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1. Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Respingere. Starea 
precară a sănătăţii soţiei condamnatului, precum şi decesul recent al unicului 

fiu. Absenţa caracterului vremelnic al situaţiilor. Lipsa împrejurărilor 
speciale de natură să conducă la concluzia că executarea pedepsei în 

continuare ar avea consecinţe grave pentru familie

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 93/R din 23  
ianuarie 2013

Tribunalul  Cluj  prin  sentinţa  penală  nr.450  din  15.11.2012,  a  respins  ca 
neîntemeiată,  cererea  de  întrerupere  a  executării  pedepsei  formulată  de  condamnatul 
M.I.A., deţinut în Penitenciarul Gherla.

În baza art.192 al.2 C.pr.pen., a obligat condamnatul să plătească 250 lei cheltuieli 
judiciare în favoarea statului.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:
 Prin sentinţa penală nr.640 din 24.04.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

rămasă  definitivă  prin  decizia  penală  nr.150  din  28.05.2012  a  aceleiaşi  instanţe,  s-a 
dispus condamnarea inculpatului M.I.A. la pedeapsa privativă de libertate în cuantum de 
7 ani închisoare, pentru comiterea în concurs real a infracţiunilor prevăzute de art.302/1 
al.2 C.penal şi art.248 al.1 C.penal.

Din Penitenciarul Gherla, unde se află în prezent încarcerat acest condamnat a 
formulat cerere de întrerupere a executării pedepsei, motivând că familia sa se confruntă 
cu o situaţie deosebit de grea, în sensul că, după moartea singurului său copil, soţia a 
rămas singură, bolnavă şi are nevoie de sprijinul său moral.

În  sprijinul  cererii  sale  a  depus  o  serie  de  caracterizări  din  partea  membrilor 
comunităţii  din  care  provine,  a  rudelor,  a  colegilor,  acte  medicale  privind  starea  de 
sănătate a soţiei sale. La dosar a fost întocmită şi o anchetă socială, unde este descrisă 
situaţia  materială  şi  financiară a familiei  condamnatului,  care este una bună,  iar  soţia 
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condamnatului  nu  are  probleme  din  aceste  punct  de  vedere.  Aşa  cum  a  susţinut  şi 
condamnatul, şi în ancheta socială menţionată, este descrisă starea de sănătate a soţiei 
sale, stare deteriorată în ultima vreme, atât datorită detenţiei soţului ei,  dar mai ales a 
decesului neaşteptat al fiului celor doi, situaţie care a adus-o într-o stare psihică deosebit 
de gravă.

Pentru a admite o cerere de întrerupere a executării pedepsei pe motive familiale, 
textul de lege al art.455 rap.la art.453 lit.c C.pr.pen., este clar şi anume „când din cauza 
unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru 
condamnat  sau familie”.  În  speţa  dedusă judecăţii,  chiar  dacă  soţia  condamnatului  se 
confruntă cu probleme medicale fizice şi psihice grave, nu se regăsesc aceste împrejurări 
speciale pentru admiterea cererii formulate. Chiar şi într-o variantă ipotetică a admiterii 
unei astfel de cereri, întreruperea operând pentru o perioadă de 3 luni, nu ar fi de natură 
să îmbunătăţească sau să înlăture problemele familiei.

Pe cale de consecinţă, instanţa a apreciat că cererea este neîntemeiată şi a respins-
o. 

Împotriva acestei sentinţe, condamnatul a formulat recurs, nemulţumit fiind că,  
deşi concluziile anchetei sociale i-au fost favorabile, instanţa a respins cererea, cu toate  
că prezenţa sa la domiciliu este necesară, faţă de starea sanitară a soţiei, ce suferă de o  
boală incurabilă şi raportat la dispariţia tragică a unicului său fiu în cursul anului 2012.

A solicitat admiterea căii de atac promovate şi pe cale de consecinţă întreruperea  
executării pedepsei.

Curtea  examinând  cauza  prin  prisma  criticilor  formulate,  constată  că  prima 
instanţă a stabilit în mod corect că, în speţă, nu sunt îndeplinite condiţiile art.455 Cod 
procedură penală raportat la art.453 lit.c Cod procedură penală.

Întreruperea executării pedepsei constituie o excepţie de la regula punerii în 
executare a hotărârilor definitive de condamnare, asigurarea eficienţei  sancţiunii 
aplicate, realizarea scopului şi funcţiilor acesteia, precum şi a finalităţii procesului 
penal putând fi atinse prin executarea efectivă a pedepselor privative de libertate, 
aplicate de instanţa de judecată.

Din economia dispoziţiilor art.455 Cod procedură penală raportat la art.453 alin.1 
lit.c Cod procedură penală potrivit cărora instanţa de executare poate dispune întreruperea 
executării pedepsei închisorii pe o durată de cel mult 3 luni, o singură dată, când din 
cauza unor împrejurări speciale continuarea executării pedepsei ar avea consecinţe grave 
pentru condamnat sau familia acestuia,  rezultă că legiuitorul a avut în vedere situaţii 
speciale, cu caracter vremelnic, apte să producă efecte grave pentru condamnat sau 
familia acestuia şi care ar putea fi înlăturate în cazul întreruperii pe timp limitat, a 
executării pedepsei închisorii.

Este  adevărat  că  ancheta  socială  efectuată  la  domiciliul  condamnatului  a 
confirmat  susţinerile  acestuia,  în  sensul  că soţia  suferă  de o boală  incurabilă,  este  în 
vârstă de 52 ani,  fără ocupaţie,  se gospodăreşte singură într-un imobil,  compus din 6 
camere şi dependinţe, racordat la toate utilităţile, dar starea precară a sănătăţii acesteia, 
precum şi decesul unicului fiu în cursul anului 2012, nu au caracter vremelnic şi, deci nu 
pot  constitui  împrejurări  speciale  de  natură  să  conducă  la  concluzia  că  executarea 
pedepsei în continuare ar avea consecinţe grave pentru familie sau pentru condamnat.

Aşa  fiind,  se  constată  că  în  mod  judicios  prima  instanţă,  reţinând  că  familia 
condamnatului nu se află în vreo împrejurare dintre cele avute în vedere de legiuitor, a 
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respins cererea de întrerupere a executării pedepsei, apreciind că, în speţă, nu s-a dovedit 
existenţa  condiţiilor  reglementate  în  art.455 Cod procedură  penală  raportat  la  art.453 
alin.1 lit.c Cod procedură penală, atât boala soţiei, cât şi decesul fiului, având caracter 
permanent.

În consecinţă, constatând că recursul de faţă nu este fondat, pentru considerentele 
ce preced, în baza art.385/15 pct. 1 lit.b Cod procedură penală, Curtea îl va respinge ca 
atare.

Se va stabili în favoarea Baroului Cluj suma de 50 lei ce se va avansa din fondul 
Ministerului Justiţiei reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu.

Va obliga pe recurent să plătească în favoarea statului suma de 300 lei cheltuieli 
judiciare, din care 50 lei reprezentând onorariu avocaţial. (Judecător Delia Purice)

2. Înşelăciune. Greşită achitare. Existenţa elementelor constitutive ale 
infracţiunii prevăzute de art. 215 alin. 1, 2, şi 3 C.pen. Emiterea unor file cec 
fără acoperire. Intenţia de a înşela. Cunoaşterea de către inculpat a faptului 
că nu există disponibil pentru acoperirea filelor cec, precum şi a interdicţiei 

bancare în care se află societatea

 Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr.94/R din 23  
ianuarie 2013

Judecătoria Cluj-Napoca prin sentinţa penală nr.1074 din 9.10.2012 a respins ca 
fiind nefondată cererea de schimbare a încadrării  juridice a faptei,  formulată  de către 
inculpat. 

În baza art. 334 al. 1 din C.p.p. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei 
pentru care a fost trimis în judecată inculpatul B.G.A. din infracţiunea de înşelăciune prev 
de art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. în infracţiunea de 
înşelăciune prev de art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C.pen. cu aplicarea art. 40 al. 1 şi 41 al. 2 din 
C.pen. 

În baza art. 11 pct. 2 lit. a din C.p.p. rap. la art. 10 lit. b din C.pen. a achitat pe 
inculpatul  B.G.A.,  cu  antecedente  penale  pentru  săvârşirea  infracţiunii  de  înşelăciune 
prev de art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C.pen. cu aplicarea art. 40 al. 1 şi 41 al. 2 din C.pen..

În baza art. 346 al. 4 din C.p.p. a lasat nesoluţionate acţiunile civile formulate de 
părţile vătămate S.C. L. S.R.L., S.A. C. S.R.L. şi S.C. M. S.R.L.

În  baza  art.  192  al.  3  din  C.p.p.  cheltuielile  de  judecată  au  rămas  în  sarcina 
statului.

Onorariul avocaţilor din oficiu, respectiv de 200 lei şi 200 lei a fost suportat din 
fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:
În fapt, la data de 16 martie 2007 între partea vătămată S.C. L. S.R.L. şi S.C. 

M.C. S.R.L., societate administrată de către inculpat a fost încheiat contractul de vânzare 
cumpărare nr. 127, prin care partea vătămată vinde materiale de construcţii pentru care 
societatea administrată de către inculpat urma să achite contravaloarea într-un avans de 
30%, iar restul de plată în termen de 25 de zile prin filă CEC. Inculpatul a emis două file 
CEC cu data de 6 aprilie 2007 pentru suma de 1595,36 lei şi cu data de 4 mai 2007 pentru 
suma de 7382,70 lei.

În perioada aprilie – mai 2007 S.C. C.M. S.R.L. a rulat mai multe sume de bani 
majoritatea din vânzare de monedă străină.
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La data de 5 februarie 2007 între partea vătămată S.C. C. S.R.L. şi S.C. C.M. 
S.R.L.,  societate  administrată  de  către  inculpat  a  fost  încheiat  contractul  de  vânzare 
cumpărare nr. 11, prin care partea vătămată vinde materiale de construcţii, respectiv 70 
mc de cherestea/lună pentru care societatea administrată de către inculpat urma să achite 
contravaloarea într-un termen de 20 de zile de la livrare prin filă CEC. Inculpatul a emis 
trei file CEC cu data de 5 aprilie 2007 pentru suma de 15086,64 lei, cu data de 23 aprilie 
2007 pentru suma de 29.000 lei şi cu data de 8 martie 2007 pentru suma de 7.040,54. Din 
declaraţia reprezentantului părţii vătămate K.A. administratorul S.C. C. S.R.L. s-a reţinut 
că mărfurile au fost în valoare de 53.398,95 lei, iar inculpatul a achitat numai suma de 
7.000 de lei,  înainte  de depunerea în bancă a filelor  CEC pentru decontare.  Totodată 
acesta declară că la momentul scadenţei l-a contactat pe inculpat care le-a cerut să mai 
aştepte şi să nu introducă felele CEC pentru decontare spunându-le mereu că face căsuţe  
de  grădină  pe  care  le-a  exportat  în  Franţa  de  unde  trebuie  să  primească  bani. 
Reprezentantul  părţii  vătămate  K.A.  declară  că  ultima  oară  când  m-am  întâlnit  cu  
inculpatul  a  fost  atunci  când  i-am identificat  punctul  de  lucru  unde  avea  activitate,  
respectiv fabrica căsuţe din lemn şi am convenit  cu inculpatul să ne dea în schimbul  
datoriilor  o  unealtă  pe  care  o  folosea  în  producţie,  însă  mi-am dat  seama că  acea  
unealtă nu o puteam folosi pentru profilul nostru de activitate.

Prin încheierea nr. 12979/27 iunie 2006 pronunţată de către judecătorul delegat la 
ORC de pe lângă Tribunalul Cluj s-a admis cererea de modificare a statutului S.C. A.S. 
S.R.L. şi ca urmare a cesiunii părţilor sociale, unicul asociat a devenit numitul B.G.M., 
fiul inculpatului.

Urmând aceiaşi  paşi  arătaţi  mai  sus inculpatul,  în numele S.C. A.S. S.R.L.  a 
achiziţionat materiale de construire de la partea vătămată S.C. M. S.R.L., iar pentru plată 
a emis o filă CEC cu valoarea de 10.580,92 lei, la data de 9 iunie 2006, filă Cec care a 
fost iniţial emisă fără completarea datei şi a locului plăţii, iar după completarea acestor 
rubrici  de  către  reprezentanţii  părţii  vătămate  a  fost  refuzată  la  decontare  în  bancă. 
Martorul B.M. administratorul părţii vătămate a arătat că a livrat societăţii administrate 
de către inculpat materiale de construcţie în valoare de 33.192,06 lei din care inculpatul a 
achitat suma de 22.611,14 lei, iar pentru diferenţa de preţ a fost completată fila CEC la 
începutul lunii octombrie 2006, care a fost refuzată la plată. Cea de a doua filă CEC a fost 
depusă spre decontare la începutul lunii noiembrie 2006, fiind de asemenea refuzată la 
decontare. 

S.C. C.M. S.R.L. a intrat sub incidenţa interdicţiei bancare de emitere a filelor 
CEC începând cu data de 10 mai  2007, iar  S.C. A.S. S.R.L. începând cu data de 11 
octombrie 2006.

Inculpatul a depus la dosar contractul de vânzare cumpărare nr. 2/2 februarie 2007 
încheiat  între S.C. C.M. S.R.L. şi numitul M.B., cetăţean spaniol prin care S.C. C.M. 
S.R.L. urma să confecţioneze şi să vândă 15 case de grădină, pentru suma de 18200 euro, 
din care suma de 7280 de euro se vor achita cu titlu de avans.

Din  declaraţiile  martorului  F.A.,  administratorul  S.C.  L.  S.R.L.  s-a  reţinut  că 
inculpatul a cumpărat materiale de construcţie pentru case, iar acestea au fost livrate cu 
trei transporturi. La semnarea contractului inculpatul a lăsat ca şi garanţie un CEC semnat 
în alb, adică fără dată şi suma de achitat.  Ulterior, datorită faptului că inculpatul nu a 
achitat  contravaloarea  facturilor  s-a  luat  legătura  cu  acesta  şi  părţile  s-au  înţeles  ca 
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inculpatul să restituie marfa livrată cu cel de al treilea transport, respectiv marfa care nu  
a fost folosită. 

Inculpatul a declarat că a înfiinţat S.C C.M. S.R.L. în cursul anului 2006 pentru a 
construi case de grădină din lemn care să fie vândute unor clienţi din alte state. În acest 
sens a efectuat trei  transporturi către Franţa şi Spania prin două societăţi  de transport 
marfă din Bistriţa şi Miecurea Ciuc însă clienţii nu i-au achitat contravaloarea caselor şi 
de  aceea  a  fost  în  imposibilitate  de  a  achita  datoriile  pe  care  societatea  pe  care  o 
administra le datora părţilor vătămate de la care a luat materia primă. A precizat că din 
avansurile primite de la clienţi a achitat o parte din datoriile către furnizori, iar filele CEC 
antedatate  le-a  emis  la  solicitarea  reprezentanţilor  părţilor  vătămate  şi  crezând  că  va 
încasa  bani  de  la  proprii  debitori,  împrejurări  care  au  fost  aduse  la  cunoştinţa 
reprezentanţilor părţilor vătămate.

Din extrasele de pe cele două conturi ale S.C. C.M. S.R.L. s-a reţinut că în anul 
2007 societatea avut activitate încasând de la debitori şi plătind creditorilor (spre exemplu 
a încasat sumele de 4.000 de lei la data de 18 aprilie 2007, 3285 euro la data de 19 aprilie 
2007, 3240 euro la data de 11 mai 2007).

S-a  reţinut  că  inculpatul  a  încheiat  un  contract  de  achiziţie  a  materialelor  de 
construire cu părţile vătămate, iar materialele de construcţie au fost livrate către inculpat. 
Contractele de vânzare cumpărare au fost încheiate între părţile vătămate şi cele două 
societăţi administrate de către inculpat, respectiv S.C. C.M. S.R.L. şi S.C. A.S. S.R.L. 
Din  probele  administrate  rezultă  că  inculpatul  a  confecţionat  căsuţe  de  grădină 
(împrejurare atestată de către reprezentantul S.C. C. S.R.L. şi de scrisoarea de transport 
de la fila 60 dos. inst. din care rezultă că la data de 18 mai 2007 societatea administrată 
de către inculpat a livrat în Spania un număr de 17 case de grădină).

Aşadar inculpatul a achiziţionat materiale prime pentru confecţionarea de case de 
grădină de la trei furnizori, cărora fie le plăteşte cea mai mare parte din suma datorată (la 
S.C. M. S.R.L.), fie le plăteşte parţial  şi le restituie o parte din bunurile cumpărate şi 
nefolosite în producţie (S.C. L. S.R.L.), fie le achită o parte din preţ şi le oferă un utilaj  
pentru a compensa datoria (la S.C. C. S.R.L.). Totodată, deschide linia de producţie a 
caselor de grădină şi livrează o parte din ele prin S.C. W.R. S.A. către Spania la data de 
18 mai 2007, primind o parte din avans la datele de 18 aprilie, 19 aprilie şi 11 mai 2007, 
iar  pentru  restul  nu  există  dovada  (din  extrasele  de  cont)  că  ar  fi  încasat  preţul, 
împrejurări  care  se  coroborează  cu declaraţiile  sale.  În  condiţiile  în  care  inculpatul  a 
probat o activitate comercială reală şi chiar profitabilă, a plătit o parte din datorii înainte 
de sesizarea organelor judiciare pentru materiile prime achiziţionate, a oferit bunuri în 
compensare  pentru  alte  datorii  şi  a  restituit  o  parte  din  materiile  prime  nefolosite  la 
procesul  de producţie,  nu este  justificată  în  mod rezonabil  concluzia  că ar fi  urmărit 
obţinerea unui folos material injust.

Inculpatul a fost condamnat prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru 
fapte din aceeaşi epocă care au primit încadrările juridice de înşelăciune art. 215 al. 1, 2, 
3 şi 4 din C.pen. sau 215 al. 1, 2 şi 3 din C.pen. şi pentru infracţiunea prev. de art. 84 al. 1 
pct. 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen., însă aceste împrejurări, în 
lipsa altor probe, nu poate crea singure prezumţia de vinovăţie pentru alte activităţi ale 
inculpatului care prezintă un real accent comercial. 

În cauză nu există nicio probă, în afara unor fapte contemporane celor descrise în 
rechizitoriu,  din care să rezulte  altceva decât  raporturi  comerciale  care nu au putut fi 
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onorate  întocmai  de  către  inculpat.  Cu  alte  cuvinte  faptele  se  cristalizează  într-o 
neexecutare culpabilă a unor contracte comerciale, fără să existe premisele că inculpatul 
ar fi urmărit obţinerea unui folos material injust.

Cât  priveşte  cererile  de  schimbare  a  încadrării  juridice  a  faptelor  instanţa  a 
constatat că inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare prin sentinţa 
penală nr. 1193/20 aprilie 2004 pronunţată de Judecătoria Galaţi, definitivă prin decizia 
penală nr. 546/28 septembrie 2005 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, iar faptele pentru 
care a fost trimis în judecată în prezenta cauză au fost săvârşite după rămânerea definitivă 
a hotărârii de condamnare şi înainte de punerea în executare a pedepsei, fiind justificată 
reţinerea disp. art. 40 al. 1 din C.pen. privind pluralitatea intermediară. 

Totodată, cât priveşte fapta tipică prev. de art. 84 al. 1 pct. 3 din Legea 59/1934 
vom reţine  mai  întâi  că  faptele  tipice  care  pot  prezenta  caracterele  juridice  ale  unei 
infracţiuni au fost analizate de către procuror, chiar dacă numai sub aspectul încadrării 
art. 84 al. 1 pct. 2 din Legea 59/1934 şi s-a dat o soluţie în acesta sens. Totodată, instituţia 
schimbării  încadrării  juridice  nu poate  aduce  în  discuţie  o  faptă  nouă,  alta  decât  cea 
descrisă  în  rechizitoriu,  or  prin  cererea  formulată  de  către  apărătorul  inculpatului  se 
solicită o schimbare a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul într-o faptă 
care nu are nicio legătură cu faptele descrise în rechizitoriu şi pentru care se putea uza 
exclusiv de disp. art.  335 din C.p.p. la cererea procurorului.  Pentru aceste motive s-a 
respins  cererea  de  schimbare  a  încadrării  juridice  solicitate  de  către  apărătorul 
inculpatului ca fiind neîntemeiată.

Cât priveşte infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C.pen. cu 
aplicarea art. 40 al. 1 şi 41 al. 2 din C.pen. din argumentele prezentate în paragrafele 
anterioare instanţa a reţinut că sunt incidente atât disp. art. 10 lit. b din C.p.p., cât şi disp. 
art. 10 lit. d din C.p.p., dar având în vedere prioritatea celor două temeiuri de achitare, va 
dispune achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a din C.p.p. rap. la art. 10 lit. b din 
C.pen., întrucât suntem în prezenţa unui delict civil prin neexecutarea conformă a unor 
contracte comerciale. 

Pe cale de consecinţă, văzând disp. exprese ale art. 346 al. 4 din C.p.p. s-au lăsat 
nesoluţionate acţiunile civile formulate de către cele trei părţi vătămate. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj 
Napoca  şi partea civilă SC M. SRL.

Parchetul prin motivele scrise şi orale a solicitat admiterea căii de atac promovate, 
casarea soluţiei judecătoriei şi rejudecând dosarul a se dispune condamnarea inculpatului 
B.G.A. pentru infracţiunea de înşelăciune în convenţii prev.de art.215 alin.1,2,3 C.pen., 
cu art.40 şi 41 alin.2 C.pen.prin privare de libertate şi obligarea lui la plata despăgubirilor 
civile  către  părţile  civile,  întrucât  a  fost  dovedită  latura  obiectivă  şi  subiectivă  a 
infracţiunii.

Apărătorul părţii civile SC M. SRL Cluj a solicitat obligarea inculpatului B. la 
suma  de  10.590,92  lei  aferentă  filei  CEC  seria  BB  33800064937;  21.070,25  lei 
reprezentând dobânzi aferentei sumei de 10.590,92 lei şi 5.000 lei reprezentând daune 
morale. 

Curtea examinând recursurile declarate prin prisma motivelor invocate, ajunge la 
următoarele constatări:

Cu privire la recursul Parchetului:
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Curtea  reţine  că  în  perioada  2006-2007,  inculpatul  B.G.A.  a  efectuat  acte  de 
comerţ  fie  în  calitate  de  administrator  al  S.C.  „C.M.”  S.R.L.,  fie  în  baza  unei 
împuterniciri din partea asociatului S.C. „A.S.” S.R.L. (fiul inculpatului), cu un număr de 
trei societăţi comerciale. Astfel, acesta a efectuat comenzi de materiale de construcţii de 
la aceste  societăţi,  fără a avea intenţia  de a onora la plată mărfurile  livrate,  ştiind că 
societăţile pe care le administra nu dispuneau de fondurile băneşti necesare. Pentru plata 
produselor,  inculpatul  a  emis  file  cec  fie  lăsate  „în  alb”  pentru  a  garanta  efectuarea 
viitoarelor plăţi, fie emise cu dată falsă ca mijloc de plată realizat la scadenţă, pentru a 
câştiga încrederea reprezentanţilor părţilor vătămate în vederea încheierii contractelor şi a 
livrării  mărfii.  După  ce  părţile  vătămate  au  livrat  marfa  solicitată,  în  momentul 
introducerii filelor cec în bancă pentru decontare, acestea au fost refuzate la plată pentru 
motivul lipsei totale de disponibil în cont. 

Inculpatul şi-a formulat apărarea invocând faptul că neonorarea plăţii către părţile 
vătămate s-a datorat faptului că diverse alte societăţi cu care încheiase anterior contracte, 
nu au achitat la rândul lor obligaţiile pecuniare către societăţile administrate de el, motiv 
pentru care a intrat în mod neimputabil,  în imposibilitate de plată. Aceste apărări sunt 
total  nefondate  având  în  vedere  faptul  că  probele  administrate  în  cauză  nu  relevă 
presupusele relaţii comerciale pe care le-ar fi desfăşurat în perioada de referinţă cu alte 
societăţi comerciale. 

Curtea  reţine  că  potrivit  practicii  judiciare  constante  a  instanţei  supreme  
emiterea  unor cec-uri  asupra unor  bănci  –  în  scopul  achiziţionării  unei  cantităţi  de  
mărfuri,  în  baza  unui  contract  încheiat  cu  firma  producătorare  –  ştiind  că  pentru  
valorificarea  lor,  nu  există  provizia  necesară,  constituie  infracţiunea  de  înşelăciune  
prev.de art.215 alin.1 şi 3 C.pen. Ceea ce este esenţial pentru existenţa infracţiunii de  
înşelăciune este faptul că, în momentul emiterii CEC-urilor, inculpatul a înscris fictiv o  
provizie pe care nu o avea; prin aceasta el a indus în eroare unitatea furnizoare, care a  
livrat marfa fără să aibă asigurată, la acea dată plata contravalorii ei.

În  cazul  infracţiunii  de  înşelăciune  prevăzută  în  art.215  alin.1,2,3,  C.pen.,  
cercetarea judecătorească presupune administrarea de probe, nemijlocit, în condiţii de  
publicitate şi contradictorialitate, cu privire la existenţa intenţiei vizând existenţa unor  
înţelegeri  referitoare  la  modalitatea  de  plată  sau  cunoaşterea,  la  data  încheierii  
contractelor, a faptului că inculpatului nu poate plăti sumele datorate, ori ascultarea  
recurentului cu privire la cunoaşterea de către acesta a lipsei disponibilului la momentul  
emiterii CEC-urilor şi la condiţiile în care le-a emis.

În cadrul criteriilor pentru evaluarea intenţiei în cazul infracţiunii de înşelăciune  
prevăzută în art.215 alin.1-3 C.pen. se înscriu conduita persoanei acuzate în legătură cu  
alte contracte sau CEC-uri, anterior datei faptelor din actul de sesizare, măsurile luate  
pentru  respectarea  clauzelor  contractuale  sau  pentru  efectuarea  plăţii,  coerenţa  
măsurilor cu scopul urmărit, atitudinea faţă de respectarea normelor care guvernează  
domeniul în speţă, rulajul mărfurilor sau al încasărilor, precum şi caracterul diferit sau  
consecvent  al  conduitei  persoanei  acuzate faţă de faptele  din speţa dedusă judecăţii,  
alături de elementele determinante pentru încheierea contractului, cunoaşterea de către  
părţile contractante a modului în care se va desfăşura relaţia comercială, a modului şi  
momentului în care se va face plata, existenţa unor împrejurări imprevizibile, emiterea  
de CEC-uri după interdicţia bancară. 
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În speţă, nu se poate reţine lipsa intenţiei de a înşela părţile civile cu prilejul  
executării contractelor, deoarece în calitate de administrator, cunoştea situaţia contului  
bancar, respectiv lipsa disponibilului în acesta. Totodată, în calitate de administrator al  
societăţii, se cunoşteau atât perioadele de interdicţie bancară în care nu se puteau emite  
CEC-uri, cât şi inexistenţa unui disponibil în cont. 

Probele  dosarului  evidenţiază  fără  echivoc  intenţia  inculpatului  B.G.A.  de  a  
induce în eroare părţile civile cu prilejul unor convenţii comerciale, în scopul obţinerii  
unor  foloase  materiale  injuste  şi  care  au  avut  ca  urmare  pricinuirea  de  pagube  
partenerilor de afaceri şi ea rezultă din materialitatea faptelor.  Astfel,  inculpatul  s-a  
folosit de încrederea acordată de unele societăţi comerciale, cu care în trecut a efectuat  
timp  de  mai  mulţi  ani  operaţiuni  comerciale  şi  cărora  le-a  eliberat  file  CEC  fără  
acoperirea necesară, realizând aceste acte de înşelăciune într-un interval de timp de  
numai câteva luni, iar, în momentul în care s-a îndeplinit termenul de graţie şi filele  
CEC urmau a fi introduse în bancă, nu a mai fost de găsit, închizându-şi şi telefoanele.

Instanţa supremă în numeroase decizii de speţă a învederat că „încheierea de  
contracte  comerciale  cu  reprezentanţii  unor  părţi  civile,  în  baza  cărora  se  livrează  
diferite produse în schimbul lor eliberându-se CEC-uri dovedite a fi lipsite de acoperire  
bancară la  scadenţă,  relevă  reaua credinţă  şi  intenţia  de a induce  în  eroare părţile  
civile, care sunt ilustrate şi de faptul că nu s-a achitat contravaloarea mărfurilor nici  
ulterior.

Fapta administratorului  de a prezenta drept  adevărată amplitudinea relaţiilor  
comerciale pe care le desfăşura, de a indica reprezentanţilor părţilor civile firme din  
ţară  cu  care  desfăşura  relaţii  comerciale,  pentru  sporirea  încrederii  acestora  în  
bonitatea  firmei  al  cărei  asociat  unic  era,  indică  vinovăţia  exclusivă  a  inculpatului  
pentru infracţiunea de înşelăciune, constituind latura obiectivă a acesteia, săvârşită prin  
inducerea în eroare a cocontractanţilor prezentând ca adevărată o faptă ireală”.

În acelaşi sens şi Curtea reţine că fapta inculpatului de a emite CEC-uri fără  
acoperire,  deşi  ştia  că  nu  are  disponibil  în  contul  bancar,  evidenţiază  clar  intenţia  
acestuia de a induce în eroare părţile civile şi a le păgubi prin neplata mărfurilor.

În speţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut comiterea faptei în formă continuată  
ceea ce presupune că paguba cauzată prin infracţiunea continuată, este constituită din  
totalul daunelor materiale provocate prin acţiunile componente, indiferent dacă există  
sau nu constituire de parte civilă pentru înreaga pagubă sau dacă numai o parte dintre  
persoanele vătămate sunt cunoscute şi participă în calitate de părţi civile în cauză.

În  baza  sintetizării  probelor  administrate,  Curtea  reţine  că  fapta  inculpatului  
B.G.A. constând în aceea că, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a indus şi  
menţinut  în  eroare  părţile  vătămate,  cu  prilejul  încheierii  şi  derulării  de  contracte  
comerciale, prin folosirea de mijloace frauduloase şi emitere de file CEC fără acoperire,  
în scopul obţinerii unui folos material injust, creînd acestora un prejudiciu, întruneşte  
elementele  constitutive  ale  infracţiunii  de  înşelăciune  în  convenţii  prev.de  art.215  
alin.1,2,3 C.pen., cu art.40 şi 41 alin.2 C.pen.

Nu în ultimul rând, Curtea reţine că fapta inculpatului B.G.A. – asociat unic la  
două  societăţi  comerciale  –  care,  în  executarea  contractelor  de  vânzare-cumpărare  
încheiate cu părţile vătămate, a emis file CEC cu diverse sume fără a avea disponibil în  
cont,  cauzându-le  partenerilor  de  afaceri  prejudicii,  constituie  infracţiunea  de  
înşelăciune prev.de art.215 alin.1,2,3 C.pen. Intenţia de a înşela părţile vătămate rezultă  
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din modalitatea în care s-a derulat activitatea infracţională, inculpatul, în toate cazurile,  
dând asigurări reprezentanţilor firmelor de la care achiziţiona mărfuri că are disponibil  
în cont. Relevant sub aspectul intenţiei cu care a acţionat inculpatul este faptul că, în  
momentul în care una din firmele la care era asociat unic a intrat în interdicţie bancară,  
acesta s-a folosit de cealaltă societate pentru a ascunde starea de insolvabilitate. 

În aceste  condiţii,  sunt întrunite  elementele  constitutive  ale  infracţiunii  pentru  
care inculpatul a fost trimis în judecată, astfel că motivele de recurs ale Parchetului sunt  
fondate, urmând a fi admis în baza art.385/15 pct.2 lit.d C.proc.pen.

Infracţiunea de înşelăciune prezintă un pericol social generic deosebit de ridicat,  
care aduce atingere relaţiilor  sociale  cu caracter  patrimonial  ce implică încrederea,  
bunăvoinţa  şi  loialitatea  partenerilor,  dar  şi  pericol  social  concret,  prin  valoarea  
importantă a prejudiciului creat şi nerecuperat.

În plus, trebuie observat că între inculpat şi asociaţi existau relaţii de colaborare,  
ceea ce face ca activitatea acesteia ilicită să fie cu atât mai gravă. De altfel, inculpatul a  
abordat o poziţie procesuală nesinceră, încercând tot timpul denaturarea adevărului. Pe  
de  altă  parte,  aşa  cum  rezultă  din  cazierul  judiciar,  inculpatul  nu  este  la  prima  
confruntare cu legea penală, în prezent aflându-se în executarea unei pedepse aplicate  
tot  pentru  infracţiunea  de  înşelăciune,  ceea  ce  dovedeşte  perseverenţa  şi  înclinaţia  
deosebită a acestuia pentru infracţiunile îndreptate împotriva patrimoniului.

 Drept consecinţă a reţinerii în sarcina inculpatului a infracţiunii de înşelăciune, 
corelativ  acesta  va  fi  obligat  să  suporte  şi  contravaloarea  despăgubirilor  solicitate  de 
părţile civile, ca efect al neonorării contractelor încheiate cu acesta.

 Aşa  fiind,  se  va  admite  ca  fondat  în  baza  art.385/15  pct.2  lit.d  C.proc.pen., 
recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca şi al părţii civile 
SC M. SRL Cluj împotriva sentintei penale nr. 1074 din 9 octombrie 2012 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca pe care o va casa în latura penală si civilă si rejudecând în aceste limite:

Va condamna pe inculpat  în baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C.pen. cu art. 40, 41 al.  
2 din C.pen. pentru infractiunea de înşelăciune la o pedeapsă de 3 ani închisoare. 

La  dozarea  şi  individualizarea  pedepsei  s-au  avut  în  vedere  disp.,art.72  şi  52 
C.pen.,  gradul  sporit  de pericol  social  al  faptelor  comise,  urmările  produse,  faptul  că 
prejudiciul a rămas nerecuperat, precum şi implicarea inculpatului în săvârşirea de fapte 
similare.

Se va face aplicare art. 71, 64 lit.a teza a-II-a Cod penal.
 Se va constata că inculpatul este arestat in alta cauza.
Cu privire la recursul părţii civile:
În faza de urmărire penală, partea vătămată SC M. SRL Cluj s-a constituit parte 

civilă cu suma de 10.580,92 lei. La această sumă, partea civilă a suportat şi dobânzile 
aferente în cuantum de 21.070,25 lei, astfel că inculpatul urmează a fi obligat la plata 
către această parte civilă a sumei de 31.650 lei, în baza art.14, 346 C.proc.pen. Nu vor fi 
acordate  daune morale  în  sumă de 5.000 lei,  întrucât  potrivit  practicii  instanţei 
supreme “acestea pot fi plătite doar persoanelor fizice care au suferit psihic de pe 
urma comiterii unei infracţiuni, nu şi persoanelor juridice”. 

În recurs, partea civilă şi-a angajat avocat al cărui onorar a fost în sumă de 3.720 
lei, astfel că în baza art.193 C.proc.pen., inculpatul va suporta şi această cheltuială.

De asemenea,  inculpatul va achita părţii civile S.C. L. S.R.L Cluj – 7926,47 
lei; iar părţii civile S.C. C. S.R.L. Bancu jud. Harghita – 50.000 lei.
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Se vor mentine restul dispozitiilor sentintei.
Cheltuielile  judiciare  în  recursul  Parchetului  vor  rămâne în  sarcina  statului,  în 

baza art.192 pct.3 alin.3 C.proc.pen. Se va stabili onorariu apărător oficiu la 200 lei ce se 
va achita Baroului de Avocaţi Cluj din FMJ. (Judecător Delia Purice)

3. Proporţia culpei părţilor în producerea unui accident de circulaţie. 
Imposibilitatea cenzurării în recurs. Chestiune de apreciere, iar nu de 

legalitate.  Motiv de recurs doar în situaţia în care nereţinerea sa ar conduce 
la pronunţarea unei hotărâri greşite de condamnare sau achitare

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 87/R din 23  
ianuarie 2013

Judecătoria Baia Mare prin sentinţa penală nr. 2098 din 28 septembrie 2012 a 
condamnat pe inculpatul A.T.D., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din 
culpă, prevăzută şi pedepsită de art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal cu reţinerea art. 74 alin. 1 
lit. a şi c, alin. 2 Cod penal - 76 lit. e Cod penal şi cu incidenţa prevederilor art. 320 ind. 1 
Cod procedură penală, la pedeapsa amenzii de 1500 lei.

S-a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 63 ind. 1 Cod penal.
În temeiul art. 14 Cod procedură penală, art. 999 Cod civil, a obligat inculpatul să 

plătească: părţii civile R.A. suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale;  părţii civile 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare cu sediul în Baia Mare, str. G. Coşbuc, nr. 31, 
jud.  Maramureş,  suma  de  1268,14 lei  reprezentând  cheltuieli  ocazionate  cu  asistenţa 
medicală acordată părţii vătămate R.A..

S-a constatat faptul că în cauză a fost citată în calitate de asigurător SC O.V.I.G. 
SA.

În temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedură penală a obligat inculpatul să plătească 
suma de 1200 lei cheltuieli judiciare statului.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:
La data de 12.07.2009, în jurul orei 22:00, inculpatul A.T.D. se deplasa la volanul 

autoturismului marca Dacia Logan, pe DE 58, pe direcţia Baia Mare-Seini, fiind însoţit în 
autoturism de martora I.O.R., care ocupa bancheta din dreapta faţă şi de martora C.E., 
care se afla pe bancheta din spate, în partea dreaptă.

În  localitatea  Tăuţii  Măgherăuş,  în  apropierea  intersecţiei  cu  strada  nr.  51,  în 
dreptul imobilului cu nr. 296/A, inculpatul l-a observat pe partea vătămată R.A., care a 
pătruns grăbit pe carosabil, la o distanţă de aproximativ 3,6 m de trecerea pentru pietoni 
marcată  şi  semnalizată  corespunzător,  încercând  să  traverseze  din  spre  dreapta  spre 
stânga a direcţiei de deplasare a autoturismului.

Inculpatul a încercat să-l ocolească pe partea vătămată, care se afla în apropierea 
axului drumului public, efectuând un viraj spre stânga, dar nu a reuşit să evite impactul. 
Autoturismul condus de inculpat a acroşat piciorul drept al părţii vătămate, care a fost 
prins între roată şi aripa din faţă dreapta, prin răsucire, iar apoi partea vătămată a fost 
lovit cu oglinda exterioară şi trântit pe carosabil.

În urma impactului, partea vătămată R.A. a suferit leziuni traumatice, printre care 
şi o „fractură cominutivă 1/3 medie ambele oase gambă dreaptă cu deplasare deschisă tip 
II”, care a necesitat pentru vindecare mai multe intervenţii chirurgicale şi un număr totala 
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de  140-150  zile  de  îngrijiri  medicale,  conform  Certificatului  medico-legal  nr. 
780/21.07.2009 al Serviciului Medico-Legal Judeţean Baia Mare, completat la data de 
15.09.2009 şi la data de 28.01.2011.

După producerea accidentului de circulaţie atât inculpatului cât şi părţii vătămate 
le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Din Buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr. 190616 din 12.07.2009 al 
Serviciului  Medico-Legal  Judeţean Baia Mare,  a rezultat  că la ora recoltării  – 23:25, 
inculpatul  A.T.D.  avea  alcoolemia  zero,  iar  din  Buletinul  de  analiză  toxicologică-
alcoolemie  nr.  190615/12.07.2009  al  Serviciului  Medico-Legal  Judeţean  Baia  Mare, 
rezultă că partea vătămată R.A. avea o alcoolemie de 1,65 g%o la ora 22:40.

Prin Raportul de expertiză tehnică judiciară din data de 16.11.2010 s-a stabilit 
faptul că accidentul rutier putea fi evitat atât de inculpat,  dacă ar fi circulat  cu viteza 
legală de 50 km/h în localitate, cât şi de partea vătămată, în condiţiile în care acesta s-ar fi 
asigurat înainte de a începe traversarea.

Din Suplimentul raportului de expertiză tehnică judiciară, a rezultat că viteza cu 
care circula autoturismul marca Dacia Logan, condus de inculpatul A.T.D., la momentul 
apariţiei părţii vătămate R.A. pe carosabil, era de 81 km/h.

În drept:
Fapta  inculpatului  A.T.D.,  astfel  cum a fost  probată  şi  recunoscută,  întruneşte 

elementele  constitutive  ale  infracţiunii  de  vătămare  corporală  din  culpă,  prevăzută  şi 
pedepsită de art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal cu reţinerea art. 74 alin. 1 lit. a şi c, alin. 2 
Cod penal - 76 lit. e Cod penal şi cu incidenţa prevederilor art. 320 ind. 1 Cod procedură 
penală.

Instanţa a reţinut  drept cauzalitate a procedurii  accidentului  de circulaţie culpa 
concurentă a inculpatului (evaluată 50%) cu a părţii vătămate (apreciată 50%).

Astfel,  culpa  inculpatului  în  producerea  accidentului  de  circulaţie  constă  în 
nerespectarea prevederilor art. 49 alin. 1 din OUG 195/2002, art. 121 alin. 1 şi ale art. 
135 lit. h din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, care îl obligau să circule cu 
viteza legal admisă pe sectorul respectiv de drum şi să acorde prioritate de trecere părţii 
vătămate, aflată în traversarea drumului public prin loc amenajat, marcat şi semnalizat 
corespunzător.

Culpa  concurentă  a  părţii  vătămate  în  producerea  accidentului  de  circulaţie  a 
constat în ignorarea dispoziţiilor art. 72 alin. 3 din OUG 195/2002 şi ale art. 167 alin. 1 
lit.  d din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, care impuneau să traverseze 
drumul public perpendicular pe axa acestuia şi numai după ce s-ar fi asigurat că o poate 
face fără a se pune în pericol pe el şi pe ceilalţi participanţi la trafic.

Vinovăţia inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii ce i-a fost reţinută în sarcină 
a fost pusă în evidenţă prin administrarea următoarelor mijloace de probă: proces-verbal 
de  sesizare  din  oficiu,  proces-verbal  de  cercetare  la  faţa  locului,  schiţa  locului 
accidentului, planşa cu fotografii judiciare ce reprezintă aspecte de la cercetarea la faţa 
locului, proces-verbal de verificare a stării tehnice a autovehiculului implicat în accident, 
Certificatul medico-legal nr. 780/21.07.2009 al Serviciului Medico-Legal Judeţean Baia 
Mare  şi  completările  din  data  de  15.09.2009  şi  28.01.2011,  Buletinul  de  analiză 
toxicologică alcoolemie nr. 190616 din 12.07.2009 al Serviciului Medico-Legal Judeţean 
Baia Mare privind pe inculpatul A.T.D., Buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 
190615/12.07.2009 al Serviciului Medico-Legal Judeţean Baia Mare privind pe partea 
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vătămată R.A., Raport de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar şi 
supliment  la expertiză,  declaraţiile  martorilor  I.O.R.,  D.B.M.,  C.M.V.,  J.C.N.,  M.D.I., 
R.M., C.E., precum şi propriile declaraţii detaliate ale inculpatului.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 
72 Cod penal respectiv: lipsa antecedentelor penale, pericolul social concret al faptei şi 
urmarea  acesteia,  precum şi  atitudinea  inculpatului  în  raport  cu  autorităţile  judiciare, 
parte din aceste aspecte fiind reţinute şi ca circumstanţe atenuante judiciare în favoarea 
inculpatului conform art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal.

Culpa concurentă a părţii vătămate în producerea accidentului de circulaţie se va 
reflecta  în  situaţia  juridică  a  inculpatului  prin  reţinerea  acesteia  şi  ca  circumstanţă 
judiciară atenuantă prevăzută de art. 74 alin. 2 Cod penal. 

În  raport  de  circumstanţele  concrete  ale  cauzei,  instanţa  a  apreciat  faptul  că 
aplicarea  unei  pedepse  pecuniare  substanţiale  este  considerată  suficientă  şi  potrivită 
pentru satisfacerea nevoilor de apărare socială.

Dat fiind faptul că în speţă a fost stabilită răspunderea civilă delictuală în sarcina 
inculpatului pentru fapta sa ilicită cauzatoare de prejudicii, acesta va fi ţinut la dezdăunări 
materiale şi daune morale ce vor fi reduse la nivelul de proporţionalitate a culpei reţinută 
în sarcina sa.

Astfel, partea civilă R.A. este îndrituit să reclame plata de daune morale pentru 
suferinţa  fizică  şi  psihică  cauzată,  urmare  a  leziunilor  pricinuite  de  inculpat,  într-un 
cuantum  proporţional  cu  numărul  de  zile  de  îngrijiri  medicale  acordate  în  vederea 
vindecării  şi  luând  în  considerare  culpa  proprie  şi  concurentă  a  părţii  vătămate  în 
producerea accidentului de circulaţie.

În aceiaşi măsură inculpatul va fi ţinut la plata unor despăgubiri corespunzătoare 
către  partea  civilă  Spitalul  Judeţean  de  Urgenţă  Baia  Mare,  ce  va  fi  îndestulată  în 
conformitate cu principiul reparării integrale a pagubei pentru cheltuielile de spitalizare 
avansate cu acordarea asistenţei medicale părţii vătămate R.A., al căror cuantum va fi 
redus proporţional cu culpa inculpatului.

Fiind în culpă procesuală inculpatul va suporta cheltuielile judiciare avansate de 
stat în procesul penal.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs partea  civilă  R.A.  si  asiguratorul 
O.V.I.G. S.A. - Sucursala Alba.

Partea civilă R.A. nu a depus la dosar motivele scrise şi nici nu s-a prezentat în 
faţa Curţii pentru a le susţine oral.

Asigurătorul O.V.I.G. S.A. - Sucursala Alba prin motivele de recurs depuse la 
f.18,  a  solicitat  reducerea  cuantumului  daunelor  morale  acordate  părţii  civile  R.A., 
acestea fiind excesive raportat la natura infracţiunii  comise de inculpat şi consecinţele 
suferite de victimă.

Cu privire la recursul părţii civile:

În ce priveşte culpa comună de 50% în sarcina inculpatului A.T.D. şi de 50% 
în sarcina recurentului R.A., Curtea a constatat că atât prin prisma cazurilor de 
casare prevăzute de lege la momentul exercitării căii de atac a recursului, cât şi a 
celor existente de lege lata, proporţia culpei părţilor în producerea unui accident de 
circulaţie, soldat cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, 
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nu  poate  fi  cenzurată  în  calea  de  atac  a  recursului,  căci  aceasta  reprezintă  o 
chestiune de apreciere, iar nu una de legalitate.

De asemenea,  împrejurarea că nu s-ar fi  reţinut şi  procentul  de culpă al  părţii 
civile R.A. corect, în producerea accidentului, nu reprezintă o gravă eroare de fapt, căci 
aceasta este avută în vedere ca motiv de recurs doar în situaţia în care nereţinerea sa ar 
conduce la pronunţarea unei hotărâri greşite de condamnare sau achitare, ceea ce nu este 
cazul în speţă, căci şi în situaţia în care s-ar reţine o culpă comună a părţilor, cum s-a şi 
stabilit  de altfel,  vinovăţia inculpatului ar fi indubitabilă iar hotărârea de condamnare, 
legală.

Referitor la modificarea cuantumului despăgubirilor solicitate, Curtea constată că 
atât potrivit cazurilor de casare prevăzute de lege la data formulării căii de atac de către 
partea civilă, cât şi potrivit celor prevăzute de lege lata, cuantumul despăgubirilor civile 
nu poate fi modificat în recurs decât în ce priveşte despăgubirile materiale, iar nu şi 
cele  morale,  care  se  stabilesc  prin  apreciere  de  către  instanţele  investite  cu 
judecarea fondului, şi numai în măsura în care se poate vorbi despre o gravă eroare 
de fapt cu referire la latura civilă a cauzei, respectiv de existenţa unei contradicţii  
evidente, esenţiale şi necontroversate între probele administrate în cauză şi ceea ce 
reţin instanţele în hotărârile recurate, ceea ce nu este cazul în speţă.

Aşa  cum  se  arată  şi  în  practica  constantă  a  instanţei  supreme  „stabilirea 
cuantumului  daunelor  morale  presupune  o  apreciere,  în  raport  de  criterii  precum 
consecinţele  negative  suferite  de  victimă  în  plan  fizic  şi  psihic,  importanţa  valorilor 
sociale lezate, măsura în care au fost atinse aceste valori şi intensitatea cu care au fost  
percepute  consecinţele  vătămării,  măsura  în  care  victimei  i-a  fost  afectată  situaţia 
familială, profesională şi socială. Prin urmare, critica cu privire la majorarea cuantumului 
despăgubirilor  acordate  cu  titlu  de  daune  morale,  respectiv  procesul  de  apreciere  ce 
caracterizează  prejudiciul  nepatrimonial,  fiind  în  afara  unei  realităţi  materiale,  nu 
poate fi examinată prin prisma cazului de casare prevăzut de art.3859 alin.1 pct.18 
C.proc.pen., deoarece eroarea gravă de fapt presupune existenţa şi constatarea unei 
greşeli grave, deci esenţială şi evidentă, în stabilirea, pe bază de probe, a faptelor ce 
fundamentează soluţia”.  

Din vastul material probator ataşat dosarului, rezultă că instanţa de fond a luat în 
considerare la pronunţarea soluţiei de condamnare a inculpatului, atât culpa acestuia, cât 
şi a părţii civile R.A..  

Prin urmare, atât din perspectiva criticilor formulate de recurent cât şi a cazurilor 
de casare care ar putea fi luate în considerare din oficiu, hotărârea pronunţată este legală 
şi temeinică, sens în care recursul părţii civile va fi respins ca nefondat, conform art.38515 

pct.1 lit.b C.proc.pen.
Văzând  disp.art.192  alin.2  C.proc.pen.  recurentul  va  plăti  statului  300  lei 

cheltuieli judiciare.
Cu privire la recursul asigurătorului
Prin art.48 din Legea 136/1995 modificată, se prevede că „persoanele fizice sau 

juridice  care  au  în  proprietate  autovehicule  supuse  înmatriculării  în  România  sunt 
obligate să le asigure pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse 
prin  accidente  de  autovehicule  pe  teritoriul  României  şi  să  menţină  valabilitatea 
contractului  de asigurare prin plata  primelor  de asigurare,  iar  pe de altă  parte,  acesta 
atestă existenţa asigurării  de răspundere civilă  pentru prejudiciile  produse terţilor prin 
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accidente  de  autoturisme.”  Aceste  prevederi  legale  impun  obligativitatea  încheierii  şi 
menţinerii valabilităţii contractelor de asigurare, în scopul eliberării persoanelor fizice şi 
juridice de riscurile de a acoperi pagubele produse prin folosirea autovehiculelor pe care 
le au în proprietate.

Drepturile  persoanelor  prejudiciate  prin  accidente  „se  pot  exercita  şi  direct 
împotriva  asigurătorului  de  răspundere  civilă,  în  limitele  obligaţiei  acestuia,  cu 
citarea obligatorie a celui răspunzător de producerea pagubei”. 

Conform  art.54  alin.4  din  Legea  136/1995  modificată,  „în  cazul  stabilirii 
despăgubirii  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă  şi  irevocabilă,  asiguraţii  sunt 
obligaţi  să se apere în proces, iar citarea asiguratorului este obligatorie.”  De aici 
rezultă voinţa legiuitorului  de a limita poziţia procesuală a societăţii de asigurare la 
calitatea sa de asigurător,  care îi oferă suficiente posibilităţi de apărare atât în nume 
propriu, cât şi prin subrogare în drepturile asiguratului.

Este de observat că din nicio prevedere a legii menţionate nu rezultă că societatea 
de asigurare ar avea o altă calitate procesuală decât aceea de asigurator, aşa cum este ea 
denumită repetat  în cuprinsul legii,  după cum nici dispoziţiile din codul de procedură 
penală, coroborate cu cele ale Codului civil, nu impun să se considere că, în asemenea 
cazuri, societatea de asigurare ar avea calitatea de parte responsabilă civilmente.

Caracterul limitat, derivat din contract,  al obligaţiei asumate de societatea de 
asigurare exclude asimilarea poziţiei sale, cu calitatea de parte responsabilă civilmente 
sau de garant, cât timp nicio prevedere legală nu permite o astfel de interpretare.

Pe de altă parte, în art.23 şi 24 C.pr.pen. asiguratorul nu este menţionat ca fiind 
parte  în  procesul  penal,  ci  doar  partea  vătămată,  partea  civilă,  partea  responsabilă 
civilmente  şi  inculpatul  sunt  identificate  în  acest  sens.  Pe  cale  de  consecinţă, 
asiguratorului nu-i pot fi aplicabile dispoziţiile art.15 şi 16 C.pr.pen., care prevăd că acea 
constituire  de parte civilă  se poate realiza în faţa instanţei  de judecată până la citirea 
actului  de  sesizare.  (norme  de  care  pot  beneficia  partea  civilă  şi  partea  responsabilă 
civilmente)

Natura  juridică  a  obligaţiei  pe  care  şi-o  asumă  societatea  de  asigurare  prin 
încheierea contractului cu asiguratul este total diferită de răspunderea pentru fapta altuia, 
reglementată prin art.1000 alin.1 din Codul civil, precum şi de răspunderea comitenţilor 
pentru prejudiciul cauzat de prepuşii lor, la care se referă alin.3 al aceluiaşi articol.

Pe de altă parte, nici nu se poate considera că răspunderea civilă a asiguratorului 
pentru prejudiciul cauzat de asigurat a fost reglementată prin dispoziţie specială a legii 
civile,  deoarece  prin  Legea  136/1995  s-a  prevăzut  obligativitatea  citării  societăţii  de 
asigurare în calitate de „asigurător de răspundere civilă” fără a se face trimitere la vreo 
dispoziţie care să permită să i se atribuie calitatea de partea responsabilă civilmente sau 
de garant.

Aşadar, din analiza dispoziţiilor legale şi a principiilor de drept enunţate mai sus, 
rezultă că, în cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare cauzarea unui 
prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, 
coexistă repararea pagubei bazată pe art.998 C.civ. – temei delictual – cu cea contractuală 
a  asiguratorului,  bazată  pe  contractul  de  asigurare  încheiat  în  condiţiile 
reglementate prin Legea 136/1995 modificată.

Pe cale  de  consecinţă,  rezultă  că  societatea  de  asigurare  participă  în  procesul 
penal în calitate de asigurător de răspundere civilă, dar nu este parte în proces conform 
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art.23,24 C.pr.pen. şi care să impună din partea instanţei constituirea sa, ca parte civilă 
sau responsabilă civilmente în temeiul art.15 şi 16 C.pr.pen. până la citirea actului de 
sesizare.  Introducerea  ei  în  cauză  se  rezumă  în  realitate  la  opozabilitatea  hotărârii 
judecătoreşti faţă de asigurator.

Curtea reţine că nu se impune reducerea daunelor morale în favoarea părţii civile 
R.A., întrucât instanţa de fond la stabilirea lor a ţinut cont de realitatea pagubei încercată 
de victimă şi caracterul rezonabil al sumelor solicitate.

În speţă, s-a dovedit culpa comună a inculpatului şi a părţii civile în producerea 
accidentului  rutier,  probele  ştiinţifice  şi  testimoniale  atestând  indubitabil  această 
aserţiune.

Pentru  motivele  ce  preced,  se  va  respinge  ca  nefondat  recursul  declarat  de 
asigurator, în baza art.38515 pct.1 lit.b C.pr.pen.

Văzând  disp.art.192  alin.2  C.proc.pen.  recurentul  va  plăti  statului  300  lei 
cheltuieli judiciare. (Judecător Delia Purice)

4. Acţiune civilă disjunsă. Judecarea acesteia după regulile procesului 
civil. Nelegalitate. Dosar penal. Calitatea părţilor – inculpat şi parte civilă, 
iar nu reclamant şi pârât. Imposibilitatea intervenţiei unor terţi, conform 

procedurii civile. Termen de recurs. Considerente care contrazic conţinutul 
dispozitivului. Casare cu trimitere spre rejudecare

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 349/R din 13 martie  
2013  

Judecătoria Dragomireşti prin sentinţa penală nr.455 din 29 august 2012 a admis 
acţiunea civilă în pretenţii formulată de reclamantul (parte civilă) P.V., în contradictoriu 
cu pârâta(inculpată)  R.U. şi în consecinţă: a fost obligată pârâta să-i plătească suma de 
10.000 euro  în  echivalent  în  lei  curs  BNR la  data  executării,  cu titlu  de despăgubiri 
materiale şi suma de 100.000 euro în echivalent în lei curs BNR la data executării, cu titlu 
de daune morale.

S-a  admis  cererea  de  intervenţie  formulată  în  interes  propriu  de  către 
intervenientul  Spitatul  Judeţean  de Urgenţă  „Dr.  Constantin  Opriş” cu  sediul  în  Baia 
Mare, şi obligă pe pârâtă să-i plătească suma de 15.746,50 lei cheltuieli de spitalizare.

S-a  admis  cererea  de  intervenţie  formulată  în  interes  propriu  de  către 
intervenientul  Spitatul  Militar  de Urgenţă *Dr. Constantin Papilian* cu sediul în Cluj 
Napoca, şi obligă pe pârâtă să-i plătească suma de 3.752,03 lei cheltuieli de spitalizare.

S-a  constatat  că   SC*O.V.I.G.*  S.A.,  cu  sediul  în  Bucureşti,  are  calitatea  de 
asigurator de răspundere civilă, hotărârea fiindu-i opozabilă.

A fost obligată pârâta  să plătească reclamantului suma de 5.600 lei cheltuieli de 
judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:
Prin  acţiunea  civilă  formulată  de  reclamantul  P.V.  în  contradictoriu  cu  pârâta 

R.U.,  asigurator   S.C.  O.V.I.G.  S.A.  BUCUREŞTI  având  ca  obiect  pretenţii  civile, 
disjunse din dosar penal nr. xxx/224/2012, deschis prin rechizitoriul nr. 328/P/2011 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomireşti, privind pe inculpata R.U., trimisă în 
judecată pentru săvârşirea infracţiunii  de vătămare corporală din culpă, faptă  prev. şi 
ped. de art. 184 alin. 2 şi 4 C.p., a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, în 
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urma administrării  probelor,  să o oblige pe pârâtă  să-i  plătească  despăgubiri  civile  în 
sumă  de  310.000  euro,  reprezentând  contravaloarea  prejudiciului   material  şi  moral 
suferit  ca  urmare  a  comiterii  faptei  de  vătămare  corporală  din  culpă  din  data  de 
14.05.2011, compus din  prejudiciu material în sumă de 10.000 euro şi prejudiciul moral 
în sumă de  300.000 euro.

În motivarea acţiunii, respectiv prin plângerea prealabilă şi constituirea de parte 
civilă  obiect al dosarului penal nr. xxx/224/2012,   reclamantul-parte civilă a arătat că la 
data de 14.05.2011 a fost  victima unui accident  de circulaţie  în urma căruia a suferit 
vătămări corporale pentru a căror vindecare au fost necesare un număr de 296  de zile de 
îngrijiri medicale şi pentru care se constituie parte civilă, respectiv solicită despăgubiri în 
sumă  de  310.000  euro,  reprezentând  contravaloarea  prejudiciului   material  şi  moral 
suferit ca urmare a comiterii faptei de vătămare corporală din culpă prev. de art.  184 alin. 
1,2 şi 3 C.pen., compus din  prejudiciu material în sumă de 10.000 euro, reprezentând 
contravaloarea  medicamentelor  şi  produselor  medicale,  a  analizelor,  investigaţiilor 
medicale, radiografiilor, a transportului la spital şi alimentaţiei necesare pe toată această 
perioadă, şi prejudiciul moral în sumă de  300.000 euro.

La  stabilirea  daunelor  morale  a  solicitat  a  se  avea  în  vedere  că,  urmare  a 
accidentului  rutier  suferit,  a  necesitat  pentru  vindecarea  leziunilor  corporale   până  la 
formularea prezentei acţiuni un număr de  296 zile de îngrijiri medicale, leziunile nefiind 
vindecate nici până în prezent, fiind în imposibilitate de a munci şi a duce o viaţă normală 
la fel ca înainte,  fiindu-i foarte greu să se întreţină,  având nevoie permanentă de un 
însoţitor.

A învederat că  a fost internat  în Spitalul Judeţean de Urgenţă *Dr.Constantin 
Opris* Baia Mare şi Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.Constantin Papilian” Cluj Napoca, 
în mai multe rânduri  14.05.-06.07.2011, 13.10.-18.10.2011, 04.11-19.11.2011, ocazie cu 
care  a suferit mai multe intervenţii chirurgicale necesare pentru vindecare, prin care i-au 
fost montate imobilizatoare cu fixator extern a gambei drepte, atele gipsate şi i-au fost 
prelevate grefe de piele  pentru refacerea estetică a piciorului, pentru evitarea infecţiilor şi 
pentru vindecarea normală a acestuia.

În prezent nu poate călca pe piciorul drept şi nu poate să se deplaseze decât cu 
ajutorul unui cadru metalic,  deplasarea fiind foarte  dificilă  având în vedere vârsta sa. 
Practic piciorul drept a fost zdrobit în urma accidentului rutier,  iar numărul total de zile 
de  îngrijiri  medicale  necesare  vindecării  acestuia,  precum  şi  eventualul  grad  de 
invaliditate  nu vor putea fi  stabilite  decât  după un an de la data  examinării  făcută la 
05.03.2012.

Având  în  vedere  ultimele  concluzii  medico-legale,  mai  trebuie   să  efectueze 
tratament pentru vindecarea leziunilor  încă un an de zile , astfel că numărul total de zile 
ar fi în jur de  500, fiind nevoit să suporte multe cheltuieli în acest sens şi în viitor.

După  vindecarea   piciorului,  dacă  nu  va  rămâne  cu  o  infirmitate  fizică  va  fi 
necesar să efectueze o lungă perioadă de recuperare datorită faptului că de un an de zile  
piciorul drept  nu mai este funcţional.

La stabilirea  danelor morale  solicită  a se avea în vedere faptul  că  de la data 
accidentului nu a  mai putut desfăşura activităţi  productive şi nu a avut acces la viaţa 
socială. 

Întrucât  nici  la această  dată  starea  de sănătate  nu s-a  îmbunătăţit,  după cum 
rezultă din actele medico-legale, trăieşte cu frica  că va rămâne infirm pe viaţă.
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În ce priveşte suferinţele psihice, a aratat că este greu de  exprimat în cuvinte şi 
nimeni nu poate să-i spună exact când îşi va reveni.

În concluzie, a solicitat a se constata  că a suferit un prejudiciu nepatrimonial, un 
prejudiciu  de  agrement  şi  material,  ca  urmare  a  numărului  mare  de  zile  de  îngrijiri 
medicale  nefinalizat  încă,   a  afectării  capacităţii  de  muncă,  a  atingerii  unor  drepturi 
importante ocrotite de lege – dreptul la sănătate şi integritate fizică, la viaţa de familie şi 
socială, cu consecinţa acordării daunelor morale solicitate pentru a încerca o compensare 
a tuturor suferinţelor pricinuite.

Pe lângă obligarea reclamantei la  reperarea prejudiciului  a solicitat  obligarea 
acesteia  şi la plata cheltuielilor de judecată.

În  drept,  s-au  invocat  prevederile  art.  14  şi  urm.  din  C.pr.pen.,  art.  998-999 
C.civ., Legea 136/1996 şi Ordinul  nr. 5/2010.

În  probaţiune, s-au  depus  înscrisuri,  respectiv  certificat  medico  legal  nr. 
552/06.07.2011,  completare  I/16.09.2011  şi  completare  II/05.03.2012  la  certificatul 
medico legal, chitanţe şi bonuri fiscale referitoare la medicamente, consultaţii,  produse 
medicale  şi  transport  la  spital,  deconturi  de  cheltuieli  reprezentând  contravaloarea 
îngrijirilor medicale acordate în spital pe perioada internărilor, scrisori medicale, reţete, 
buletine de analiză şi bilete de ieşire din spital.

La data de 27.04.2012 Spitalul Judeţean de Urgenţă *Dr.Constantin Opris* 
Baia Mare a depus la dosar cerere de intervenţie în interes propriu, prin care arată că 
în conformitate cu prevederile art.  313 din Legea  95/2006 se constituie parte civilă în 
cauză  cu  suma  de   15.746,50  lei,  reprezentând  costul  medicamentelor  şi  materiale 
sanitare,  analize şi zile de  spitalizare  cu dobânzi legale prev. de O.G. 9/2000.

La data de 13.06.2012 Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.Constantin Papilian” 
Cluj  Napoca a depus la  dosar cerere  de intervenţie  în interes  propriu,  prin  care 
solicită  obligarea pârâtei  la plata cheltuielilor de spitalizare efectuate de reclamant în 
sumă de  3752,03 lei.

În motivarea cererii, s-a arătat că reclamantul a beneficiat  de îngrijiri medicale 
în  perioada  13.10.2011-18.10.2011 conform F.O.   nr.9441 şi   04.11.2011-19.11.2011 
conform F.O.  nr.10173.

Avându-se în vedere circumstanţele care au determinat internarea pacientului  şi 
prevalându-se de dispoziţiile art.  313 din Legea  95/2006, privind  reforma în domeniul 
sănătăţii,  a  solicitat  a  se  dispune  obligarea  pârâtei   la  plata  sumei  de  3752,03  lei, 
reprezentând  cheltuieli de spitalizare cu reclamantul, actualizate în raport cu intervalul 
de timp derulat, de la data efectuării acestor cheltuieli şi  până la data executării propriu-
zise.

În  drept,  au  fost  invocate  prevederile  art.  313  din  Legea   95/2006,  privind 
reforma în domeniul sănătăţii, art. 1381 C.civ. şi ale art.  49 şi urm.  C.pr.civ.

În probaţiune, s-au depus înscrisuri.
Pârâta,   legal citată şi prezentă fiind la instanţă,  nu s-a opus admiterii  acţiunii 

formulate de reclamant însă a solicitat ca pretenţiile acestuia, în măsura în care vor fi 
dovedite, cheltuielile de judecată,  cât şi pretenţiile intervenienţilor Spitalul Judeţean de 
Urgenţă *Dr.Constantin Opris* Baia Mare şi Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.Constantin 
Papilian”  Cluj  Napoca,   să  fie  plătite  de  Societatea  de  Asigurări  S.C.  O.V.I.G.  S.A. 
BUCUREŞTI, având în vedere faptul că  la momentul producerii accidentului avea poliţă 
de asigurare valabilă.
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 Nu a solicitat cheltuieli de judecată,.  
Analizând  întreg  ansamblul  probator  prin  prisma  dispoziţiilor  legale  în 

materie, instanţa reţine următoarele:
Prin  rechizitoriul  Parchetului  de  pe  lângă  Judecătoria  Dragomireşti  nr. 

328/P/2011, înregistrat  la instanţă la data de  09.03.2012 sub nr. xxx/224/2012 a fost 
trimisă în judecată inculpata R.U.,  pentru săvârşirea infracţiunii  de vătămare corporală 
din culpă prev. şi ped. de art. 184 alin. 2  şi 4 C.p.  comisă prin aceea că  inculpata la data 
de 14.05.2011,în jurul  orelor  19,32,  a condus autoturismul  marca  Renault  Laguna pe 
strada Tătarului din oraşul Săliştea de Sus, iar în momentul intrării pe DJ 186 pe direcţia 
Săliştea de Sus-centru, a lovit-o cu partea faţă a autoturismului mopedul marca Gilera 
condus regulamentar de către partea vătămată P.V., proiectând-o la sol şi provocându-i 
vătămări  corporale pentru a căror vindecare au fost  necesare 296  de zile  de îngrijiri 
medicale.

Partea vătămată P.V.  s-a constituit  parte civilă  cu suma de  10.000 Euro.
 Inculpata  a recunoscut comiterea infracţiuni pentru care a fost trimisă în judecată 

atât în faza de urmărire penală, cât şi în faţa instanţei de judecată.
Din cercetările efectuate  în cauza penală  a rezultat  că la data de 14.05.2011, 

pârâta-inculpată conducea autoturismul  marca  Renault Laguna, proprietatea soţului său 
R.S., pe strada  Tătarului, oraş Săliştea de Sus.

În momentul în care a ajuns în intersecţia nedirijată a străzii Tătarului  cu Dj 186, 
fără a se asigura, aceasta a virat stânga intrând pe DJ 186 spre centrul oraşului Săliştea de 
Sus , lovind cu bara autoturismului mopedul marca Gilera, condus regulamentar de către 
partea vătămata P.V. pe direcţia Săliştea de Sus – Săcel.

In  urma  impactului  mopedul  a  fost  proiectat  la  sol,  producându-se  vătămarea 
corporală a părţii vătămate, autoturismul condus de  inculpată a fost avariat în partea faţă, 
aceasta de altfel oprind imediat la faţa locului pe acostamentul DJ 186. 

In urma efectuării  cercetării  la  faţa  locului,  s-a stabilit  locul  impactului  banda 
dreapta a DJ 186 pe direcţia de deplasare a mopedului (Săliştea de Sus-Săcel), aproape de 
axul drumului.

Reclamantul-parte  vătămată  s-a  deplasat  la  medicul  legist,  fiindu-i  eliberat 
certificatul  medico-legal  nr.552/06.07.2011,  în  cuprinsul  căruia  s-a  stabilit  că  a  fost 
internată în perioada 14.05.-06.07.2011 la Secţia Ortopedie a Spitalului Judeţean Baia 
Mare  cu  fracturi  cominutive  etajate  diafiza  tibiala  si  peroniera  dreapta  cu  deplasare. 
Politraumatism prin accident rutier , prin strivire , fractura cominutiva bifocala gamba 
dreapta tip III B , operata. Osteita sechelară de gamba infecţie cu Klebsiella, stare toxico 
septica,  anemie posthemoragica,  secţiuni musculare externe. La data de 14.05.2011 se 
intervine  chirurgical  CO  nr.461/2011  –  toaleta  chirurgicală  reducere  sângerânda 
osteosinteza  cu  fixator  extern  ,  eschilectomie.  Imobilizator  cu  fixator  extern  gamba 
dreaptă, pansament. Mers imposibil.

S-a concluzionat că  partea vătămata prezintă leziuni traumatice care     s-au putut 
produce în cadrul unui accident rutier în data de 14.05.2011 si necesită 50-55 zile de 
îngrijiri medicale pentru vindecare, dacă nu survin complicaţii.

In urma survenirii complicaţiilor la leziunile suferite, în data de 16.09.2011 părţii 
vătămate  i  se  eliberează  un  supliment  la  certificatul  medico-legal  nr.552/06.07.2011, 
stabilindu-se că în urma accidentului din data de 14.05.2011, P.V. a necesitat un timp de 
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îngrijiri medicale de 135 zile pana la data examinării, fiind recomandată reexaminarea 
peste 6-8 luni.

Urmare a reexaminării  părţii  vătămate,  la data de 05.03.2012 i se eliberează o 
nouă completare a certificatului medico-legal nr.552/06.07.2001, în ale cărei concluzii s-a 
stabilit  că  a  necesitat  până  la  05.03.2012 un număr  de   296 zile   îngrijiri  medicale,  
leziunile fiind încă nevindecate, precum şi că numărul total de zile de îngrijiri medicale si 
eventualul grad de invaliditate va fi evaluat la 1 an de la data examinării.

Faţă de această  situaţie,  instanţa  apreciază că despăgubirile  materiale  solicitate 
pentru  zilele  de  îngrijiri  medicale  sunt  întemeiate,  dacă  se  are  în  vedere  faptul  că 
reclamantul fiind o persoană activă şi prestând activitatea de electrician auto ar fi câştigat 
în cele 300 de zile de îngrijiri medicale suma de 90.000 lei, respectiv câte 300 lei pe zi,  
aşa cum reiese din declaraţia martorilor V.D. şi V.I. Într-o situaţie mai puţin favorabilă ar 
fi realizat 45.000 lei, dacă ar fi obţinut venitul cel mai mic de 150/zi. Oricum solicitarea 
făcută este rezonabilă şi dovedită, prin certificatele medico-legale,  prin expertiză,  prin 
declaraţiile martorilor, dar şi prin recunoaşterile părţilor.

Referitor la daunele morale, care la rândul lor sunt parţial întemeiate,  instanţa 
reţine următoarele:

Traumatismul  suferit,  pe  lângă  durerea  suportată  până  în  prezent,  a  cauzat 
reclamantului - parte civilă o stare psihică depresivă, în primul rând pentru complicaţiile 
avute,  multiplele operaţii  şi intervenţii,iar  în al doilea pentru că era o persoană foarte 
activă şi muncitoare, astfel că a fost pus în situaţia de a sta la pat o perioadă foarte mare 
de timp.

Nu  în  ultimul  rând,  prin  expertiza  medico  –legală  s-a  stabilit  că  în  urma 
accidentului  susnumitul  rămâne  cu  invaliditate  definitivă  de  gradul  III,  în  procent  de 
50%. Aşadar a rămas cu o infirmitate pe viaţă, ceea ce îi afectează capacitatea de muncă 
şi viaţa socială, motiv pentru care va trebui să facă recuperare în permanenţă.

În ce priveşte  suferinţele psihice, este greu de contabilizat perioada în care îşi va 
reveni sau în care se va obişnui cu starea sa.

Prin fapta sa pârâta – inculpată  a adus  atingere unor drepturi importante  ale 
reclamantului – parte civilă care sunt ocrotite de lege – dreptul la sănătate şi integritate 
fizică, la viaţa de familie şi socială.

Ceea ce ridică discuţii este cuantumul acestora. De aceea, faţă de cele reţinute mai 
sus, instanţa apreciază că suma de 150.000 euro în echivalent în lei la data executării este 
îndestulătoare.

Răspunderea civilă delictuală se întemeiază pe ideea reparării unui prejudiciu. În 
cazul răspunderii civile delictuale, întinderea răspunderii nu este condiţionată de gradul 
de  vinovăţie  a  autorului  faptei  ilicite,  independent  de  faptul  ca  acesta  a  acţionat  cu 
intenţie,  din  neglijenţă  ori  din  imprudenţă,  acesta  este  dator  să  repare  în  întregime 
prejudiciul cauzat prin fapta sa ilicită. La art. 998 – 999 C.civ. se arată că *constituie 
temeiul juridic al  răspunderii  civile delictuale,  în baza căruia persoana păgubita poate 
solicita  daune  celui  care,  prin  fapta  sa  contrară  legii  –  acţiune  sau  omisiune  –  este 
responsabil pentru cauzarea prejudiciului. Acesta reprezintă un cadru juridic larg şi destul 
de permisiv pentru persoana păgubită care urmăreşte repararea prejudiciului ce i-a fost 
cauzat, aceasta, pentru admiterea acţiunii sale, fiind nevoită doar să dovedească existenta 
prejudiciului, a caracterului ilicit al faptei săvârşite de persoana care a cauzat prejudiciul 
(caracterul ilicit fiind conferit de simpla nesocotire a dispoziţiilor legale), a faptului că 
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prejudiciul  este  rezultatul  săvârşirii  faptei  ilicite  şi  a  culpei  celui  care  a 
prejudiciat.Totodată,  în  conformitate  cu  art.  14  alin.  (1)-(3)  C.  pr.  pen.  *repararea 
pagubei* prin  intermediul  acţiunii  civile  alăturate  celei  penale  *se  face  potrivit 
dispoziţiilor  legii  civile*.  Înseamnă  că  acţiunea  civilă  din  cadrul  procesului  penal  se 
supune aceloraşi reguli privind admisibilitatea si modalitatea de soluţionare ca şi acţiunea 
civilă formulată pe cale separată.

S-a  constatat  că  între  fapta  ilicită  recunoscută  şi  dovedită  şi  rezultatul  produs 
există legătură de cauzalitate, fiind astfel întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale.

Reclamantul a făcut dovada pretenţiilor solicitate şi faţă de poziţia pârâtei, care a 
fost de acord cu  acţiunea reclamantului, precum şi   apreciindu-se că prin atingerea adusă 
integrităţii corporale a reclamantului se impune acordarea unor daune morale şi materiale 
prin care să se asigure o ocrotire deplină atât a drepturilor subiective în general, cât si a 
drepturilor care exprimă personalitatea umană, astfel că faţă de considerentele reţinute şi 
văzând dispoziţiile  art.998 c.civ.,   instanţa va admite  acţiunea,  conform dispozitivului 
sentinţei. 

S-a  admis  cererea  de  intervenţie  formulată  în  interes  propriu  de  către 
intervenientul Spitatul Judeţean de Urgenţă *Dr. Constantin Opriş*  Baia Mare,   urmând 
ca pârâta să  fie obligată să-i plătească suma de 15.746,50 lei cheltuieli de spitalizare, 
precum şi   cererea  de  intervenţie  formulată  în  interes  propriu  de către  intervenientul 
Spitatul Militar de Urgenţă *Dr. Constantin Papilian*   Cluj Napoca,  urmând ca pârâta să 
fie obligată să-i plătească suma de 3.752,03 lei cheltuieli de spitalizare.

S-a constatat că  SC*O.V.I.G.* S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Aviatorilor, nr.28, 
corp B, sector 1 are calitatea de asigurator de răspundere civilă, hotărârea  urmând să-i fie 
opozabilă. Situaţie în care şi solicitarea pârâtei-inculpate este realizată, în sensul ca toate 
pretenţiile  admise  ale  reclamantului  -  parte  civilă  să  fie  suportate  de  către  această 
societate.

A fost obligată  pârâta  să plătească reclamantului suma de 5.600 lei cheltuieli de 
judecată, reprezentând onorariu avocaţial(5000 lei) şi deplasările la instanţă ale acestuia, 
adică contravaloarea combustibilului(câte 150 lei pentru fiecare deplasare), pentru care a 
prezentat bonuri de la PECO.

De reţinut  că reclamanta nu s-a opus acordării acestora, dimpotrivă a arătat că 
este de acord cu plata lor.

Împotriva acestei soluţii au declarat recurs inculpata R.U. şi partea civilă P.V..
Prin calea de atac promovată, inculpata R.U. a solicitat diminuarea despăgubirilor 

civile stabilite în sarcina sa.
Partea  civilă  P.V.,  prin  recursul  declarat,  a  solicitat  trimiterea  cauzei  spre 

rejudecare instanţei de fond întrucât motivarea sentinţei contrazice dispozitivul acesteia, 
caz de casare ce se încadrează în art. 385 ind.9 pct.9 C.p.p.

Curtea examinând recursurile declarate, prin prisma motivelor invocate, ajunge  
la concluzia că acestea sunt fondate pentru următoarele considerente:

Verificând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că dacă motivarea hotărârii 
justifică o anumită soluţie, iar dispozitivul cuprinde o statuare diferită, contrară, atunci nu 
există unitate între expunere şi dispozitivul hotărârii, ceea ce încalcă prevederile art. 356 
şi 357 C.proc.pen.

Din  considerentele  sentinţei  civile  nr.  455  din  29.08.2012  a  Judecătoriei 
Dragomireşti,  rezultă  că instanţa  a avut  în  vedere la  aprecierea cuantumului  daunelor 
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morale  datorate  de inculpată,  părţii  civile,  suma de  150.000 euro,  dar  în  dispozitivul 
hotărârii, inculpata a fost obligată doar la 100.000 euro daune morale faţă de victimă.

Mai mult,  în aceleaşi  considerente ale hotărârii,  nu se mai  face vorbire despre 
temeiurile care ar îndreptăţi instanţa să acorde o anumită valoare a acestora, după care în 
dispozitiv,  se statuează suma de 100.000 euro drept  cuantum al  lor,  deşi  în motivare 
judecătoria a avut în vedere ca sumă necesară dezdăunării victimei valoarea de 150.000 
euro cu titlu de daune morale.

Pe de altă parte, chiar dacă latura civilă a cauzei a fost disjunsă de latura penală,  
trebuie  observat  că  dosarul  dedus  judecăţii  este  unul  penal  cu  nr.  xxx/224/2012  al 
Judecătoriei Dragomireşti, având ca obiect vătămare corporală din culpă prev.de art. 184 
Cod penal.

Pe cale de consecinţă, părţile nu sunt reclamant şi pârât, ci inculpat şi parte civilă, 
sentinţa  care  se  pronunţă  este  una  penală  şi  trebuie  judecată  de  magistraţi  ai  secţiei 
penale,  iar  dreptul de recurs este de 10 zile de la pronunţare sau comunicare,  nefiind 
posibile  nici  cererile  de  intervenţie  ale  unităţilor  sanitare  în  proces,  acestea  având 
calitatea de părţi civile.

Având în vedere că motivarea considerentelor  contrazice dispozitivul sentinţei, 
determină instanţa de recurs a se afla în imposibilitate de a exercita controlul judiciar 
asupra soluţiei şi de a verifica legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate.

Constatându-se existenţa cazului de casare prevăzut în art. 385 ind. 9 alin. 1 pct.9 
C.proc.pen., în sensul că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia 
dată laturii civile vizând cuantumul daunelor morale, în baza art. 385 ind.15 pct.2 lit.c 
C.proc.pen., se vor admite recursurile declarate de inculpata P.V. şi de partea civilă P.V. 
împotriva sentintei civile nr.455 din 29 august 2012 a Judecătoriei Dragomireşti, pe care 
o va casa în întregime şi va trimite cauza spre rejudecare instanţei  de fond, respectiv 
Judecătoriei  Dragomireşti.  Câtă vreme instanţa de fond nu a indicat  corect cuantumul 
daunelor  morale,  instanţa  de  recurs  nu  a  putut  analiza  în  concret  diminuarea 
despăgubirilor  cerute  de  inculpată,  necunoscând  valoarea  certă  avută  în  vedere  de 
magistratul fondului la cuantificarea acestora.

La rejudecarea cauzei, se vor avea în vedere îndrumările obligatorii ale instanţei 
de recurs.

Cheltuielile  judiciare  vor rămâne în sarcina statului  în baza art.  192 pct.2 lit.c 
C.pr.penală. (Judecător Delia Purice)

5. Evaziune fiscală. Latura civilă. Obligativitatea plăţii de către 
inculpat doar a sumei stabilite de procuror prin rechizitoriu. Existenţa în 

posesia părţii civile a unui titlu executoriu – angajament de plată semnat de 
inculpat anterior trimiterii în judecată pentru o sumă mai mare decât cea 

imputată de organele de urmărire penală prin actul de sesizare al instanţei. 
Consecinţe. Condiţii pentru aplicarea art. 741 C.proc.pen. Necesitatea ca 

inculpatul să fi achitat atât debitul principal cât şi accesoriile acestuia

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 46/A din 13 martie  
2013

Tribunalul Cluj prin sentinţa penală nr.449 din 15.11.2012 în  temeiul  art.11 pct.2 
lit.b,  art. 10  lit.i ind.1 C.pr.pen. s-a dispus  încetarea  procesului penal  faţă de inculpatul 
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M.M.M.  sub  aspectul  infracţiunii de evaziune evaziune fiscală prev. de  art. 9 al. 1 lit. c  
din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen.

 În  temeiul art. 91 al.1  lit.c C.pen. coroborat  cu  art. 74  ind.1 al.2 teza a II- a 
C.pen.  s-a  aplicat  inculpatului  M.M.M.  următoarea  sancţiune  administrativă:  amenda 
administrativă  în  cuantum de 1000 lei. 

În temeiul art. 346 al. 1 rap. la art. 14 al. 3 lit. a Cod Procedură Penală şi la art. 
1349 al. 1 şi 2 Cod Civil s-a admis în parte acţiunea civilă a Statului Român, Ministerul 
Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Garda Financiară Cluj şi în 
consecinţă a fost obligat inculpatul să plătească în favoarea părţii civile suma de  98.136 
lei despăgubiri civile reprezentând majorări şi penalităţi de întârziere impozit pe profit şi 
TVA, calculate până la data plăţii efective. 

 În  temeiul  art.  191  al.1  Cod  Procedură  Penală  a  fost  obligat  inculpatul  să 
plătească în favoarea statului cheltuieli judiciare în sumă de 2.000 lei.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:
 Prin Rechizitoriul cu nr. 289/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, 

înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 15.07.2011 s-a dispus trimiterea în judecată 
în  stare  de libertate  a  inculpatului  M.M.M. pentru săvârşirea  infracţiunii  de  evaziune 
fiscală prev.  de art. 9 al. 1 lit.,c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen.

În actul  de sesizare al  instanţei  de judecată  s-a  reţinut  în esenţă  că inculpatul 
M.M.M. în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2005 – 2010, în calitate de 
administrator al S.C. D.I. S.R.L. Turda, a evidenţiat în mod repetat în actele contabile 
cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, cauzând bugetului consolidat al statului 
un prejudiciu de 80.406 lei – din care 45.254 lei reprezentând impozit pe profit şi 35.152 
lei TVA.

Inculpatul audiat a recunoscut învinuirea adusă.
Inculpatul M.M.M. deţine calitatea de administrator al S.C. D.I. S.R.L. din anul 

1996,  societatea  comercială  având  ca  şi  obiect  principal  de  activitate  fabricarea 
produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor.

Urmare a derulării de către S.C. D.I. S.R.L. a unor tranzacţii comerciale cu S.C. 
C.E.  S.R.L.  Bucureşti  în  perioada  în  care  această  din  urmă  societate  comercială  era 
declarată inactivă, în cursul lunii martie 2010 la sediul societăţii comerciale administrate 
de către inculpatul M.M.M. inspectorii Gărzii Financiare Cluj au procedat la efectuarea 
unui control operativ.

În urma controlului efectuat de inspectorii financiari, pe lângă aspectele constatate 
în legătură cu tranzacţiile comerciale derulate cu S.C. C.E. S.R.L. Bucureşti şi în raport 
de care organele de urmărire penală nu au sesizat instanţa de judecată, s-a constatat că, în 
perioada 2005 – 2009, în calitate de administrator al S.C. D.I. S.R.L. Turda, inculpatul 
M.M.M. ar fi introdus în contabilitatea societăţii comerciale mai multe cheltuieli care, 
conform art. 21 al. 4 lit. e din Legea nr. 571/2003, nu sunt deductibile fiind diminuate în 
acest fel contribuţiile datorate bugetului de stat.

Astfel,  din  cuprinsul  Raportului  de  inspecţie  fiscală  parţială  întocmit  de  către 
D.G.F.P.  Cluj  nr.  15415/30.07.2010  rezultă  că  în  perioada  1.01.2005  -.  21.12.2009 
societatea  comercială  administrată  de  inculpatul  M.M.M.  a  înregistrat  pe  cheltuieli 
contravaloarea  unor  bunuri  – galerie  bucătărie,  combină  frigorifică,  blat  cireş,  scaune 
crom, maşină spălat vase, tâmplărie termopan, parchet, set duş, televizor Philips, DVD, 
CD Sony – pe care organele de control le-au considerat ca nefiind aferente veniturilor. În 
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această modalitate s-a calculat  suma de 124.445 lei  cheltuieli  ce nu au fost admise la 
deducere şi pentru care a fost stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă de 55.063 
lei respectiv TVA suplimentar în sumă de 68.899 lei (sume în care au fost cuprinse şi 
facturile emise de contribuabilul inactiv S.C. C.E. S.R.L. cu privire la care , aşa cum  am 
arătat, organele de urmărire penală nu au sesizat instanţa de judecată).

Inculpatul audiat atât în faza de urmărire penală cât şi a cercetării judecătoreşti a 
recunoscut  învinuirea  adusă  precizând  însă  că  organele  de  control  au  considerat  ca 
nefiind deductibile şi unele cheltuieli care îndeplineau condiţiile pentru a fi considerate ca 
atare, solicitând sub acest aspect întocmirea unei expertize financiar contabile.

Urmare  a  admiterii  cererii  în  probaţiune  formulată,  în  cauză  a  fost  efectuat 
Raportul de expertiză contabilă judiciară depus la filele 93-119.

Pe parcursul urmăririi  penale şi al judecării  pe fond a cauzei,  prin ordinele de 
plată cu nr. 50/30.03.2011, nr. 51/31.03.2011, nr.112/25.08.2011, nr. 111/25.08. 2011, nr. 
93/26.07.2011,  nr.  92/26.07.2011,  nr.  110/25.08.2011,  nr.  56/29.04.2012   respectiv 
chitanţele  cu  nr.  TS6/5475587  şi  nr.  TS6/5475561   inculpatul  M.M.M.  a  achitat 
prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului reprezentat de impozit suplimentar şi 
TVA suplimentar, în cuantum total de 86.541 lei.

Potrivit  art.  74  ind.  1  C.pen.,  introdus  prin  Legea  nr.  202/2010  şi  în  prezent 
declarat  neconstituţional  prin  Decizia  Curţii  Constituţionale   din  data  de  25.05.2011, 
prevede că în cazul săvârşirii infracţiunii de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, 
abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, 
neglijenţă în serviciu prevăzute în codul penal ori a unor infracţiuni economice prevăzute 
în legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al 
judecăţii,  până  la  soluţionarea  cauzei  în  primă  instanţă,  inculpatul  acoperă  integral 
prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru faptele săvârşite se reduc la 
jumătate.

Potrivit  art.  13  C.pen.  în  cazul  în  care  de  la  săvârşirea  infracţiunii  până  la 
judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea 
cea mai favorabilă.

Or, având în vedere că după comiterea faptei de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 
1  lit.  c  din  Legea  nr.  241/2005,  cu  aplic.  art.  41  al.  2  C.pen.,  reţinută  în  sarcina 
inculpatului M.M.M. a intervenit Legea nr. 202/2010 prin care a fost introdus art. 741 

C.pen., instanţa de judecată a apreciat că acesta reprezintă o lege penală mai favorabilă în 
sensul art. 13 C.pen.

De asemenea, având în vedere că până la soluţionarea pe fond a cauzei inculpatul 
M.M.M. a achitat integral prejudiciul efectiv cauzat statului, reprezentat de impozit pe 
profit  şi  TVA,  instanţa  de  judecată  apreciază  că  în  cauză  este  incidentă  cauza  de 
nepedepsire edictată prin dispoziţiile art. 74 ind. 1 C.pen. 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 11 pct. 2 lit.b, art. 10 lit. i ind. 1 C.pr.pen., 
instanţa  a  dispus  încetarea  procesului  penal  pornit  faţă  de  inculpatul  M.M.M.,  sub 
aspectul infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, 
cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen. şi, în temeiul art. 91 al. 1 lit. c C.pen. coroborat cu art. 74 ind. 
1 al.  2 teza a II-a C.pen.,  a aplicat  inculpatului  M.M.M. sancţiunea administrativă  în 
cuantum de 1000 lei.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, prin înscrisul comunicat instanţei de judecată, 
Statul Român – A.N.A.F. prin Garda Financiară, Secţia Cluj, s-a constituit parte civilă 
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faţă  de  inculpat  cu  suma  de  229.913  lei  cu  titlu  de  prejudiciu  total  adus  bugetului 
consolidat  al  statului,  din care suma de 55.063 lei  reprezintă  diferenţa  de impozit  pe 
profit, suma de 68.899 lei reprezintă diferenţa TVA, precum şi sumele de câte 49.068 lei 
majorări şi penalităţi aferente acestor sume.

Cu privire la această constituire de parte civilă instanţa de judecată a constatat că 
în suma solicitată cu titlu de diferenţă impozit respectiv diferenţă TVA sunt incluse şi 
sumele cuprinse în facturile emise de contribuabilul inactiv, acte materiale ce nu au fost 
incluse în infracţiunea continuată  cu care a fost  sesizată  instanţa  de judecată  de către 
organele de urmărire penală. Pe de altă parte, deşi s-a solicitat părţii civile să comunice 
defalcat suma solicitată cu titlu de prejudiciu cauzat, în condiţiile în care inculpatul a 
achitat  impozitul  pe  profit  respectiv  TVA,  reţinută  prin  rechizitoriu  ca  fiind  datorată 
bugetului  de  stat,  aferente  infracţiunii  reţinută  în  sarcina  inculpatului,  aceasta  nu  s-a 
conformat solicitărilor instanţei de judecată.

Or,  în  aceste  condiţii,  în temeiul  art.  346 al.  1 rap.  la  art.  14 al.  3 lit.  a Cod 
Procedură Penală şi la art. 1349 al. 1 şi 2 Cod Civil va admite în parte acţiunea civilă a 
Statului Român, Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin 
Garda Financiară Cluj şi în consecinţă a obligat inculpatul să plătească în favoarea părţii 
civile  suma  de   98.136  lei  despăgubiri  civile  reprezentând  majorări  şi  penalităţi  de 
întârziere impozit pe profit şi TVA, calculate până la data plăţii efective. 

 Împotriva acestei  sentinţe  au declarat  apel inculpatul  M.M.M. şi partea civilă 
Ministerul  Finanţelor  Publice  –  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală  –  Garda 
Financiară, Secţia Cluj.

Prin  apelul  promovat,  inculpatul  a  solicitat  admiterea  acestuia,  desfiinţarea 
sentinţei  tribunalului  şi  înlăturarea obligării  sale la plata  sumei de 98.136 lei  întrucât 
prejudiciul a fost recuperat integral. Învederează că sumele datorate la bugetul de stat 
sunt:  55.063  lei  impozit  pe  profit  şi  68.899  lei  TVA,  în  total  suma  de  123.962  lei, 
reţinându-se  o  pagubă  finală  de  80.406  lei  plătită  în  întregime,  aşa  cum rezultă  din 
scriptele ataşate la dosar.

Prin  apelul  declarat,  partea  civilă  ANAF  –GARDA  FINANCIARĂ  CLUJ  a 
solicitat  admiterea  apelului,  desfiinţarea  sentinţei  tribunalului  şi  obligarea  inculpatului 
către  aceasta  la plata  sumei de 155.825 lei  reprezentând 19.668 lei  impozit  pe profit, 
49.068 lei majorări impozit pe profit, 30.206 lei TVA, 56.883 lei majorări TVA, rămasă 
de recuperat din prejudiciul total de 229.913 lei cauzat de inculpat, bugetului de stat.

Curtea examinând apelurile declarate, prin prisma motivelor invocate, ajunge la  
următoarele constatări:

 
Cu  privire  la  apelul  inculpatului  M.M.M.  şi  al  părţii  civile  ANAF-Garda  

Financiară Cluj

 Prin  rechizitoriul  Parchetului  de  pe  lângă  Tribunalul  Cluj  din  11  iulie  2011, 
inculpatul  M.M.M.  a  fost  trimis  în  judecată  pentru  comiterea  infracţiunii  de 
evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu art. 41,42 
Cod  penal,  constând  în  aceea  că  în  perioada  2005-2010  în  calitate  de 
administrator  al  S.C.  D.I.  SRL  Turda,  a  evidenţiat  în  mod  repetat  în  actele 
contabile  cheltuieli  care  nu au la  bază operaţiuni  reale,  cauzând un prejudiciu 
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bugetului consolidat al statului în sumă totală de 80.406 lei din care 45.254 lei 
reprezintă impozitul de profit, iar 35.152 lei TVA.

ANAF  prin  Garda  Financiară  Cluj,  s-a  constituit  parte  civilă  în  faţa 
Tribunalului Cluj cu suma de 229.913 lei compusă din: 55.063 lei diferenţă impozit pe 
profit, 49.068 lei majorări şi penalităţi de întârziere la impozitul pe profit, diferenţă TVA 
68.899 lei şi majorări şi penalităţi de întârziere la sumele datorate cu titlu TVA în sumă 
de 49.068 lei.

Curtea reţine că pe parcursul urmăririi penale şi al judecării pe fond a cauzei, prin 
ordinele  de  plată  cu  nr.  50/30.03.2011,  nr.  51/31.03.2011,  nr.112/25.08.2011,  nr. 
111/25.08.  2011,  nr.  93/26.07.2011,  nr.  92/26.07.2011,  nr.  110/25.08.2011,  nr. 
56/29.04.2012  respectiv chitanţele cu nr. TS6/5475587 şi nr. TS6/5475561 inculpatul 
M.M.M.  a  achitat  prejudiciul  cauzat  bugetului  consolidat  al  statului  reprezentat  de 
impozit suplimentar şi TVA suplimentar, în cuantum total de 86.541 lei, sumă pentru care 
a  fost  trimis  în  judecată  prin actul  de sesizare  cu titlu  de prejudiciu,  reţinându-se că 
judecata  se  mărgineşte  la  fapta  şi  persoana  indicate  în  rechizitoriul  parchetului,  iar 
repararea  pagubei  vizează  suma  menţionată  ca  atare  de  către  procuror  în  acelaşi 
rechizitoriu. Câtă vreme  procurorul a statuat că paguba produsă bugetului de stat este în 
sumă  de  80.406 lei,  recuperată  integral  în  faţa  primei  instanţe,  apelantul  mai  are  de 
recuperat  în prezent doar accesoriile aferente impozitului  pe profit  şi taxei pe valoare 
adăugată respectiv majorările de întârziere datorate Codului fiscal, de la data producerii 
pagubei şi până la data plăţii efective. 

Actele  de  la  dosar  emanând  din  partea  Gărzii  Financiare  Cluj,  precum  şi 
concluziile raportului de expertiză-contabilă judiciară depus atestă că apelantul mai are 
de achitat statului, majorări de întârziere în sumă de 98.136 lei aferente impozitului pe 
profit şi TVA-ului calculate de la data de 30.06.2010 şi până la data plăţii efective. 

Din  probele  de  la  dosar,  rezultă  însă  că  inculpatul  nu  a  achitat  majorările  de 
întârziere  corespunzătoare impozitului  pe profit  şi  TVA-ului aferent  calculate  până la 
data plăţii efective, în sumă de 98.136 lei, dar cu toate acestea Tribunalul Cluj a încetat 
procesul penal, apreciind ca incidente prevederile art. 74 ind.1 Cod penal. 

Soluţia  este  nelegală,  deoarece  art.  74  ind.1  Cod  penal  prevede  că  în  cazul 
infracţiunii de evaziune fiscală se poate înceta procesul penal în cazul în care inculpatul 
achită obligaţiile fiscale datorate statului, în întregime. 

Câtă  vreme  însă  inculpatul  nu  a  achitat  şi  accesoriile  acestora,  nu  poate  
beneficia  de  prevederile  legale  menţionate,  deoarece  potrivit  art.  14  C.proc.pen.,  
repararea  prejudiciului  cauzat  prin  infracţiune  presupune  atât  recuperarea  pagubei  
efective cât şi despăgubirile pentru folosul de care a fost lipsită partea civilă.

Temeiul răspunderii inculpatului pentru prejudiciul cauzat bugetului consolidat al 
statului, în speţa dedusă judecăţii, îl constituie răspunderea civilă delictuală pentru fapta 
proprie, reglementată în art. 998 şi 999 Cod civil. Ori, acest temei al răspunderii obligă 
inculpatul  la  repararea  prejudiciului  integral,  atât  în  ce priveşte  dauna efectivă  cât  şi 
beneficiul  nerealizat.  S-a  reţinut  astfel  că,  în  mod  temeinic,  tribunalul  a  stabilit 
răspunderea  inculpatului  şi  cu  privire  la  plata  majorărilor  de  întârziere  aferente 
prejudiciului adus bugetului consolidat al statului, prin fapta inculpatului ce are caracterul 
unei infracţiuni. 
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Pentru aceste considerente, dispoziţiile art. 74 ind.1 Cod penal, nu sunt aplicabile 
inculpatului,  neputându-se reţine că acesta a achitat  în integralitate  prejudiciul  produs 
prin săvârşirea infracţiunii.

Conform Codului fiscal, în materia creanţelor fiscale, beneficiul nerealizat prin  
plata cu întârziere a unor obligaţii fiscale este cuantificat prin majorări de întârziere, la  
plata cărora în mod judicios a fost obligat inculpatul. Pe cale de consecinţă, în latura  
penală, soluţia tribunalului este nelegală, dar nu se poate agrava situaţia inculpatului  
apelant  în  propria  cale  de  atac  conform  art.  372  C.proc.pen.,  în  lipsa  apelului  
procurorilor. 

Sub  aspect  civil,  aşa  cum  s-a  arătat,  soluţia  este  judicioasă  prin  obligarea 
apelantului la plata sumei de 98.136 lei majorări  de întârziere aferente impozitului pe 
profit  şi  TVA-ului  corespunzător  calculate  de  la  30.06.2010  –  şi  până  la  data  plăţii 
efective. Nu poate fi omis faptul că inculpatul, încă înainte să fie trimis în judecată, la 
8.12.2010,  a  recunoscut  în  faţa  organelor  fiscale  că  datorează  suma  de  230.000  lei 
conform adresei de la fila 93 u.p.,  astfel  că în prezent nu poate reveni asupra acestei 
recunoaşteri. Mai mult, în momentul de faţă, achită în tranşe, benevol, cote părţi, către 
partea  civilă,  din  suma  de  230.000  lei  conform  angajamentului  de  plată  asumat  la 
8.12.2010.

Nu în ultimul rând, din actul depus la fila  59 u.p.,  intitulat  „Înştiinţare  pentru 
discuţia finală între ANAF şi inculpat”, acesta arată textual că nu formulează obiecţiuni la 
sumele stabilite de către partea civilă.

Aşa fiind, apelul inculpatului este nefondat urmând a fi respins în baza art. 379 
pct. lit.b C.proc.pen.

 Curtea  reţine  că  apelul  părţii  civile  nu  este  fondat,  câtă  vreme  înainte  de  
trimiterea  sa  în  judecată,   inculpatul,  la  data  de  8.12.2010,  recunoaşte  în  
integralitate sumele datorate cu titlu de prejudiciu bugetului de stat, în sumă de  
230.000  lei,  pentru  care  a  semnat  angajament  de  plată,  a  şi  solicitat  
Administraţiei  Financiare  a  municipiului  Turda  aprobarea  eşalonată  a  plăţii  
acestora,  ceea  ce  echivalează  cu  recunoaşterea  pagubei  produse  ANAF 
Bucureşti. Pe de altă parte, în baza principiului disponibilităţii, ce guvernează  
latura civilă,   inculpatul  şi în prezent achită în tranşe lunare sumele datorate  
bugetului  consolidat  al  statului,  astfel  că  partea  civilă  are  un  titlu  executor  
împotriva acestuia. 

Nu poate fi omis faptul că procurorul l-a trimis în judecată, doar pentru 
cauzarea unui prejudiciu în sumă de 80.406 lei bugetului de stat, pagubă achitată integral 
de apelant în faţa Tribunalului Cluj, rămânând neachitate doar majorările de întârziere 
aferente impozitului pe profit şi TVA-ului.

Pe cale de consecinţă, prin prezenta hotărâre, inculpatul nu poate fi obligat 
la o sumă mai mare decât cea imputată de procuror prin rechizitoriu, dar pe de altă parte, 
nici nu poate fi înlăturată propria recunoaştere a inculpatului în faţa ANAF, că în fapt 
datorează  suma  de  230.000  lei,  la  achitarea  căreia  s-a  şi  obligat  la  8.12.2010,  titlul 
executor fiind în curs de derulare.

Aşa fiind, apelul părţii civile se va respinge ca nefondat în baza art. 379 pct.1 lit.b 
C.proc.pen.

Se va stabili  în favoarea Baroului Cluj suma de 50 lei  onorariu parţial  pentru 
apărătorul din oficiu al inculpatului, sumă ce se va plăti din FMJ, conform art. 189 C.p.p.
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Văzând disp. art. 192 alin. 2 Cp.p., va obliga inculpatul M.M.M. să plătească în 
favoarea  statului  suma  de  100  lei  cheltuieli  judiciare,  din  care  50  lei  reprezentând 
onorariul parţial pentru apărătorul din oficiu, iar pe partea civilă la plata sumei de 50 lei 
cheltuieli judiciare în favoarea statului. (Judecător Delia Purice)

6. Recurs al inculpatului condamnat la pedeapsa închisorii cu 
suspendarea executării. Cerere pentru executarea pedepsei la locul de 

muncă. Respingere. Înrăutăţirea situaţiei inculpatului în propria cale de atac

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr.309/R din 6 martie  
2013

Judecătoria Dej prin sentinţa penală nr. 378 din 19 decembrie 2012, în baza art. 
3201 Cod proc.pen.,  art.  184 alin.1  şi  3  Cod penal,  condamnă  pe  inculpatul  P.A.,  la 
pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală 
din culpă, prev. de art. 184 alin.1 şi 3 Cod penal.

În  temeiul  art.71  C.pen.s-a  interzis  inculpatului  drepturile  prevăzute  de  art.64 
alin.1 lit.a, teza a II-a C.pen.

În temeiul art.81 C.pen. s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe o durată 
de 2 ani şi 4 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 C.pen.

În  temeiul  art.71  alin.5  C.pen.s-a  suspendat  executarea  pedepsei  accesorii  pe 
durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii.

În temeiul  art.359 C.proc.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor 
art.83 C.pen. a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

S-a  disjuns  acţiunea  civilă  formulată  de  partea  civilă  R.M.I.,  asigurătorul  de 
răspundere civilă fiind S.C. E.R.A.R. S.A. BUCUREŞTI, parte responsabilă civilmente 
fiind S.C. C.M.C. S.R.L. Dej, şi dispune formarea unui nou dosar.

În temeiul art.191 alin.1 C.proc.pen. a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor 
judiciare avansate de stat în cuantum de 500 lei.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului  P.A., pentru săvârşirea 
infracţiunii de  vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 alin.1 şi 3 Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei a fost reţinută următoarea situaţie de fapt: 
La data de 12 martie 2012, în jurul orei 13,10, agenţii de poliţie rutieră din cadrul 

Poliţiei  municipiului  Dej  au  fost  sesizaţi  prin  Dispecerat  în  legătură  cu  faptul  că  pe 
str.Văii din Dej a avut loc un accident de circulaţie, soldat cu vătămarea corporală a două 
persoane şi avarierea a două autovehicule.

Deplasându-se la faţa locului împreună cu echipa de cercetare,  agenţii au găsit 
două autovehicule implicate în accident, respectiv autoturismul marca Renault, care se 
afla în şanţul din dreapta a străzii, din direcţia de mers Ocna Dej spre Gherla, orientat cu 
faţa  spre  Gherla,  condus  de  învinuitul  P.A.  şi  autoturismul  marca  Ford,  care  se  afla 
orientat  cu  faţa  spre  Gherla,  condus  de  către  partea  vătămată  R.M.I.,  care  a  suferit 
vătămări corporale, motiv pentru care acesta a fost transportat la Spitalul municipal Dej, 
pentru acordarea de îngrijiri medicale.
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În urma cercetărilor efectuate, ţinând cont şi de declaraţiile celor doi conducători 
auto, s-a constatat faptul că învinuitul P.A., în timp ce conducea autoturismul Renault, pe 
str.Văii din Dej, din direcţia Ocna Dej spre Gherla, ajungând într-o curbă la stânga, a 
circulat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu autoturismul Ford condus de către 
partea vătămată R.M.I..

Învinuitul  P.A.  şi  partea  vătămată  R.M.I.  au  fost  testaţi  la  data  producerii 
accidentului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negative, iar probele biologice de sânge 
prelevate de la ambele părţi implicate în accident au fost zero grame la mie.

Aşa cum rezultă din certificatul medico legal nr.3132/II/b/67 din 11.05.2012, emis 
de IML Cluj, partea vătămată R.M.I. a suferit în urma accidentului vătămări corporale 
care au necesitat pentru vindecare un număr de 30-35 zile de îngrijiri medicale, acesta 
constituindu-se parte civilă în cauză cu suma de 6.600 lei daune materiale şi 15.000 euro 
daune morale şi cheltuieli de judecată.

Se mai arată că faptele descries sunt confirmate şi de către martorul R.A.L..
Cu ocazia cercetărilor, s-a reţinut că învinuitul a declarat că se face vinovat de 

producerea accidentului, însă a arătat că în curba unde a avut loc accidentul la acea dată 
se aflau mai mulţi copaci care îi obstrucţionau vizibilitatea, precum şi faptul că în acea 
zonă se afla zăpadă, conjugată cu împrejurarea că autoturismul marca Ford avea o culoare 
argintiu metalizat, motiv pentru care nu l-a observat, iar a doua zi după accident copacii 
din acea curbă au fost tăiaţi.

În faza de urmărire penală s-au administrat următoarele probe: proces - verbal de 
sesizare din oficiu ; proces-verbal de cercetare la faţa locului, schiţa locului faptei, planşe 
foto  cercetare  la  faţa  locului;  rezultatele  testului  alcooltest  şi  buletinele  de  analiză 
toxicologică-alcoolemie; plângerea părţii vătămate, raport de expertiză medico-legală şi 
constituire de parte civilă; declaraţiile învinuitului.

În faţa instanţei s-a depus din partea părţii vătămate R.M.I. o nouă constituire de 
parte  civilă,  pentru  următoarele  sume:  6.100  lei  +  34.670  lei,  reprezentând  daune 
materiale şi 15.000 euro, reprezentând daune morale.

Potrivit  poliţei  de asigurare de la dosar,  a fost introdus în cauză în calitate de 
asigurător S.A. de răspundere civilă fiind S.C. E.R.A.R. BUCUREŞTI.

Totodată, figurează ca şi parte responsabilă civilmente S.C. C.M.C. S.R.L. DEJ.
Raportat la prev.art.3201 din Codul de proc.pen., inculpatul a solicitat ca judecata 

să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cerere încuviinţată de 
către instanţă, astfel că pentru soluţionarea laturii penale a cauzei nu au fost administrate 
noi probe, procedându-se la audierea inculpatului care a recunoscut săvârşirea infracţiunii 
şi a solicitat ca judecata să se desfăşoare potrivit procedurii simplificate prev.de art. 320 
ind. 1 C.pr.pen.

Analizând materialul  probator administrat  în cursul urmăririi  penale,  instanţa  a 
constatat că situaţia de fapt imputată inculpatului a fost corect stabilită prin rechizitoriu, 
iar încadrarea juridică dată faptelor săvârşite este conformă cu textele de lege invocate.

Instanţa a reţinut astfel că, în timp ce inculpatul conducea autoturismul Renault pe 
str.Văii din Dej, din direcţia Ocna Dej spre Gherla, ajungând într-o curbă la stânga, a 
circulat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu autoturismul Ford condus de către 
partea  vătămată  R.M.I..  Aşa  cum  rezultă  din  raportul  de  expertiză  medico-legală 
nr.3132/II/b/67  din  11.05.2012,  emis  de  IML Cluj-Napoca,  partea  vătămată  R.M.I.  a 
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suferit  în  urma accidentului  vătămări  corporale  care au necesitat  pentru vindecare  un 
număr de 30-35 zile de îngrijiri medicale.

Instanţa  a  constatat  totodată  şi  faptul  că  inculpatul  nu  a  respectat  dispoziţiile 
legale referitoare la conducerea pe drumurile publice, aşa cum este reglementată de OUG 
195/2002.

Potrivit art. 47  din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
cu  modificările  şi  completările  ulterioare, conducatorii  vehiculelor  care  circula  din 
sensuri opuse trebuie sa pastreze intre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule  
cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective. 

De asemenea conform art. 48 din acelasi act normativ ,  conducatorul de vehicul  
este obligat să respecte regimul legal de viteza  şi sa o adapteze in functie de conditiile  
de drum astfel incat să poata efectua orice manevra  in conditii de siguranta.

Prin  urmare,  nesocotirea  dispoziţiilor  legale  care  reglementează  circulaţia  pe 
drumurile  publice,  prin  neadaptarea   vitezei  legale  in  trafic  şi  păstrarea  distantei 
regulamentare fata de vehiculul ce circula  din sens opus relevă culpa  inculpatului  în 
producerea  evenimentului  rutier,  între  nerespectarea  normelor  legale  specifice  locului 
producerii  accidentului  şi  urmarea  produsă – vătămarea  corporală   a  părtii   vatamate 
existând un evident raport de cauzalitate.

Din  această  perspectivă,  s-a  reţinut  că  potrivit  prev.art.184  alin.1  Cod  Penal, 
lovirea sau actele de violenţă care au pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare  
îngrijiri medicale mai mari de 10 zile, precum şi fapta prin care s-a pricinuit o vătămare  
care necesită îngrijiri medicale de cel mult 60 zile, săvârşite din culpă se pedepsesc cu  
închisoarea de la o lună la 3 luni sau cu amendă.

Potrivit alin.3, dacă savârsirea faptei   prev  in  alin.1 este urmarea nerespectării  
dispoziţiilor  legale  sau  a  măsurilor  de  prevedere  pentru  exerciţiul  unei  profesii  sau  
meserii, ori pentru îndeplinirea unei anume activităţi, pedeapsa este închisoarea de la 3  
luni la 2 ani sau amenda .

În drept,  fapta inculpatului  P.A. care, la data de 12 martie 2012, în jurul orei 
13,10, în timp ce conducea autoturismul marca Renault, pe str.Văii din Dej, din direcţia 
Ocna Dej spre Gherla, ajungând într-o curbă la stânga, a circulat pe sensul opus de mers, 
intrând în coliziune cu autoturismul marca Ford, condus de către partea vătămată R.M.I., 
în urma accidentului  rezultând vătămarea corporală a părtii  vătămate,  care a necesitat 
pentru vindecare 30-35 de zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de vătămare corporală din culpă   prev.şi ped. de art.184 alin.1  şi 3 Cod 
Penal.

Elementul  material al  laturii  obiective  constă  în  acţiunea  de  lovire  a  părţii 
vătămate cu partea  stângă  a autoturismului pe care îl conducea inculpatul  în data de 
12.03.2012.  Acţiunea inculpatului produce urmarea tipică cerută de art.184 alin.1 Cod 
Penal  ,  respectiv  vătămarea  integrităţii  corporale  a   părţii    vătămate   pentru  a  cărei 
vindecare au fost necesare   30-35  zile de îngrijiri medicale.  Raportul de cauzalitate este 
demonstrat  prin faptul că,  potrivit  declaraţiilor  părţii  vătămate,  coroborate  cu cele ale 
inculpatului, vătămarea  integrităţii corporale a  părtii vătămate  este consecinţa directă a 
acţiunii de lovire.

Având  în  vedere  că  fapta  a  fost  comisă  în  timp  ce  inculpatul  se  deplasa  cu 
autovehiculul  pe  str.Văii  din  mun.Dej,  aşadar  în  timpul  exerciţiului  unei  activităţi 
reglementate  de  dispozitiile  legale  privind  circulatia  pe  drumurile  publice  (OUG 
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nr.195/2002R),  sunt  îndeplinite  condiţiile  reţinerii  alin.3  al  art.184  Cod  penal.  În 
susţinerea acestei concluzii sunt dispoziţiile  art. 47 si art. 48 din OUG nr. 195/2002 R, 
prevederi  legale  pe  care  inculpatul  le-a  încălcat  prin  acţiunea  sa  de  conducere  a 
autovehiculului pe drumurile publice.

Sub aspectul laturii subiective,  s-a constatat că inculpatul a acţionat cu forma de 
vinovăţie cerută de art.184 alin.1 şi 3  Cod Penal şi prevăzută de art.19 alin.1 pct.2 Cod 
Penal,  întrucât acesta a realizat conduita contrară obligaţiei sale de diligenţă (rezultată 
din  încălcarea  normelor  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice),  nu  a  prevăzut  ca  o 
posibilă urmare a faptei  sale producerea unei vătămări  a integrităţii  fizice a  celorlati 
participanti  la trafic, dar prin raportare la împrejurările concrete în care s-a desfăşurat 
acţiunea-existenţa  marcajelor  longitudinale  pentru  separarea  sensurilor  de  circulaţie, 
vizibilitate bună,  carosabil uscat , cer senin (potrivit proces verbal de cercetare la faţa 
locului)- trebuia şi putea să prevadă rezultatul faptei sale.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce a fost aplicată, în conformitate cu disp. 
art.52 Cod penal,  prin prisma criteriilor prev. de art.72 Cod penal, instanţa a ţinut seama 
de natura şi gradul de pericol social concret al infracţiunii săvârşite, urmarea produsă, 
persoana şi conduita inculpatului, ce nu posedă antecedente penale şi a dat dovadă de o 
comportare  sinceră  în  cursul  procesului,  recunoscând  şi  regretând  cele  întâmplate, 
urmând a aplica şi prev.art.3201 Cod proc.pen., inculpatul beneficiind de reducerea cu o 
treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

Faţă de complexul împrejurărilor reale  mai sus mentionate   s-a apreciat că nu se 
justifică şi nu este oportună reţinerea de circumstanţe atenuante judiciare  în favoarea 
inculpatului, care să determine aplicarea unei pedepse sub limita specială, atâta timp cât 
nu se regăsesc în conduita acestuia,  lipsa antecedentelor penale  nesemnificând   mai 
mult decât un comportament normal, de conformare. 

Pentru considerentele anterior expuse, constatând că fapta există, a fost săvârşită 
de inculpat şi constituie infracţiune în sensul art.17 Cod Penal , în temeiul art. 345 alin.2 
din  Codul  de  Procedura  Penală,  instanţa  l-a  condamnat  pe  inculpatul  P.A. pentru 
săvârşirea   infractiunii  de vătămare corporală din culpă,  prev şi ped de art.184 alin.1 şi 
3 Cod penal, la pedeapsa de 4 luni închisoare, apreciind că această pedeapsa va constitui 
un avertisment suficient pentru inculpat de a nu mai săvârşi fapte cu caracter penal în 
viitor  şi  care  corespunde,  ca  natura  şi  cuantum,   scopului  sancţionator  şi  preventiv 
(special şi general) edictat de dispozitiile art.52 Cod penal.

În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 Cod  Penal, cu referire la Decizia RIL nr. 74/2007 a 
ICCJ,  s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a-II-a 
Cod Penal,   ca pedeapsă accesorie,  constatând,  raportat  la natura faptelor  săvârşite  şi 
ansamblul  circumstanţelor  personale  ale  inculpatului,  existenta  unei  nedemnităţi  în 
exercitarea drepturilor de natură electorală,  respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile 
publice  sau  în  funcţii  elective  publice,  activităţi  ce  presupun  responsabilitate  civică, 
încrederea publică sau exerciţiul  autorităţii,  motiv pentru care exercitiul  acestora va fi 
interzis pe perioada  prev de art. 71 alin.2 Cod Penal.

În  ceea  ce  priveste  modalitatea  de  executare  a  pedepsei  stabilite,  instanţa  a 
apreciat că, prin raportare la gradul de pericol social al faptei, reflectat în pedepsa concret 
aplicată şi la periculozitatea inculpatului, evidenţiată prin absenţa antecedenţelor penale, 
reintegrarea şi  reinserţia socială a acestuia se poate realiza şi fără executarea pedepsei în 
regim de detentie şi  privarea de libertate a inculpatului, motiv pentru care, în temeiul art. 

31



81 alin.1 şi  art.82 alin.1  Cod Penal  s-a dispus suspendarea condiţionată  a  executării 
pedepsei  de 4 (patru) luni pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 4 luni, care va 
începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 82 alin.3 
Cod Penal.

În temeiul art. 71 alin. 5  Cod Penal s-a dispus suspendarea executării  pedepsei 
accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.

În temeiul art.  359  Cod Procedură Penală s-a atras atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor art. 83 şi art. 84  Cod Penal  privind revocarea suspendării condiţionate.

În ceea ce priveşte  latura civilă a cauzei, raportat la prev.art.3201 alin.5 din Codul 
de  proc.pen.,  având  în  vedere  că  pentru  soluţionarea  acţiunii  civile  se  impune 
administrarea  de  noi  probe  în  faţa  instanţei,  s-a  dispus  disjungerea  acţiunii  civile  şi 
formarea unui nou dosar.

În temeiul  art.191 alin.1 C.proc.pen.,  s-a dispus obligarea inculpatului  la  plata 
cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 500 lei.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs inculpatul P.A. care a solicitat admiterea 
căii de atac promovate, casarea sentinţei judecătoriei şi rejudecând dosarul a se dispune 
executarea pedepsei aplicate la locul de muncă potrivit art.86/7 C.pen., întrucât unitatea 
la  care  îşi  desfăşoară  activitatea  este  de  acord  cu  această  modalitate  de  executare  a 
sancţiunii.  Arată că a recunoscut şi regretat comiterea infracţiunii, pe care a săvârşit-o 
din culpă, a încercat să o despăgubească pe partea civilă însă aceasta formulând pretenţii 
exagerate, a reuşit doar o reparare parţială a pagubei cauzate.

 Curtea examinând recursul promovat, prin prisma motivelor invocate, ajunge la 
următoarele constatări:

 Potrivit art.72 din Codul penal la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama 
de  dispoziţiile  părţii  generale  a  acestui  cod,  de  limitele  de  pedeapsă  fixate  în  partea 
specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de 
împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Chiar  dacă  individualizarea  pedepsei  este  un proces  interior,  strict  personal  al 
judecătorului, ea nu este totuşi un proces arbitrar, subiectiv, ci din contră el trebuie să fie 
rezultatul unui examen obiectiv al întregului material probatoriu, studiat după anumite 
reguli şi criterii precis determinate.

Înscrierea în  lege a  criteriilor  generale  de individualizare a pedepsei  înseamnă 
consacrarea  explicită  a  principiului  individualizării  pedepsei,  aşa  încât  respectarea 
acestuia este obligatorie pentru instanţă.

De altfel, ca să-şi poată îndeplini funcţiile care-i sunt atribuite în vederea realizării 
scopului său şi al legii, pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau 
neprivativă de libertate) şi duratei, atât gravităţii faptei şi potenţialului de pericol social 
pe care îl prezintă, în mod real persoana infractorului, cât şi aptitudinii acestuia de a se 
îndrepta sub influenţa pedepsei.

Funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei, 
pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii,  care să ţină seama de 
persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la 
condiţiile socio-etice impuse de societate.

Exemplaritatea  pedepsei  produce  efecte  atât  asupra  conduitei  infractorului, 
contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la 
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care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări 
viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni.

Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată şi pusă în executare, intensitatea şi 
generalitatea  dezaprobării  morale  a  faptei  şi  făptuitorului,  condiţionează  caracterul 
preventiv  al  pedepsei  care,  totdeauna,  prin  mărimea  privaţiunii,  trebuie  să  reflecte 
gravitatea infracţiunii şi gradul de vinovăţie a făptuitorului.

Numai  o  pedeapsă  justă  şi  proporţională  este  de  natură  să  asigure  atât 
exemplaritatea  cât  şi  finalitatea  acesteia,  prevenţia  specială  şi  generală  înscrise  şi  în 
Codul penal român, art. - 52 alin.1 - , potrivit căruia “scopul pedepsei este prevenirea 
săvârşirii de noi infracţiuni”.

Dar, fireşte, în lumina criteriilor prevăzute de art.72 C.pen., gravitatea concretă a 
unei  activităţi  infracţionale  trebuie  stabilită  consecutiv  unui  examen  aprofundat  şi 
cuprinzător al tuturor elementelor interne, specifice faptei şi făptuitorului.

Din  verificarea  pieselor  dosarului  rezultă  că  la  dozarea  şi  individualizarea 
pedepsei,  instanţa  de  fond  a  avut  în  vedere  persoana  inculpatului,  care  nu  posedă 
antecedente penale, a fost sincer şi a regretat comiterea infracţiunii, care a fost săvârşită 
din  culpă,  precum  şi  împrejurarea  că  recurentul  a  uzat  de  disp.art.3201 C.proc.pen., 
procesul soluţionându-se pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

S-a reţinut totodată că latura civilă a cauzei a fost disjunsă pentru a se administra 
probe referitor la întinderea despăgubirilor solicitate de partea civilă R.M.I..

Raportat  la  circumstanţele  personale  ale  inculpatului,  precum şi  la  cele  reale 
referitoare  la  infracţiune,  prima  instanţă  în  mod  judicios  a  apreciat  că  revocarea 
inculpatului  se  poate  realiza  şi  fără  executarea  pedepsei,  dispunându-se  suspendarea 
condiţionată a acesteia, recurentul fiind la prima încălcare a legii penale.

Solicitarea inculpatului din faţa Curţii, în sensul de a se schimba modalitatea de 
executare, constituie o înrăutăţire a situaţiei juridice în propria cale de atac, ceea ce nu 
este  posibil,  contravenind  disp.art.372  rap.la  art.3857 C.proc.pen.şi  3858 C.proc.pen., 
astfel că nu i se poate da curs.

Câtă vreme instanţa de fond a hotărât ca sancţiunea aplicată să nu se execute, nu 
se  poate  ca  în  propriul  recurs,  Curtea  să  dispună  executarea  acesteia,  deoarece  o 
asemenea hotărâre ar contraveni textelor legale mai sus invocate.

Cererea  inculpatului  adresată  Curţii  putea  să  constituie  obiectul  unei  solicitări 
adresată judecătoriei, care prin prisma disp.art.52 şi 72 C.pen., putea sau nu să-i dea curs.

Faţă de cele expuse mai sus, se va respinge ca nefondat recursul inculpatului în 
baza art.38515 pct.1 lit.b C.proc.pen.

Văzând  disp.art.192  alin.2  C.proc.pen.,  recurentul  va  fi  obligat  plătească  în 
favoarea statului suma de 200 lei cheltuieli judiciare. (Judecător Delia Purice)
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7. Tentativă la omor calificat. Deosebire faţă de vătămare corporală 
gravă. Aplicarea unei lovituri în regiunea capului, cu o sticlă, acţiune care a 

dus la producerea unor leziuni care au pus viaţa victimei în primejdie. 
Intenţia indirectă de a ucide

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr.20/A din 30 ianuarie  
2013 

Tribunalul Maramureş prin sentinţa penală nr.327 din 14 iunie 2011, în temeiul 
art. 334 C.pr.pen. a schimbat încadrarea juridică a faptei săvârşită de inculpatul A.A.D., 
din tentativă la infracţiunea de omor calificat, prevăzută de art. 20 C.pen. raportat la art. 
175 alin. 1 lit. i C.pen., în infracţiunea de vătămare corporală gravă, prevăzută de art. 182 
alin. 2 C.pen.

A condamnat  inculpatul  A.A.D.,  la  următoarele  pedepse:  2  ani  închisoare,  pt. 
săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută de art. 182 alin. 2 C.pen; 1 
an închisoare, pt. săvârşirea infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea 
ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 321 alin. 1 C.pen.

În  temeiul  art.  33  lit.  b  C.pen.  raportat  la  art.  34  lit.  b  C.pen.,  s-au  contopit 
pedepsele stabilite prin prezenta sentinţă şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 
2 ani închisoare.

În temeiul art. 81 C.pen.s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei 
aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 4 ani.

În temeiul art. 71 C.pen., s-a interzis inculpatului dreptul prevăzut de art. 64 lit. a 
teza a II-a C.pen., iar în baza art. 71 alin. 5 C.pen. suspendă executarea acestei pedepse 
accesorii pe durata termenului de încercare stabilit.

Conform art. 359 C.pr.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 
83 C.pen.

În temeiul art.  14 C.pr.pen. raportat  la art.  346 C.pr.pen. coroborat cu art. 998 
C.civ., s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă B.D.V., în prezent 
deţinut în Penitenciarul Baia Mare şi a obligat inculpatul la plata către aceasta a sumei de 
10.000 lei, reprezentând despăgubiri pt. daune morale.

În temeiul art. 14 C.pr.pen. raportat la art. 346 C.pr.pen. coroborat cu art. 313 din 
Legea nr. 95/2006, a fost obligat inculpatul la plata către partea civilă Spitalul Judeţean 
de  Urgenţă  "Dr.  Constantin  Opriş"  Baia  Mare  a  sumei  de  6908,71  lei,  reprezentând 
contravaloarea  serviciilor  medicale  acordate  părţii  vătămate,  precum  şi  a  dobânzii 
aferente acestei sume, în materie civilă, începând cu data rămânerii definitive a prezentei 
sentinţe şi până la achitarea efectivă.

În temeiul art. 191 alin. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul la plata către stat a  
sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de acesta, suma de 126 lei  
– costul actului medico-legal urmând a fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 348/P/2010 din data de 24.01.2011 al Parchetului de pe  

lângă  Tribunalul  Maramureş  a  fost  trimis  în  judecată  inculpatul  A.A.D.,  pentru  
săvârşirea  infracţiunilor  prevăzute  de  art.  321 Cod  penal  şi  de  art.  20  Cod pe4nal  
raportat la art. 175 alin.1 lit.i Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit.b Cod penal.

Prin  actul  de sesizare a instanţei  s-a reţinut  că inculpatul  A.A.D.  la  data de  
02/03.01.2010, în loc public şi în prezenţa mai multor persoane, a aplicat o lovitură de  
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mare intensitate asupra capului părţii vătămate B.D.V. şi i-a cauzat acestuia o leziune  
craniană primejdioasă vieţii.

În  cursul  urmăririi  penale  au  fost  administrate  următoarele  probe:  procesul-
verbal  de  constatare;  procesul-verbal  de  consemnare  a  plângerii;  declaraţiile  părţii  
vătămate; declaraţii martori; acte medico-legale şi declaraţiile inculpatului.

În cadrul  cercetării  judecătoreşti  instanţa a procedat la  audierea inculpatului  
A.A.D. şi a părţii vătămate B.D.V., precum şi a martorilor V.O.V., B.V., M.I.A., V.A.,  
V.D., L.R. şi M.G.

De asemenea, la termenul de judecată din data de 07.06.2011, în temeiul art. 327  
alin.3  Cod  procedură  penală,  instanţa  a  dispus  citirea  depoziţiilor  date  în  cursul  
urmăririi penale de martorii I.G.V. şi A.D.M., constatând imposibilitatea audierii directe  
a acestora.

Prin încheierea de şedinţă din data de 10.05.2011 instanţa a dispus, conform art.  
124  Cod  procedură  penală,  efectuarea  unui  supliment  la  raportul  de  expertiză  nr.  
1042/10.11.2010 întocmit de Serviciul          Medico-Legal Baia Mare, constatând că  
există neclarităţi sub aspectul mecanismului de producere a leziunilor suferite de partea  
vătămată.

Partea vătămată B.D.V. s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând obligarea  
inculpatului  la  plata  sumei  de  5760,71  lei  reprezentând  contravaloarea  îngrijirilor  
medicale şi respectiv, 15.000 euro reprezentând despăgubiri pentru daune morale.

De  asemenea,  în  cauză  s-a  constituit  în  calitate  de  parte  civilă  şi  Spitalul  
Judeţean  de  Urgenţă  „Dr.Constantin  Opriş”  Baia  Mare,  solicitând  obligarea  
inculpatului  la  plata sumei  de 6.908,71 lei  şi  dobânda legală aferentă,  reprezentând  
contravaloarea serviciilor medicale asigurate părţii vătămate.

La termenul de judecată din data de 07.06.2011 inculpatul A.A.D. şi-a reiterat  
poziţia de recunoaştere a săvârşirii faptei de care este acuzat, însă a solicitat conform  
art.  334  Cod  procedură  penală,  schimbarea  încadrării  juridice  în  infracţiunea  de  
vătămare  corporală  gravă,  prevăzută  de  art.  182  alin.2  Cod  penal  şi  reţinerea  
circumstanţei atenuante legale a provocării prevăzută de art. 73 lit.b Cod penal.

Inculpatul A.A.D. şi partea vătămată B.D.V. locuiesc în A., judeţul Maramureş,  
iar  la  data  de  02/03.01.2010  au  participat  la  o  petrecere  organizată  în  localul  
aparţinând I.F. P.C. din aceeaşi localitate.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a rezultat că în jurul orei 02 a.m., în  
timp ce mai multe persoane se aflau în faţa localului, s-a produs un incident în sensul că  
partea  vătămată  B.D.V.  a  încercat  să  îl  lovească  cu  pumnul  pe  martorul  A.D.M..  
Martorul A.D.M. a precizat că partea vătămată se afla sub influenţa băuturilor alcoolice  
şi că nu a reuşit să îl lovească, acesta ferindu-se.

Întrucât inculpatul A.A.D. a observat incidentul,  iar martorul menţionat îi era  
rudă, s-a apropiat de partea vătămată şi i-a aplicat o lovitură în cap cu o sticlă de vin, în  
care se afla o cantitate nedeterminată de lichid.

Din  declaraţia  părţii  vătămate  B.D.V.,  coroborată  conform  art.  75  Cod  
procedură  penală,  cu  declaraţiile  martorilor  B.V.,  I.G.V.  şi  M.I.A.,  a  rezultat  că  
inculpatul  a  lovit-o  pe partea  vătămată  în  timp ce  stăteau faţă  în  faţă,  iar  în  urma  
loviturii aceasta din urmă a căzut pe spate la pământ. De asemenea, aspectele privind  
modul în care inculpatul a lovit-o pe partea vătămată, respectiv cu o sticlă de vin în care  
mai  era lichid  şi  în  zona parietală  (deasupra frunţii)  a  capului  părţii  vătămate sunt  
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confirmate prin declaraţiile martorilor B.V. şi M.G., infirmând astfel susţinerile acesteia  
din urmă cu privire la faptul că a fost lovit în ceafă.

În urma loviturii  aplicate  de inculpat,  partea vătămată a căzut la pământ,  pe  
spate,  pe o porţiune  de  drum asfaltat,  iar  martorii  audiaţi  au precizat  că  aceasta  a  
început să sângere abundent în zona cefei, astfel încât a fost dusă de urgenţă la spital.

Prin constatările preliminarii întocmite de Serviciul Medico-Legal Baia Mare s-a  
arătat  că partea vătămată B.D.V.  a  prezentat  leziuni  traumatice  – fractură craniană  
occipitală, contuzie cerebrală şi hemoragie subarahnoidiană, leziuni care i-au pus viaţa  
în primejdie şi care s-au putut produce prin cădere şi lovire de corpuri dure (fila 38  
dosar urmărire penală).

Prin certificatul medico-legal nr. 151/24.02.2010 întocmit de Serviciul Medico-
Legal Baia Mare au fost reiterate aceleaşi concluzii privind leziunile suferite de partea  
vătămată, al căror mecanism de producere a fost de cădere şi lovire de corpuri dure,  
necesitând pentru vindecare 45-50 de zile de îngrijiri medicale.

Ulterior, prin raportul de expertiză medico-legală nr. 1042/10.11.2010 întocmit  
de  Serviciul  Medico-Legal  Baia  Mare  au  fost  confirmate  cele  3  tipuri  de  leziuni  –  
fractură craniană occipitală dreaptă, contuzie cerebrală hemoragică frontală dreaptă şi  
hemoragie subarahnoidiană post traumatică, arătându-se că acestea au pus în primejdie  
viaţa victimei şi că „s-au putut produce prin lovire cu un corp contondent dur”.

Având în vedere neconcordanţele concluziilor privind mecanismul de producere a  
leziunilor, faţă de actele medico-legale anterioare şi în absenţa unor elemente noi, la  
termenul  de  judecată  din  data  de  10.05.2011  instanţa  a  solicitat  efectuarea  unui  
supliment la raportul de expertiză menţionat, având ca obiectiv stabilirea leziunilor şi a  
mecanismului de producere pentru fiecare dintre acestea.

Prin suplimentul nr. 499/06.06.2011 la raportul de expertiză nr. 1042/10.11.2010  
întocmit  de  Serviciul  Medico-Legal  Baia  Mare  s-a  precizat  că  „mecanismul  de  
producere a fracturii occipitale dreaptă este posibil cădere de la acelaşi nivel cu lovire  
de o suprafaţă plană dură”, iar contuzia cerebrală hemoragică dreaptă este urmarea  
directă  a căderii,  datorată  mecanismului  de  decelerare  pe  care  îl  suferă creierul  în  
interiorul  cutiei  craniene  în  cadrul  unei  căderi.  Totodată,  s-a  precizat  că  leziunea  
cerebrală este cea care a pus în primejdie viaţa părţii vătămate.

În raport de concluziile menţionate, instanţa a reţinut că aspectele privind modul  
în care s-a produs lovirea părţii vătămate de către inculpat sunt confirmate atât prin  
declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, cât şi de  constatările medico-legale, fiind certă  
împrejurarea că inculpatul a aplicat o singură lovitură cu o sticlă de vin în care se afla o  
cantitate de lichid nedeterminată în zona frontală a capului părţii vătămate, lovitură în  
urma căreia aceasta a căzut pe spate şi s-a lovit cu capul de asfalt, această cădere fiind  
cauza directă a producerii leziunilor, iar nu lovitura în sine.

Inculpatul  A.A.D.  a  recunoscut  săvârşirea  faptei  de  care  este  acuzat,  însă  a  
precizat că nu a avut intenţia de a o ucide pe partea vătămată şi că a lovit-o întrucât l-a  
văzut pe B.D.V. agresându-l pe vărul său.

În  raport  de  situaţia  de  fapt  expusă,  instanţa  a  reţinut  că  fapta  inculpatului  
A.A.D., constând în aceea că la data de 02/03.01.2010, într-un loc public, i-a aplicat  
părţii vătămate B.D.V. o lovitură cu o sticlă în cap, în urma căreia aceasta a suferit  
leziuni traumatice care i-au pus viaţa în primejdie, întruneşte elementele constitutive ale  
infracţiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută de art. 182 alin.2 Cod penal.
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Instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşite de inculpat,  
din tentativă al infracţiunea de omor calificat, prevăzută de art. 20 Cod penal raportat la  
art. 175 alin.1 lit.i Cod penal în infracţiunea de vătămare corporală gravă, prevăzută de  
art. 182 alin.2 Cod penal, reţinând următoarele:

Din  probele  administrate  în  cauză a  rezultat  că  inculpatul,  deşi  a  folosit  un  
instrument  vulnerant  susceptibil  să  producă leziuni  grave  şi  a  vizat  o  zonă vitală  a  
corpului  părţii  vătămate,  acesta  nu  a  aplicat  o  lovitură  de  mare  intensitate,  aspect  
confirmat prin actele medico-legale întocmite în cauză şi care nu au relevat existenţa  
unor leziuni externe semnificative în zona lovită. Practic, inculpatul a aplicat o singură  
lovitură cu o sticlă de vin în care era parţial lichid în zona frontală superioară a capului  
părţii vătămate, determinând astfel dezechilibrarea acesteia, iar în urma căderii, pe o  
porţiune  de  drum  cu  asfalt,  s-a  produs  leziunea  „fractură  occipitală  dreaptă”  şi  
consecutiv, leziunea cerebrală care i-a pus viaţa în primejdie.

Or, având în vedere caracterul spontan al atacului şi modul în care acesta s-a  
produs, instanţa a reţinut că deşi există legătură de cauzalitate între lovitura aplicată şi  
producerea leziunii traumatice primejdioasă pentru viaţa părţii vătămate, inculpatul nu  
a  urmărit  suprimarea  vieţii  acesteia  şi  nu  a   acceptat  posibilitatea  producerii  unui  
asemenea rezultat, ci doar a vătămării victimei.

În consecinţă, instanţa a constatat că inculpatul a acţionat cu intenţie directă în  
sensul vătămării corporale a părţii vătămate şi respectiv culpă cu prevedere conform  
art. 19 pct.2 lit.a Cod penal în ceea ce priveşte rezultatul mai grav produs, punerea în  
primejdie  a  vieţii  victimei,  forma  de  vinovăţie  sub  aspectul  laturii  subiective  a  
infracţiunii fiind praeterintenţia.

În  ceea  ce  priveşte  incidenţa  în  cauză a  dispoziţiilor  art.  73  lit.b  Cod penal  
privind  starea  de  provocare,  instanţa  a  reţinut  că  din  probele  administrate,  inclusiv  
declaraţia  martorului  A.D.M.,  a  rezultat  că  partea  vătămată  doar  a  încercat  să-l  
lovească pe acesta, fără a reuşi, împrejurare care în mod evident nu era susceptibilă să  
determine  o  puternică  tulburare  inculpatului  şi  care  să  afecteze  procesul  normal  de  
formare a voinţei acestuia.

De asemenea, în raport de situaţia de fapt expusă, instanţa a reţinut că fapta  
inculpatului A.A.D., constând în aceea că i-a aplicat o lovitură cu o sticlă în cap părţii  
vătămate  B.D.V.  în  timp  ce  se  aflau  într-un  loc  public  şi  în  prezenţa  mai  multor  
persoane,  determinând  astfel  un  scandal  public  prin  starea  de  temere  şi  revoltă  
provocată acestora, întruneşte elementele  constitutive ale infracţiunii  de ultraj contra  
bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzute de art. 321 alin.1 Cod  
penal.

În  consecinţă,  în  considerarea  dispoziţiilor  art.  72  Cod  penal,  instanţa  a  
condamnat  inculpatul  la  pedeapsa de 2 ani  închisoare  pentru săvârşirea  infracţiunii  
prevăzută de art. 182 alin.2 Cod penal şi respectiv de 1 an închisoare, pentru săvârşirea  
infracţiunii  prevăzută  de  art.  321 alin.1  Cod penal,  apreciind  că  acestea  corespund  
scopului şi funcţiilor prevăzute de art. 52 Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate, instanţa are în vedere gradul  
de  pericol  social  concret  al  infracţiunilor  săvârşite,  împrejurările  şi  modul  în  care  
acestea  s-au  produs,  urmările  grave  pentru  sănătatea  părţii  vătămate,  dar  şi  lipsa  
antecedentelor penale şi comportarea sinceră a inculpatului pe parcursul procesului.
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În temeiul art. 33 lit.b Cod penal raportat la art. 34 lit.b Cod penal, constatând  
că  infracţiunile  care  formează  obiectul  prezentei  cauze  au  fost  comise  în  condiţiile  
concursului  ideal,  instanţa  a  dispus  contopirea  pedepselor  stabilite  şi  va  aplica  
inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În temeiul art. 81 Cod penal, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute  
de  acest  text  legal  şi  apreciind  prin prisma lipsei  antecedentelor  penale  şi  asumării  
responsabilităţii faptelor de către inculpat că scopul pedepsei poate fi realizat chiar fără  
executarea  acesteia  în  regim  privativ  de  libertate,  instanţa  va  dispune  suspendarea  
condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform 
art. 82 Cod penal.

De asemenea, instanţa a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a  
teza a II-a Cod penal,  apreciind că natura şi  gravitatea  infracţiunilor  săvârşite  sunt  
incompatibile cu gradul de responsabilitate civică pe care îl implică exercitarea acestui  
drept,  iar  în  baza art.  71 alin.5  Cod penal,  a  suspendat  executarea acestei  pedepse  
accesorii pe durata termenului de încercare stabilit.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa a reţinut că partea civilă B.D.V. nu a  
depus la dosarul cauzei nici  un înscris privind achitarea sumei de 5.760,71 lei  către  
Spitalul Judeţean de Urgenţă, astfel încât suma solicitată cu titlu de despăgubiri pentru  
daune materiale nu are suport probator.

În ceea ce priveşte pretenţiile formulate pentru repararea prejudiciului moral,  
instanţa a constatat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale,  
iar în raport de faptul că partea civilă a necesitat pentru vindecare un număr de 45-50  
de zile de îngrijiri medicale şi că viaţa i-a fost pusă în primejdie, în temeiul art. 14 Cod  
procedură penală raportat la art. 346 Cod procedură penală coroborat cu art. 998 Cod  
civil,  a obligat inculpatul  la plata către aceasta a sumei de 10.000 lei,  apreciind că  
aceasta constituie o reparaţie echitabilă şi suficientă pentru daunele morale provocate.

În temeiul art. 14 Cod procedură penală raportat la art. 346 Cod procedură penală 
coroborat cu art. 313 din Legea nr. 95/2006, instanţa a obligat inculpatul la plata către 
partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare a sumei de 
6908,71 lei,  reprezentând contravaloarea serviciilor  medicale  acordate  părţii  vătămate, 
precum şi a dobânzii aferente acestei sume, în materie civilă, începând cu data rămânerii 
definitive a prezentei sentinţe şi până la achitarea efectivă.

 Împotriva  soluţiei  Tribunalului   Maramureş  a  promovat  apel  Parchetul  de  pe 
lângă Tribunalul Maramureş. Prin calea de atac declarată, procurorii au apreciat că fapta 
inculpatului  A.A.D. constituie  tentativă la  omor calificat  prev.de art.20,  174, 175 lit.i 
C.pen., sens în care au solicitat condamnarea acestuia la pedepse privative de libertate.

Prin decizia penală 175 din 12.10.2011 a Curţii de Apel Cluj a fost admis apelul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, în latura penală, a fost pronunţată o nouă 
hotărâre schimbându-se încadrarea juridică din tentativă la omor calificat,  în vătămare 
corporală  gravă  prev.de  art.182 alin.2  C.pen.,  iar  pentru  infracţiunea  de  ultraj  contra 
bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice prev.de art.321 alin.1 C.pen., i s-a aplicat 
aceluiaşi  inculpat 1 an şi 2 luni închisoare. În urma contopirii  celor două pedepse s-a 
dispus ca inculpatul să execute pedeapsa mai grea de 3 ani închisoare aplicată pentru 
vătămare corporală gravă, cu suspendarea sub supraveghere a acesteia conform art.86/1 
C.pen.
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Această decizie a fost recurată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj 
şi inculpatul A.A.D.. Prin motivele scrise şi orale, procurorii au criticat soluţia pe latura 
penală, considerând că încadrarea juridică corectă este aceea de tentativă la omor calificat 
prev.de  art.20,  174,  175  lit.i  C.pen.,  dar  pentru  a  statua  în  acest  sens  era  necesară 
efectuarea  unei  noi  expertize  medico-legale  care  să  stabilească  cu claritate  modul  de 
producere al leziunilor victimei şi dacă acestea i-au pus în pericol viaţa.

Prin recursul promovat, inculpatul A. a cerut reducerea pedepsei.
Prin decizia  penală nr.905 din 23.03.2012 Înalta  Curte de Casaţie  şi  Justiţie  a 

admis  ambele  recursuri,  a  casat  decizia  Curţii,  trimiţând  dosarul  pentru  rejudecare 
instanţei de apel.

În rejudecare, la Curtea de Apel Cluj s-a format dosarul care are ca obiect 
soluţionarea  apelului  promovat  de  către  Parchetul  de  pe  lângă  Tribunalul 
Maramureş.    

 Prin motivele scrise şi orale Parchetul a solicitat ca inculpatul A.A.D. să fie 
condamnat pentru faptele deduse judecăţii, acelea de tentativă la omor calificat prev.de 
art.20, 174, 175 lit.i C.pen.şi nicidecum pentru vătămare corporală gravă prev.de art.182 
alin.2 C.pen.întrucât activitatea infracţională desfăşurată în cauză de către acesta denotă 
că  a  acţionat  cu  intenţia  indirectă  de  a  ucide  partea  vătămată.  Intenţia  de  ucidere  a 
victimei este relevată prin lovitura cu sticla de vin aplicată în capul părţii vătămate, care 
i-a cauzat leziuni traumatice craniene conform probelor ştiinţifice ataşate dosarului. Faţă 
de împrejurarea că prin lovitura aplicată de către inculpat a fost vizată o zonă vitală – 
capul victimei,– rezultă fără dubiu că acesta a intenţionat să suprime viaţa victimei şi nu 
doar să-i producă vătămări corporale. Din actele medico-legale depuse la dosar, rezultă că 
partea vătămată a suferit leziuni cranio-cerebrale ce au necesitat 50 de zile de îngrijiri 
medicale, şi nu au pus în primejdie viaţa acestuia, salvarea datorându-se tratamentului 
medico-chirurgical corect aplicat şi în timp util.

În prezentul ciclu procesual, înainte de judecarea în fond a apelului parchetului, 
faţă de solicitarea inculpatului  A. Adrian de a se schimba încadrarea juridică a faptei 
comise de el în art.181 sau 182 alin.2 C.pen., a fost întrebată partea civilă B.D.V. cu 
privire  la  acest  aspect,  acesta  declarând  că  formulează  plângere  penală  împotriva 
inculpatului şi pentru aceste fapte în eventualitatea schimbării încadrării  juridice şi nu 
doreşte să se împace cu acesta.

Cu privire la apelul Parchetului - rejudecare:
 Curtea  examinând  apelul  declarat,  prin  prisma  motivelor  invocate,  ajunge  la 

următoarele constatări:
Conform art.1 din Codul de procedură penală român, scopul procesului penal îl 

constituie  constatarea la timp şi în mod complet  a faptelor  care constituie  infracţiuni, 
astfel că orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei 
sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Procesul penal trebuie să contribuie la apărarea ordinii  de drept a persoanei,  a 
drepturilor  şi  libertăţilor  acesteia,  la  prevenirea  infracţiunilor  precum  şi  la  educarea 
cetăţenilor în spiritul legii.

Pentru aceasta, procesul penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale cât şi 
în cursul judecăţii, potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege.

În desfăşurarea procesului penal trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire 
la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana făptuitorului.
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Legea obligă organele de urmărire penală şi instanţele de judecată să aibă rol activ 
şi  pe  întreg  cursul  procesului  penal  să  respecte  dreptul  de  apărare  garantat  de  stat 
învinuitului,  inculpatului  şi  celorlalte  părţi,  în  procesul  penal,  obligaţie  respectată  în 
prezenta cauză conform speţei (Dănilă contra României).

Orice  persoană,  bucurându-se  de  prezumţia  de  nevinovăţie,  este  considerată 
nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale, printr-o hotărâre penală definitivă. Învinuitul 
sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi nu este obligat să-şi dovedească 
nevinovăţia.

Acuzării, îi revine obligaţia de a arăta învinuitului care sunt acuzaţiile cărora le va 
face obiectul şi a oferi probe suficiente pentru a întemeia o declaraţie de vinovăţie. Statul 
este obligat să asigure acuzatului dreptul la apărare (el însuşi sau cu asistenţa unui avocat) 
şi să-i permită, să interogheze sau să pună să fie audiaţi martorii acuzării. Acest drept, nu 
implică numai un echilibru între acuzare şi apărare, ci, impune ca audierea martorilor să 
fie în general, în contradictoriu. Elementele de probă trebuie să fie în principiu, produse 
în  faţa  acuzatului  în  audienţă  publică  şi  în  vederea  unei  dezbateri  în  contradictoriu”. 
(plenul Hotărârii nr.6 din decembrie 1988 Barbera, Mesesegue şi Jabordo versus Spania).

Vinovăţia nu se poate stabili  decât în cadrul juridic procesual penal, cu probe, 
sarcina  administrării  acestora  revenind  organului  de  urmărire  penală  şi  instanţei 
judecătoreşti.

Probele trebuie să fie concludente şi utile, ceea ce presupune, necesitatea de a fi 
credibile, apte să creeze măcar presupunerea rezonabilă că ceea ce probează corespunde 
adevărului.

În prezentul dosar, garanţiile cu privire la un proces echitabil au fost respectate, 
atât din perspectiva dreptului intern cât şi al disp.art.5 şi 6 din Convenţia europeană a 
Drepturilor Omului. 

În faţa Tribunalului Maramureş, în primul ciclu procesual, inculpatul A. a uzat de 
dreptul la tăcere.

Curtea reţine că o componentă a dreptului la apărare este  şi dreptul la tăcere al 
învinuitului sau inculpatului.

Deşi  art.6  paragraf  2  din  Convenţia  Europeană  pentru  Apărarea  Drepturilor 
Omului nu prevede, în mod expres, dreptul la tăcere şi dreptul de a nu contribui la propria 
acuzare, CEDO s-a pronunţat în sensul că acestea reprezintă reguli general recunoscute şi 
acceptate pe plan internaţional care stau la baza noţiunii de proces echitabil.

Curtea Europeană a admis însă că „dreptul la tăcere nu este un drept absolut şi că, 
în  situaţiile  în care probele de vinovăţie  sunt evidente,  judecătorul  poate reţine unele 
consecinţe defavorabile din tăcerea acuzatului, fără să fie afectat caracterul echitabil al 
procesului  şi  prezumţia  de  nevinovăţie”.(cauza  Saunders  contra  Regatului  Unit  17 
decembrie 1996).

Având în vedere îndrumările  obligatorii  ale  ÎCCJ în sensul  efectuării  unei noi 
expertize medico-legale părţii civile B.D.V., care să stabilească leziunile suferite, modul 
şi dinamica producerii lor, numărul total de zile de îngrijiri medicale şi dacă acestea au 
pus în primejdie viaţa victimei,  instanţa de apel ţinând cont de efectul devolutiv al căii de 
atac  promovate,  a  efectuat  o  nouă  judecată  în  fond  a  cauzei  prin  reexaminarea 
probatoriului deja efectuat precum şi prin prisma noilor probe administrate.

Prin modalitatea de a realiza cercetarea judecătorească, instanţa de apel i-a 
oferit  inculpatului A.A.D. şi părţii  civile  ocazia potrivită şi  suficientă pentru a-şi 
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valorifica în mod util dreptul lor de apărare (Vaturi împotriva Franţei- Hotărârea 
din 13 aprilie 2006, Desterhem împotriva Franţei- Hotărârea din 18 mai 2004) şi  a 
asigurat echilibrul şi egalitatea de arme care trebuie să primeze pe tot parcursul 
procesului penal între acuzare şi apărare.

Noţiunea  de  proces  echitabil  cere  ca  instanţa  internă  de  judecată  să 
examineze problemele esenţiale ale cauzei şi să nu se mulţumească să confirme pur 
şi simplu rechizitoriul,  trebuind să-şi motiveze hotărârea (Cauza Helle împotriva 
Finlandei,  Hotărârea din 19 decembrie 1997, Cauza Boldea împotriva României- 
Hotărârea din 15 decembrie 2007).

Curtea  Europeană,  arată  de  asemenea,  că  prezenţa  acuzatului  la  şedinţa  de 
judecată  are  o  importanţă  esenţială  pentru  o  bună  soluţionare  a  cauzei,  în  sensul  că 
instanţa trebuie să examineze nu numai personalitatea acestuia şi starea sa de spirit la 
momentul  comiterii  infracţiunii  pentru  care  este  trimis  în  judecată,  ci  şi  mobilurile 
activităţii sale infracţionale, iar „asemenea aprecieri au a cântări substanţial în soluţia ce 
urmează  a  fi  pronunţată;  caracterul  echitabil  al  procedurii  impune  atât  prezenţa 
acuzatului  cât şi a celorlalte  părţi  vătămate, civile  sau responsabile civilmente la 
instanţă, alături de apărătorii lor”. (cauza CEDO Kremzow contra Austriei din 21 
septembrie 1993).

Parchetul a solicitat condamnarea inculpatului pentru tentativă la omor calificat şi 
pentru  ultraj  contra  bunelor  moravuri  şi  tulburarea  liniştii  publice  la  pedepse  cu 
închisoarea, într-un cuantum sporit, prin privare de libertate.

În  privinţa  încadrării  juridice  a  faptei  comise  de  inculpat,  Curtea  reţine 
următoarele:

 Omorul  se  săvârşeşte  cu  intenţia  de  a  suprima  viaţa  unei  persoane  (animus 
necandi),  iar  nu cu intenţia  generală  de a vătăma.  Expresia  „uciderea unei persoane”, 
utilizată  de  textul  art.174  C.pen.,  cuprinde  implicit  ideea  orientării  acţiunii  spre  un 
rezultat specific, constând în moartea victimei. Doctrina mai foloseşte noţiunea de „dol 
special”, definit ca voinţa de a suprima viaţa persoanei, sau „intenţie precisă”, prevăzută 
special de lege ca element constitutiv al unor infracţiuni cu privire la care se incriminează 
producerea unui rezultat determinat.

Intenţia are două forme: directă şi indirectă. Fapta este săvârşită cu intenţie directă 
când infractorul „prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea 
acelei  infracţiuni”  (art.19  pct.1  lit.a  C.pen.),  iar  cu  intenţie  indirectă  când  „prevede 
rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui” (art.19 
pct.1  lit.b  C.pen.).  Ceea  ce  deosebeşte  deci,  intenţia  directă  de  cea  indirectă,  este 
elementul volitiv. În timp ce la intenţia directă, făptuitorul are o atitudine fermă faţă de 
rezultatul constând în moartea victimei, voind să se producă acel rezultat şi nu altul, la 
intenţia indirectă făptuitorul are în vedere o pluralitate de efecte posibile, dintre care unul 
este moartea victimei, fiindu-i indiferent care dintre aceste rezultate se va produce.

În practica judiciară,  confirmându-se opiniile exprimate în doctrină,  intenţia de 
ucidere se deduce din materialitatea actului („dolus ex re”) care, în cele mai multe cazuri, 
relevă poziţia infractorului faţă de rezultat.

Demonstrează astfel  intenţia  de ucidere:  intensitatea loviturii  cu sticla,  cu care 
inculpatul a agresat-o pe victimă, în zona capului.
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Deosebit de importante pentru caracterizarea poziţiei făptuitorului faţă de rezultat, 
sunt  împrejurările  în  care  s-a  produs  manifestarea  de  violenţă  şi  care,  indiferent  de 
materialitatea actului, pot să releve sau să infirme intenţia de ucidere.

Esenţial pentru încadrarea juridică a faptei inculpatului, după caz, în tentativă la 
omor  calificat  (art.20 rap.la  art.174,  175 lit.i  C.pen.)  ori  în  vătămare  corporală  gravă 
prev.de art.182 C.pen.este stabilirea formei  şi modalităţii  vinovăţiei  cu care a săvârşit 
infracţiunea.

Dacă în cazul infracţiunii de vătămare corporală gravă inculpatul acţionează cu 
intenţia generală de vătămare, în cazul tentativei la omor intenţia este de ucidere. Este 
adevărat că infracţiunea prevăzută în art.182 alin.2 C.pen.poate avea ca element subiectiv 
şi intenţia depăşită, însă, în acest caz, făptuitorul acţionează nu cu intenţia de omor, ci cu 
cea generală de vătămare corporală, rezultatul mai grav – punerea în primejdie a vieţii 
persoanei – fiind imputat acestuia pe baza culpei, ipoteză unanim acceptată judiciar şi 
caracteristică pentru forma mixtă de vinovăţie „praeterintenţie”.

În  cazul  infracţiunii  de  omor,  rămasă  în  forma  tentativei,  actele  de  punere  în 
executare a omorului, săvârşite până în momentul intervenţiei evenimentului întrerupător, 
trebuie să releve – prin natura lor şi împrejurările în care au fost săvârşite – că infractorul 
a avut intenţia specifică de omor, iar nu intenţia generală de a vătăma.

Astfel,  există  tentativă de omor şi  nu vătămare corporală,  ori  de câte ori 
inculpatul acţionează în aşa mod încât provoacă leziuni la nivelul organelor vitale 
ale organismului victimei ori foloseşte instrumente sau procedee specifice uciderii. 
Nu are  relevanţă  timpul  necesar  pentru  îngrijiri  medicale,  deoarece  acesta  este 
caracteristic  infracţiunilor  de  vătămare  corporală  şi  nu  exprimă  dinamismul 
interior al actului infracţional.

Anumite  stări  ale  infractorului  (stare  de ebrietate  avansată)  ori  defectuozitatea 
mijloacelor folosite de el în executarea actului, nu au relevanţă în sine, întrucât intenţia de 
omor se deduce din modul în care a acţionat, iar nu din elemente exterioare.

Forma şi modalitatea intenţiei, element al laturii subiective a infracţiunii, rezultă 
din  materialitatea  actului,  din  relaţiile  personale  anterioare  existente  între  inculpat  şi 
victimă, din obiectul vulnerant folosit, numărul şi intensitatea loviturilor, zona anatomică 
vizată, comportamentul ulterior al inculpatului. 

Pentru  existenţa  infracţiunii  de  vătămare  corporală  gravă  prevăzută  în  art.182 
alin.2 C.pen., este necesar ca, pe plan subiectiv, în raport cu rezultatul produs, inculpatul 
să fi acţionat cu praeterintenţie.

În vederea delimitării infracţiunii de vătămare corporală gravă de tentativa 
la omor, în stabilirea laturii subiective, trebuie să se ţină seama de toate datele de 
fapt,  începând cu obiectul  folosit,  intensitatea  cu care au fost  aplicate  loviturile, 
regiunea  spre  care  au fost  îndreptate  acestea,  urmările  ce  se  puteau produce şi 
terminând  cu  împrejurarea  dacă  lipsa  unei  asistenţe  medicale  calificate  şi  de 
urgenţă punea în primejdie viaţa victimei.

Ceea  ce  deosebeşte  infracţiunea  de  vătămare  corporală  gravă  având  ca 
urmare punerea în primejdie a vieţii persoanei  de tentativa la infracţiunea de omor, 
este  poziţia  subiectivă  a  făptuitorului  faţă  de  acţiunile  care  constituie  latura 
obiectivă a infracţiunii.

În  timp  ce  în  cazul  faptelor  prevăzute  în  art.182  alin.2  teza  ultimă  C.pen., 
inculpatul acţionează cu praeterintenţie – în sensul că, urmărind să lovească victima sau 
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să-i cauzeze o vătămare corporală, se produce o consecinţă mai gravă şi anume punerea 
în primejdie a vieţii acesteia, consecinţă care depăşeşte intenţia făptuitorului şi în raport 
cu care el se află în culpă – în cazul tentativei la infracţiunea de omor, acesta acţionează 
numai cu intenţie.

Practica judiciară este unanimă atunci când reliefează că „pentru stabilirea poziţiei 
subiective a făptuitorului trebuie să se ţină 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  făptuitorului  în  ceea  ce 
priveşte  consecinţa  mai  gravă  produsă,  atunci  acesta  va  răspunde  pentru  tentativă  la 
infracţiunea de omor”.

Probele  testimoniale  ale  dosarului,  administrate  nemijlocit  în  faţa  tribunalului 
relevă fără echivoc că inculpatul A.A.D. a acţionat cu intenţia indirectă de a ucide. 

Relevantă în acest sens este chiar declaraţia părţii civile care arată textual: „mă 
aflam în faţa barului în noaptea de 2/3 ianuarie 2010, inculpatul a venit din spate şi m-a 
lovit în ceafă, iar eu am căzut la pământ,  pierzându-mi cunoştinţa. Nu am avut vreun 
conflict  cu  inculpatul  şi  nu  cunosc  motivele  pentru  care  am fost  agresat.  Eram sub 
influenţa alcoolului”.

Susţinerile părţii  vătămate sunt confirmate prin declaraţia martorului B.V. care 
arată „am fost prezent la incidentul dintre părţi şi am văzut când inculpatul s-a apropiat 
de victimă, l-a lovit cu o sticlă de vin sau de şampanie pe jumătate plină, în partea din 
dreapta a capului. În urma loviturii,  sticla s-a spart,  iar victima a căzut şi s-a lovit la 
ceafă”. 

În acelaşi sens declară şi martorul M.I.A. „am observat că inculpatul s-a apropiat 
de partea vătămată şi l-a lovit cu o sticlă de vin în cap. Sticla era goală şi în urma loviturii 
s-a spart, victima căzând la sol. La fel arată şi martorii V.A., V.D., L.R., şi M.G. „în faţa 
discotecii,  am văzut cum inculpatul l-a lovit în cap cu o sticlă pe partea vătămată, iar 
acesta a căzut la pământ”. Inculpatul prin declaraţia de la dosar a înţeles la 10 mai 2011 
să nu mai uzeze de dreptul la tăcere, învederând magistratului fondului că a lovit-o pe 
partea vătămată cu o sticlă de vin în cap, dar datorită faptului că victima l-a agresat pe 
vărul inculpatului A. Dănuţ, cu pumnul în zona feţei, simţindu-se provocat. A afirmat că 
sticla nu s-a spart.

Din raportul de nouă expertiză medico-legală a victimei depus în rejudecare de 
către IML Cluj, rezultă că victima a necesitat 50 de zile de îngrijiri medicale, suferind o 
contuzie  cerebrală  hemoragică  frontală  dreaptă,  fractură  craniană  occipitală  dreaptă  şi 
hemoragie subarahnoidiană,  ceea ce pune în evidenţă cu claritate că inculpatul a lovit 
victima cu mare intensitate. Medicii legisti au concluzionat că leziunile traumatice ale 
victimei s-au produs prin cădere de la acelaşi nivel şi lovire de un plan dur în cadrul unei  
auto-sau heteropropulsii. Impactul a fost occipital, cu producerea unei fracturi craniene şi 
apariţia în zona opusă impactului a unor leziuni meningo-cerebrale de contra-lovitură, 
respectiv hemoragie subarahnoidiană şi contuzie cerebrală hemoragică frontală.

Pentru  caracterizarea  laturii  subiective  a  infracţiunii  de  omor,  esenţială  este 
intensitatea  loviturii  aplicate,  concretizată  de  consecinţele  produse  şi  nu  faptul  că 
inculpatul a aplicat o singură lovitură.   

Intensitatea loviturii, zona vitală a capului unde a fost aplicată şi gravitatea 
leziunilor produse, în raport şi cu vârsta tânără a victimei, conduc la concluzia că 
inculpatul  a  prevăzut  rezultatul  faptei  sale  şi,  cu  toate  că nu     l-a  urmărit,  a 
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acceptat posibilitatea producerii lui, săvârşind astfel tentativa la omor calificat cu 
intenţie  indirectă  şi  nu  infracţiunea  de  vătămare corporală  gravă  sau  vătămare 
corporală prev.de art.181 C.pen., astfel cum a susţinut, în mod nefondat, acesta.

În  surprinderea  poziţiei  psihice  pe  care  inculpatul  a  avut-o  în  momentul 
comiterii infracţiunii, trebuie pornit de la premisa că tocmai faptul că s-au aplicat 
lovitura în zona capului, cu o anumită intensitate, este de natură să conducă la ideea 
că acesta a prevăzut şi acceptat posibilitatea lezării unor regiuni cu potenţial mortal 
ridicat (capul). Este adevărat că orientarea expresă a loviturii către aceste regiuni 
reliefează mai puternic intenţia de a ucide (care este directă).  

Practica judiciară este unanimă în a considera că „suntem în prezenţa tentativei de 
omor şi nu a vătămării corporale grave ori de câte ori inculpatul acţionează, în aşa mod, 
încât provoacă leziuni la nivelul organelor vitale ale organismului victimei, ori foloseşte 
instrumente  sau  procedee  specifice  uciderii,  moartea  victimei  neproducându-se  din 
motive independente de voinţa acestuia. Nu are relevanţă timpul necesar pentru îngrijiri 
medicale,  deoarece  acesta  este  caracteristic  infracţiunilor  de vătămare  corporală  şi  nu 
exprimă dinamismul interior al actului”.

În speţă, fapta inculpatului care a aplicat o singură lovitură în capul victimei, cu 
putere, cu o sticlă de vin, constituie tentativă la omor calificat prev.de art.20, 174, 175 
lit.i  C.pen.,  iar  nu  infracţiunea  de  vătămare  corporală  prev.de  art.181  C.pen.,  sau 
vătămare corporală gravă prev.de art.182 alin.2 C.pen., atâta vreme cât viaţa victimei a 
fost salvată numai prin asistenţa medicală calificată şi de urgenţă, rezultatul mai grav, 
decesul, nu s-a produs datorită tocmai intervenirii acestei cauze independente de voinţa 
acestuia, inculpatul acceptând, cu uşurinţă, posibilitatea ca acţiunea sa să ducă la moartea 
celui lovit.

Nici numărul mic de zile de îngrijiri medicale de 50 şi care nu au pus în primejdie 
viaţa  victimei,   nu  sunt  relevante  pentru  încadrarea  juridică  a  infracţiunii,  deoarece 
intenţia de a ucide se deduce din modul de a acţiona al inculpatului,  aflat în stare de 
ebrietate, care a cunoscut de asemenea gradul ridicat de îmbibaţie alcoolică al victimei, 
asupra căreia a acţionat agresiv, tocmai profitând de starea fiziologică alterată a acestuia. 

Nu în ultimul rând, trebuie remarcat că inculpatul după ce a lovit victima şi a 
lăsat-o în nesimţire, pe caldarâm,în stradă în faţa discotecii, nu i-a acordat niciun ajutor, 
abandonând-o în frig, martorii prezenţi contactând Serviciul de urgenţă 112 şi Poliţia.

Aşa fiind,  inculpatul  urmează să răspundă penal pentru săvârşirea tentativei  la 
omor calificat prev.de art.20, 174, 175 lit.i C.pen., condiţii în care apelul Parchetului este 
fondat, urmând a fi admis în baza art.379 pct.2 lit.a C.proc.pen. în latura penală a cauzei, 
fiind judicioasă şi reţinerea agravantei de comitere a infracţiunii în loc public, urmând a 
se desfiinţa în această limită sentinţa instanţei de fond. Acţiunea inculpatului de agresare 
a victimei în public, în prezenţa mai multor persoane, întruneşte totodată şi elementele 
constitutive a infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, 
prev.de art.321 alin.1 C.pen.

Probele administrate şi anume declaraţiile victimei B.D.V., procesul verbal de la 
cercetare  la  faţa  locului  au  ilustrat  din  punct  de  vedere  topografic  trotuarul, 
respectiv strada, ca loc de comitere al faptei, de unde a rezultat natura şi destinaţia 
acesteia,  ca  fiind  un  spaţiu  de  trecere,  deschis,  ceea  ce  permite  accesul  oricărei 
persoane.
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Locul unde a fost agresată victima B.D.V. de către inculpatul A.A.D., strada, 
trotuarul  din  faţa  discotecii,  chiar  prin  definiţia  ei,  evidenţiază  accesibilitatea 
publicului, care nu poate fi restrânsă numai la persoanele ce locuiesc în zonă, atâta 
timp  cât  locul  respectiv  este  deschis,  existând  permanent  posibilitatea  trecerii 
oricărei  persoane,  deci  a  unei  publicităţi  virtuale,  strada  având  tocmai  această 
destinaţie de trecere dintr-o zonă în alta, nefiind necesară dovada prezenţei efective 
a unor persoane la momentul săvârşirii faptei de către inculpat.

Astfel, în mod corect s-a reţinut de către Curte că fapta inculpatului a fost 
săvârşită în public, în accepţiunea dispoziţiilor art.152 lit.a C.pen., ceea ce atrage 
incidenţa agravantei prevăzute în art.175 alin.1 lit.i C.pen., încadrarea juridică sub 
acest aspect fiind corect stabilită.

Actele de violenţă comise de inculpat îndreptate fiind împotriva valorii sociale 
supreme – viaţa –, atrage în numele dreptului inviolabil  la viaţă, la integritatea fizică, 
psihică şi materială a oricărei fiinţe, pedepsirea corespunzătoare a făptuitorului.

Atitudinea inculpatului şi modul de comitere al faptei, nu pot fi omise, ele nefiind 
corect  evaluate de tribunal, în alegerea pedepsei şi a modului de executare al acesteia.

Nu se poate ca, pentru faptele săvârşite împotriva altor semeni de ai lor şi cărora 
au încercat să le curme viaţa, sau să le distrugă bunurile, răspunderea lor penală să nu fie 
corespunzătoare încălcărilor grave aduse ordinii sociale, vieţii.

 Potrivit art.72 din Codul penal la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama 
de  dispoziţiile  părţii  generale  a  acestui  cod,  de  limitele  de  pedeapsă  fixate  în  partea 
specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de 
împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Chiar  dacă  individualizarea  pedepsei  este  un proces  interior,  strict  personal  al 
judecătorului, ea nu este totuşi un proces arbitrar, subiectiv, ci din contră el trebuie să fie 
rezultatul unui examen obiectiv al întregului material probatoriu, studiat după anumite 
reguli şi criterii precis determinate.

Înscrierea în  lege a  criteriilor  generale  de individualizare a pedepsei  înseamnă 
consacrarea explicită a principiului alegerii sancţiunii, aşa încât respectarea acestuia este 
obligatorie pentru instanţă.

De altfel, ca să-şi poată îndeplini funcţiile care-i sunt atribuite în vederea realizării 
scopului său şi al legii, pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau 
neprivativă de libertate) şi duratei, atât gravităţii faptei şi potenţialului de pericol social 
pe care îl prezintă, în mod real persoana infractorului, cât şi atitudinii acestuia de a se 
îndrepta sub influenţa sancţiunii.

Funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei, 
pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii,  care să ţină seama de 
persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la 
condiţiile socio-etice impuse de societate.

Actele de violenţă exercitate de inculpat în comiterea faptei sunt elemente care nu 
pot fi omise şi care trebuiesc bine evaluate de către instanţa de apel, în alegerea pedepsei.

Aşa fiind, inculpatul trebuia să ştie că, pe lângă drepturi, are şi o serie de datorii, 
obligaţii, răspunderi, care caracterizează comportamentul său în faţa societăţii.

Sub  aspectul  individualizării  pedepselor  în  speţă,  trebuie  efectuată  o  justă 
adecvare  cauzală  a  criteriilor  generale  prevăzute  de art.72  C.pen.,  ţinându-se cont  de 
gradul de pericol social, în concret ridicat al faptelor comise agravat de circumstanţele 
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reale ale săvârşirii lor, dar şi de circumstanţele personale ale inculpatului, care a avut o 
atitudine nesinceră cu privire la activitatea infracţională, nu posedă antecedente penale, 
aşa cum rezultă din fişa de cazier şi nu a contribuit la dezdăunarea părţii civile.

Exemplaritatea  pedepsei  produce  efecte  atât  asupra  conduitei  infractorului, 
contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la 
care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări 
viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni.

Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată şi pusă în executare, intensitatea şi 
generalitatea  dezaprobării  morale  a  faptei  şi  făptuitorului,  condiţionează  caracterul 
preventiv  al  pedepsei  care,  totdeauna,  prin  mărimea  privaţiunii,  trebuie  să  reflecte 
gravitatea infracţiunii şi gradul de vinovăţie al făptuitorului.

Numai  o  pedeapsă  justă  şi  proporţională  este  de  natură  să  asigure  atât 
exemplaritatea  cât  şi  finalitatea  acesteia,  prevenţia  specială  şi  generală  înscrise  şi  în 
Codul penal român, art. - 52 alin.1 - , potrivit căruia “scopul pedepsei este prevenirea 
săvârşirii de noi infracţiuni”.

Dar, fireşte, în lumina criteriilor prevăzute de art.72 C.pen., gravitatea concretă a 
unei  activităţi  infracţionale  trebuie  stabilită  consecutiv  unui  examen  aprofundat  şi 
cuprinzător al tuturor elementelor interne, specifice faptei şi făptuitorului.

Fapta este neîndoielnic  gravă,  astfel  că în operaţia  complexă a individualizării 
tratamentului penal, curtea va ţine seama că acţiunea violentă a inculpatului era să aibă 
drept consecinţă pierderea unei vieţi omeneşti, ceea ce demonstrează că resocializarea sa 
viitoare pozitivă nu este posibilă decât prin aplicarea unei pedepse care să fie în deplin 
acord  cu  dispoz.art.1  din  Codul  penal,  ce  prevăd  că  “legea  penală  apără…persoana, 
drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea precum şi întreaga ordine de drept”.

Nu  poate  fi  acceptată  susţinerea  inculpatului  că  ar  fi  acţionat  în  stare  de 
provocare, deoarece nicio probă a dosarului nu evidenţiază această circumstanţă legală 
judiciară.

Curtea  reţine  că  pentru existenţa  provocării  este  necesară îndeplinirea  a trei  
condiţii: infracţiunea să fi fost comisă sub influenţa unei puternice tulburări sau emoţii;  
această  stare  sufletească  să  fi  fost  determinată  de  o  provocare  din  partea  victimei;  
provocarea  să  se  fi  produs  prin  violenţă  ori,  printr-o  atingere  gravă  a  demnităţii  
persoanei sau, printr-o altă acţiune ilicită gravă.

Starea de tulburare caracteristică circumstanţei atenuante a provocării, constă în  
reacţia psihică produsă făptuitorului de actul provocator al persoanei vătămate şi care  
determină  comiterea  infracţiunii.  Existenţa  sa  se  verifică  în  raport  cu  momentul  
săvârşirii  acesteia,  iar  intensitatea  ei  se  apreciază  ţinându-se  seama  de  persoana  
făptuitorului şi de circumstanţele în care s-au produs faptele.  

Nu în ultimul rând, pentru reţinerea stării  de provocare, în sensul art.73 lit.b  
C.pen.nu  se  poate  face  abstracţie  de  unele  criterii  obiective,  cum ar  fi  compararea  
reacţiei făptuitorului cu reacţia „omului mediu” supus unei provocări similare, cerinţa  
unei  anumite  proporţii  între  actul  provocator  şi  reacţia  făptuitorului,  inclusiv  prin  
observarea consecinţelor faptei săvârşite ca urmare a actului provocator. Niciunul din  
martorii  audiaţi  în  cauză  nu  relevă  pretinsa  agresiune  dintre  victimă  şi  vărăul  
inculpatului A. D., în cadrul căreia partea vătămată să se fi manifestat agresiv faţă de  
ruda inculpatului şi care să justifice lovirea sa ulterioară cu aşa intensitate.
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În aceste condiţii, pentru fapta comisă aceea de tentativă la omor calificat prev.de 
art.20,  174,  175  lit.i  C.pen.i  se  va  aplica  o  pedeapsă  de  8  ani  închisoare  şi  3  ani 
interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b C.pen. şi 1 an închisoare pentru ultraj contra 
bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev.de art.321 alin.1 C.pen.

 În baza art. 33 lit. b şi 34 lit. b Cod penal, se va constata că faptele formează un 
concurs ideal, dispunându-se contopirea pedepselor aplicate, inculpatul executând-o pe 
cea mai grea, aceea de 8 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.  
a şi b Cod penal, prin privare de libertate. Sancţiunea rezultantă se va executa prin privare 
de  libertate,  numai  un  asemenea  mod  de  executare  a  acesteia  putând  contribui  la 
reinserţia socială reală a inculpatului. Gravitatea deosebită a faptei reliefată prin modul de 
comitere  şi  urmările  produse,  exclud aplicarea  beneficiului  suspendării  condiţionate  a 
pedepsei vizată de art.81 C.pen., alături de neplata despăgubirilor civile.

În baza art.71 C.pen.se va interzice inculpatului exercitarea drepturilor  prev.de 
art.64 lit.a teza II-a şi lit.b C.pen.de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi 
până la terminarea executării pedepselor.

Prin  aplicarea  în  acest  mod  a  pedepsei  accesorii,  s-a  respectat  un  procedeu 
rezonabil care este şi în acord cu decizia CEDO din cauza Hirst contra Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord, interdicţia impusă inculpatului respectând principiul 
proporţionalităţii,  în sensul de a nu fi  ales în autorităţi  publice sau în funcţii  elective 
publice şi neavând dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Se vor înlătura din hotărârea atacată art.81 - 83 C.pen.
Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale.
Cerinţele legii impun ca persoana care a săvârşit o faptă ilicită să repare integral 

toate prejudiciile ce au rezultat din săvârşirea acesteia, indiferent de caracterul lor, ceea 
ce  reiese  din însăşi  redactarea  art.998 şi  999 din Codul  civil,  care  folosesc termenul 
general  de  „prejudiciu”,  fără  a  distinge  în  raport  cu  caracterul  material  sau moral  al 
acestuia, ceea ce înseamnă că trebuie reparate atât prejudiciile materiale cât şi cele morale 
cauzate prin orice fapte ilicite, deci, şi a celor cu caracter penal.

Dacă în cazul răspunderii civile patrimoniale, stabilirea prejudiciului este relativ 
uşoară, întrucât acesta este material, evaluabil în bani, iar criteriile de fixare a pagubei 
materiale  sunt  tot  de  natură  patrimonială,  în  cazul  răspunderii  civile  nepatrimoniale 
pentru daunele morale, dimpotrivă, prejudiciile sunt imateriale, nesusceptibile, prin ele 
însele de a fi evaluate în bani.

În  sistemul  de  drept  românesc  nu  sunt  precizate  criterii  pentru  stabilirea 
cuantumului daunelor morale, judecătorul fiind singurul care, în raport de consecinţele pe 
orice plan, suferite de partea vătămată, trebuie să aprecieze o anumită sumă globală care 
să compenseze prejudiciul moral cauzat.

Pe  de  altă  parte,  această  compensaţie  materială  trebuie  să  fie  echitabilă  şi 
proporţională cu întinderea pagubei suferite.

În sinteză, existând raport de cauzalitate între activitatea delictuală a inculpaţilor 
şi prejudiciul material, cât şi cel nepatrimonial încercat de partea civilă, curtea apreciază 
că  soluţia  pronunţată  este  corespunzătoare  principiilor  răspunderii  civile  delictuale 
stabilite  prin  dreptul  intern  şi  exigenţelor  art.3  din  Protocolul  nr.7  la  Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

Se va stabili în favoarea Baroului de Avocaţi Cluj suma de 50 lei, reprezentând 
onorariu parţial pentru apărătorul din oficiu, care va fi suportat din FMJ.
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Cheltuielile  judiciare  în  judecarea  apelului  parchetului  vor  rămâne  în  sarcina 
statului conform art.192 pct.3 alin.3 C.pr.pen. (Judecător Delia Purice)

8. Contrabandă. Nelegala confiscare a echivalentului în bani a unui 
autoturism în lipsa dovezilor că acesta a folosit la săvârşirea infracţiunii

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 204/R din 13  
februarie 2013 

Judecătoria  Sighetu  Marmaţiei  prin  sentinţa  penală  nr.356  din  11.10.2012  a 
condamnat pe inculpaţii:

 N.I.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de: 
1. contrabandă prev. de art. 270 al.3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal 

cu aplicarea art. 320 ind. 1 alin. 7 C.proc. pen la pedeapsa închisorii de 1an şi 3 luni
2. - ultraj prev. de art. 239 al. 2 şi 5 C. pen.  cu aplicarea  art. 320 ind. 1 alin. 7 C. 

proc. pen  la  pedeapsa închisorii  6 luni.
3. - ultraj prev. de art. 239 al. 2 şi 5 C. pen.  cu aplicarea  art. 320 ind. 1 alin. 7 C. 

proc. pen  la  pedeapsa închisorii  6 luni
4. - ultraj prev. de art. 239 al. 2 şi 5 C. pen.  cu aplicarea  art. 320 ind. 1 alin. 7 C. 

proc. pen  la  pedeapsa închisorii  6 luni
În  baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art.34 lit. b C. pen., s-au contopit pedepsele 

stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de închisorii de 
1 an şi 3 luni.

În baza art.71 alin.1 C. pen. s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 
lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. pe durata executării pedepsei principale a închisorii, de 
la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la data executării sau considerarea 
ca executată  a pedepsei închisorii.

În baza art.  81 alin.2 C. pen.  s-a  dispus suspendarea condiţionată  a executării 
pedepsei  aplicate  inculpatului   pe durata  unui termen de încercare de 3 ani şi  3 luni, 
stabilit potrivit dispoziţiilor art.82 alin.1 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat executarea pedepselor  accesorii pe 
durata suspendării executării pedepsei rezultante.

În  baza  art.359 C.  proc.  pen.,s-a  atras  atenţia  inculpatului  asupra  prevederilor 
art.83 şi 84 C. pen. privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate a 
executării pedepsei.

II. N.S.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de:
1. - sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II-a c.p. cu  aplicarea art. 

320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen; rap. la art. 63 alin. (3) teza a I C.pen.,  la 400 lei amendă.
2. sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II-a c.p. cu  aplicarea art. 

320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen; rap. la art. 63 alin. (3) teza a I C.pen.,  la 400 lei amendă.
În  baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art.34 lit. c C. pen.,s-au contopit pedepsele 

stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa amenzii de 400 
lei.

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor  art. 631 C.pen.  potrivit cărora 
dacă cel condamnat se sustrage cu rea credinţă de la executarea amenzii , instanţa poate 
înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infracţiunea 
săvârşită ţinând seama de partea din amendă care a fost achitată.
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III.  N.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de:
1. - sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II-a c.p. cu  aplicarea art. 

320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen; rap. la art. 63 alin. (3) teza a I C.pen.,  la 400 lei amendă.
2. sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II-a c.p. cu  aplicarea art. 

320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen; rap. la art. 63 alin. (3) teza a I C.pen.,  la 400 lei amendă.
În  baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art.34 lit. c C. pen., s-au contopit pedepsele 

stabilite şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa amenzii de 
400 lei.

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor  art. 631 C.pen.  potrivit cărora 
dacă cel condamnat se sustrage cu rea credinţă de la executarea amenzii, instanţa poate 
înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute pentru infracţiunea 
săvârşită ţinând seama de partea din amendă care a fost achitată.

În baza art. 346 alin. 1  C. proc. pen şi art. 14; art. 15 C. proc. pen., raportat la art.  
1357 NCC s-a admis acţiunea civilă a Autorităţii Naţională a Vămilor  Bucureşti, prin 
Direcţia  Regională  pentru  Accize   şi  Operaţiuni  Vamale  Cluj,  sens  în  care  obligă 
inculpatul N.I.V. să plătească părţii civile suma de  32.253 lei  despăgubiri  la care se 
adaugă, dobânzi şi penalităţi  aferente începând cu data de 12. 11.2011, data comiterii 
faptei şi până la achitarea integrală a debitului.

S-a luat act că părţile vătămate B.I.C., şi T.M. nu s-au constituit părţi civile, iar 
partea civilă R.P.M. a renunţat la pretenţii.

În temeiul art.118 lit.”a” C.pen., s-a confiscat  în favoarea statului cantitatea de 
2980  pachete de ţigări cu timbru ucrainean marca Viceroy,  depuse în camera de corp 
delict IJPF Maramureş,  potrivit dovezii seria P nr. 405755 din data de 14.11.2011,   ce 
urmează să fie distruse.

  S-a respins confiscarea în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b şi alin. 3 C. pen, de la 
inculpatul  N.I.V., a  sumei  de  4000  Euro,  reprezentând  echivalentul  în  bani  a 
autoturismului marca ,,Peugeot 307” cu număr de înmatriculare ....

În  baza  art.191  alin.1  C.  proc.  pen.  au  fost  obligaţi  inculpaţii   la  cheltuieli 
judiciare în favoarea statului, după cum urmează:

1.   N.I.V. - la plata sumei de 300 lei, din care suma de 100 lei reprezintă  onorariu 
parţial pentru avocatul din oficiu, ce va  fi avansat din  fondurile Ministerului de Justiţie

2. N.S.G. -la plata sumei de 200 lei
3. N.V. -la plata sumei de 200 lei
Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:
Prin  rechizitoriul  Parchetului  de  pe  lângă  Judecătoria  Sighetu  Marmaţiei, 

înregistrat  pe  rolul  acestei  instanţe  în  data  de  7  mai  2012,  s-a  dispus  trimiterea  în 
judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor : 

1.N.I.V. pentru săvârşirea în concurs a unei infracţiuni de  contrabandă prev. de 
art. 270 al.3 din Legea nr. 86/2006  privind Codul Vamal al României,  modificată şi 
completată prin O.U.G. 54/2010 şi a trei infracţiuni de ultraj prev. de art. 239 alin. 3 şi 5 
C. pen; cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.

2. N.S.G. pentru săvârşirea în concurs a două infracţiuni de sfidare a organelor 
judiciare prev. de art. 272 ind. 1 teza a II a C. pen, cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen şi  
N.V. pentru săvârşirea în concurs a două infracţiuni de sfidare a organelor judiciare prev. 
de art. 272 ind. 1 teza a II a C. pen, cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen.
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S-a reţinut în fapt că în seara zilei de 12.11.2011, în jurul orelor 1900, organele 
Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei au fost sesizate cu privire la faptul că în curtea 
imobilului  cu  nr.  …  din  satul  Sîrbi,  comuna  Budeşti,  jud.  Maramureş,  proprietatea 
martorilor D.F.V. şi D.M., a fost parcat un autoturism marca ,,Peugeot 307” cu numărul 
de  înmatriculare  ...,  în  interiorul  căruia  au  fost  ascunşi  mai  mulţi  saci  cu  ţigări  de 
contrabandă.

Drept  urmare  s-a  constituit  o  echipă  operativă  de  intervenţie  constituită  din 
subinspectorul parte vătămată R.P.M. şi agent principal parte vătămată B.I.C., care s-au 
deplasat  la  locaţia  descrisă  mai  sus  cu  autoturismul  Poliţiei  de  Frontieră  condus  de 
agentul principal A.P.P., audiat în cauză în calitate de martor.

După ce au ajuns în dreptul imobilului respectiv, lucrătorii de poliţie au localizat 
în curtea acestuia cu ajutorul lanternelor, susţinuţi şi de iluminatul public, autoturismul 
vizat, context în care  au intrat în acel perimetru unde au fost întâmpinaţi de martorul 
D.F.V. (proprietarul imobilului), care se cunoştea foarte bine cu agentul principal A.P.P. 
Lucrătorii de poliţie i-au cerut permisiunea martorului să verifice autoturismul ,,Peugeot 
307” , precizându-i că au informaţii despre faptul că în interiorul acestuia s-ar afla ţigări 
de contrabandă. Martorul D.F.V. a fost amabil, şi le-a permis poliţiştilor să se apropie de 
autoturism.  În  aceste  împrejurări  s-a  constatat  că  uşile  erau  încuiate,  iar  cu  ajutorul 
lanternelor au descoperit că în portbagaj se aflau mai mulţi saci din rafie, acoperiţi parţial 
cu o pătură, iar unii dintre aceştia, nefiind legaţi, au permis să se vadă că erau umpluţi cu 
pachete de ţigări marca ,,Viceroy", de provenienţă ucraineană, o parte din pachete fiind 
căzute pe lângă saci. Martorul D.F.V. a fost prezent la această activitate şi a observat şi el 
sacii respectivi, împrejurări în care  realizând fapta care s-a petrecut în curtea sa, i-a rugat 
pe poliţişti să ridice maşina respectivă cât mai repede, precizându-le că el nu are nici o 
legătură cu ea.

În timp ce în curtea imobilului se purtau acele discuţii, învinuiţii au fost anunţaţi 
despre prezenţa poliţiştilor,  fapt confirmat de martorul H.I.,  şi prin urmare şi-au făcut 
apariţia în perimetrul respectiv cei trei învinuiţi (tată şi fii), care realizând ce se întâmplă, 
au  încercat  să  ţină  la  distanţă  organele  de  poliţie,  cerându-le  să  iasă  afară  din  curte 
întrucât nu au ,,mandat de percheziţie”.

În  împrejurările  de  mai  sus,  au  fost  contactate  alte  două  echipaje  de  poliţie, 
constituite din subofiţeri şi ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră, care au plecat spre locul faptei.

Subinspectorul parte vătămată R.P.M. şi agentul principal parte vătămată B.I.C. 
au încercat să poarte o conversaţie cu cei trei învinuiţi, însă aceştia au început să-i înjure 
şi să le adreseze cuvinte triviale, cerându-le să părăsească curtea imobilului. Pentru a fi 
mai convingători învinuiţii  au luat pietre şi au aruncat spre cei doi poliţişti precum şi 
după conducătorul  auto,  agentul  principal  A.P.P.,  împrejurări  în  care  aceştia  au fost 
nevoiţi să iasă în drum unde era parcată maşina instituţiei. Una din pietrele aruncate de 
învinuiţi l-a nimerit pe subinspectorul parte vătămată R.P.M..

Imediat învinuiţii au scos sacii cu ţigări din portbagajul autoturismului, după care 
învinuitul  N.I.V.  posesor  al  permisului  de  conducere  valabil  pentru  categoriile 
B,BE,C,CE, din 19.06.2008 a urcat la volanul acestuia şi a demarat în viteză spre podul 
de legătură cu drumul judeţean 186 B. În paralel cu activitatea acestuia, învinuiţii N.V. şi 
N.S.G.  au  luat  şi  au  transportat  cu  spatele  sacii  cu  ţigări,  traversând  grădinile  din 
apropiere, după care i-au depozitat într-o casă dezafectată, situată la aproximativ 100-150 
m de proprietatea lui D.F.V., imobilul părăsit fiind proprietatea unei persoane în vârstă de 
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aproximativ 80 ani pe nume T.I. zis ,,P.”, care trăieşte într-un imobil situat într-o altă 
zonă a satului, la aproximativ 1 km de locul faptelor.

În împrejurările de mai sus, echipa constituită din subinspectorul parte vătămată 
R.P.M. şi agentul principal B.I.C. a plecat cu autoturismul condus de agentul principal 
A.P.P., în urmărirea autoturismului ,,Peugeot 307” condus de învinuitul N.I.V., timp în 
care au sosit în zonă, la interval de câteva minute unul faţă de celălalt, alte două echipaje 
de poliţie, din care au făcut parte, printre alţii şi agentul principal parte vătămată T.M., 
precum şi conducătorul auto agentul principal A.I.- audiat în cauză în calitate de martor. 

În  felul  acesta  autoturismul  ,,Peugeot  307” condus de învinuitul  N.I.V.  a  fost 
blocat chiar pe podul menţionat mai sus, atât din faţă cât şi din spate. Toate autoturismele 
implicate aveau sistemele de iluminare în funcţiune.

Agentul principal parte vătămată T.M. însoţit de subcomisarul B.P. s-au apropiat 
de portiera autoturismului ,,Peugeot 307” în zona căreia se afla învinuitul N.I.V., pentru 
a-l legitima, însă acesta deşi stătea pe loc cu autoturismul tura în permanenţă motorul, 
ameninţând că va trece peste maşinile poliţiei. După ce agentul principal parte vătămată 
T.M. s-a apropiat suficient de portiera în zona căreia se afla învinuitul N.I.V., acesta din 
urmă a profitat şi i-a aplicat un pumn în zona feţei,  provocându-i o hemoragie nazală 
puternică, care l-a determinat să se retragă. Atunci subinspectorul parte vătămată R.P. şi 
agentul  principal  parte  vătămată  B.I.C. au încercat  să-l  prindă de mâini  pe învinuitul 
N.I.V. şi să-l scoată afară din maşină, fapt pe care l-au realizat după ce au fost loviţi cu 
portiera maşinii dar şi cu picioarele de către cel vizat, care fie se ţinea de volan, fie se 
sprijinea ori lovea cu picioarele, numai să nu fie prins şi imobilizat. La un moment dat  
operaţiunea a reuşit, astfel învinuitul N.I.V. a fost scos din maşina respectivă, imobilizat 
şi încătuşat.

Între  timp,  conducătorul  auto  agentul  principal  A.I.,  a  oprit  motorul 
autoturismului ,,Peugeot 307” şi i-a luat cheile din contact.

În  continuare,  au  fost  identificaţi  printre  persoanele  adunate  la  locul 
evenimentelor, şi ceilalţi 2 învinuiţi, respectiv N.S.G. - fratele învinuitului N.I.V. şi N.V. 
-  tatăl celor 2 învinuiţi, care au fost legitimaţi şi încătuşaţi, după care toţi 3 învinuiţii au 
fost conduşi la sediul Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei.

Imediat  după aceasta  s-a  constituit  o  echipă din ofiţeri  şi  subofiţeri  ai  poliţiei 
judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră, care după localizarea specifică, au descoperit 
într-o anexă a imobilului dezafectat,  cei 7 saci din rafie de culoare albă, care conţineau 
un total de 2.980 pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană marca ,,Viceroy", care au 
fost ridicaţi şi depuşi la Camera de corpuri delicte a I.J.P.F. Maramureş.

De asemenea autoturismul ,,Peugeot 307”, cu numărul de înmatriculare ... a fost 
ridicat şi indisponibilizat, însă pe parcursul cercetărilor penale la data de 15.11.2011 a 
fost predat în custodie învinuitului N.I.V..

S-a dovedit că autoturismul este proprietatea mamei învinuitului N.I.V., respectiv 
a  numitei  N.I.,  care  nu  a  avut  cunoştinţă  despre  utilizarea  lui  în  infracţiunea  de 
contrabandă.

În  cursul  urmăririi  penale  au  fost  administrate  următoarele  probe:   -  procesul 
verbal  de constatare  a infracţiunii,  schiţa locului  faptei  şi  planşa fotografică,  procesul 
verbal  de indisponibilizare  a  bunurilor,  adresa I.J.P.F.  Maramureş  nr.  P/405755/2011, 
procesele verbale de predare –primire a bunurilor, dovada de primire a corpurilor delicte, 
dovezile de ridicare-predare a bunurilor,  cartea de identitate a vehiculului Peugeot 307, 
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dovada privind introducerea în Camera de corpuri delicte a celor 2.980 pachete cu ţigări, 
rapoartele  întocmite  de părţile  vătămate  B.I.C.,  T.M.,  A.P.P.,  imediat  după comiterea 
faptelor, certificatele medico-legale nr. 662/15.11.2011, 661/15.11.2011, 668/16.11.2011, 
adresa  D.R.A.O.V.  Cluj  nr.  20368/B.T.V./S.J./2011,  adresa  1674642/2011  a  I.J.P.F. 
Maramureş,  declaraţiile  persoanelor  vătămate  R.P.M.,  B.I.C.,  T.M.,  -  declaraţiile 
martorilor O.M., M.R.M., A.P.P., A.I., D.M., M.R.M., B.P., D.F.V., H.I., O.F., V.G.F., 
D.V.,  declaraţiile  învinuiţilor  N.I.V.,  N.S.G.,  N.V.,  procesul  verbal  de  prezentare  a 
materialului de urmărire penală seria B nr. 0753512/26.04.2012.

Autoritatea Naţională a Vămilor  Bucureşti, prin Direcţia Regională pentru Accize 
şi  Operaţiuni  Vamale  Cluj  s-a constituit  parte  civilă  în cauză cu suma de 32.253 lei, 
(compusă din taxe vamale-4706 lei; accize-19.723 lei şi TVA-7824 lei) , plus dobânzile 
şi  penalităţile  aferente,  de  la  data  naşterii  datoriei  vamale  (12.11.2011  )  şi  până  la 
achitarea integrală a debitului. 

Instanţa a apreciat că este legal sesizată şi competentă să judece cauza.
Inculpaţii  au  depus  la  dosarul  cauzei  declaraţii  notariale  autentificate  sub  nr. 

2982/04.10.2012;  2983/04.10.2012  şi  2984/04.10.2012  de  notarul  public,  prin  care 
fiecare a recunoscut integral infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea lor în judecată 
şi au solicitat ca judecata să se facă doar în baza probelor administrate în faza urmăririi 
penale, fără  administrarea altor probe. În consecinţă au solicitat aplicarea dispoziţiilor 
art. 320 ind. 1 C. proc. pen.

Prezenţi  în  faţa  instanţei  la  termenul  de judecată  din 11.10.2012 inculpaţii  au 
arătat că susţin declaraţiile date în faţa notarului public, iar instanţa constatând îndeplinite 
cerinţele  textului  legal  a  admis  cererea  formulată,  privind  judecarea  cauzei  conform 
procedurii speciale reglementată de art.320 ind. 1 C.pr.pen., în privinţa fiecărui inculpat 
astfel că, în temeiul art. 320 ind.  alin.2 C.pr.pen nu au mai fost administrate probe în faţa  
instanţei.

În data de 12.11.2011, în jurul orelor 1900, organele Poliţiei de Frontieră Sighetu 
Marmaţiei  au fost  sesizate  că în curtea imobilului  cu nr.  282 din satul Sîrbi,  comuna 
Budeşti, jud. Maramureş, s-ar afla un autoturism marca ,,Peugeot 307” cu numărul de 
înmatriculare ..., în interiorul căruia se găsesc ţigări de contrabandă.

S-a constituit  o echipă operativă formată din agenţii de poliţie R.P., B.C. şi A.P. 
care s-a deplasat la faţa locului. Imobilul este proprietatea martorilor D.V.F. şi D.M., iar 
la solicitarea poliţiştilor,  proprietarul acestuia  le-a permis accesul în curte pentru a se 
apropia de autoturism. La lumina lanternelor, în prezenţa martorului  D.F.V., aceştia au 
observat în interiorul  maşinii  mai  mulţi  saci de rafie albă care conţineau ţigări  marca 
Viceroy de provenienţă ucraineană.

Potrivit declaraţiei martorei D.M. autoturismul respectiv a fost parcat în curtea 
lor,  în cursul zilei respective, de către inculpatul N.I.V.

În timp ce în curtea imobilului se purtau acele discuţii, inculpaţii au fost anunţaţi 
despre prezenţa poliţiştilor,  fapt confirmat de martorul H.I.,  şi prin urmare şi-au făcut 
apariţia în perimetrul respectiv şi realizând ce se întâmplă, au încercat să ţină la distanţă 
organele  de  poliţie,  cerându-le  să  iasă  afară  din  curte  întrucât  nu  au  ,,mandat  de 
percheziţie”.

Subinspectorul parte vătămată R.P.M. şi agentul principal parte vătămată B.I.C. 
au încercat să poarte o conversaţie cu cei trei inculpaţi, însă aceştia au început să-i înjure 
şi să le adreseze cuvinte triviale, cerându-le să părăsească curtea imobilului. Pentru a fi 
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mai convingători învinuiţii  au luat pietre şi au aruncat spre cei doi poliţişti precum şi 
după conducătorul  auto,  agentul  principal  A.P.P.,  împrejurări  în  care  aceştia  au fost 
nevoiţi să iasă în drum unde era parcată maşina instituţiei. Una din pietrele aruncate de 
inculpatul N.I.V. l-a nimerit pe subinspectorul parte vătămată R.P.M..

În  împrejurările  de  mai  sus,  au  fost  contactate  alte  două  echipaje  de  poliţie, 
constituite din subofiţeri şi ofiţeri ai Poliţiei de Frontieră, care au plecat spre locul faptei.

Imediat  inculpaţii  N.V.  şi  N.S.G.  au  scos  sacii  cu  ţigări  din  portbagajul 
autoturismului  şi  i-au  transportat  cu  spatele,  traversând  grădinile  din  apropiere  . 
Inculpatul N.I. a urcat la volanul acestuia şi a demarat în viteză spre podul de legătură cu 
drumul judeţean 186 B, fiind urmărit de autoturismul condus de agentul principal A.P.P., 
în care se mai aflau  subinspectorul parte vătămată R.P.M. şi agentul principal B.I.C.. În 
zonă au sosit,  la interval de câteva minute unul faţă de celălalt,  alte două echipaje de 
poliţie,  din care au făcut  parte,  printre  alţii  şi  agentul  principal  parte  vătămată  T.M., 
precum şi conducătorul auto agentul principal A.I.- audiat în cauză în calitate de martor. 

În  felul  acesta  autoturismul  ,,Peugeot  307” condus de inculpatul  N.I.V.  a  fost 
blocat chiar pe podul menţionat mai sus, atât din faţă cât şi din spate. Toate autoturismele 
implicate aveau sistemele de iluminare în funcţiune.

Agentul principal parte vătămată T.M. însoţit de subcomisarul B.P. s-au apropiat 
de portiera autoturismului ,,Peugeot 307” în zona căreia se afla inculpatul N.I.V., pentru 
a-l legitima, însă acesta deşi stătea pe loc cu autoturismul tura în permanenţă motorul, 
ameninţând că va trece peste maşinile poliţiei. După ce agentul principal parte vătămată 
T.M. s-a apropiat suficient de portiera în zona căreia se afla învinuitul N.I.V., acesta din 
urmă a profitat şi i-a aplicat un pumn în zona feţei,  provocându-i o hemoragie nazală 
puternică, care l-a determinat să se retragă. Atunci subinspectorul parte vătămată R.P. şi 
agentul  principal  parte  vătămată  B.I.C. au încercat  să-l  prindă de mâini  pe inculpatul 
N.I.V. şi să-l scoată afară din maşină, fapt pe care l-au realizat după ce au fost loviţi cu 
portiera maşinii dar şi cu picioarele de către cel vizat. Agenţii de poliţie au reuşit totuşi 
să-l scoată din maşină pe inculpat care a fost  imobilizat şi încătuşat.

S-a trecut la cercetarea zonei şi mergând pe direcţia de deplasare a inculpaţilor 
N.V. şi N.G.S., agenţii de poliţie au ajuns  la o casă dezafectată, situată la aproximativ 
100-150 m de proprietatea lui  D.F.V., unde au descoperit  7 saci cu ţigări,  ce au fost 
ridicaţi. Imobilul respectiv este părăsit fiind proprietatea unei persoane de aproximativ 80 
ani pe nume T.I. zis ,,P.”, care trăieşte într-un imobil situat într-o altă zonă a satului, la 
aproximativ 1 km de locul faptelor.

În urma inventarierii  sacilor s-a stabilit  că aceştia conţineau  2.980 pachete cu 
ţigări  de provenienţă  ucraineană  marca  ,,Viceroy",  care  au fost  depuse  la  Camera  de 
corpuri delicte a I.J.P.F. Maramureş.

Pe o stradă lăturalnică au fost prinşi şi ceilalţi doi inculpaţi care au fost legitimaţi 
şi  încătuşaţi,  după care toţi  3 inculpaţi  au fost  conduşi la  sediul  Poliţiei  de Frontieră 
Sighetu Marmaţiei.

Starea de fapt astfel descrisă rezultă din procesul verbal de schiţa locului faptei şi 
planşele  cu  fotografii  judiciare  şi  rapoartele  de  eveniment  ce  se  coroborează  cu 
declaraţiile  părţilor  vătămate  R.P.M.,   B.I.C.,  T.M.,  şi  ale  martorilor  audiaţi  în  cauză 
O.M., M.R.M., A.P.P., A.I., D.M., M.R.M., B.P., D.F.V., H.I., O.F., V.G.F., D.V.

Potrivit adresei  1674642/2011 a I.J.P.F. Maramureş sins. R.P., ag. pr. B.C., ag. 
pr.  A.P.  şi  ag.  Pr.  T.M. îşi  desfăşoară  activitatea  în  cadrul  compartimentului  ture  de 
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servicia din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, iar la data de erau 
planificaţi de serviciu 12.11.2011.

De asemenea, conform declaraţiei părţii vătămate R.P., toţi lucrătorii de poliţie 
implicaţi în eveniment, inclusiv cei solicitaţi în ajutor, purtau uniformele cu însemnele 
instituţiei, mai puţin echipa de cercetare a locului faptei.

Urmare a actelor de violenţă comise de inculpatul N.I.V. la data de 12.11.2011, 
lucrătorii  de poliţie  părţi  vătămate  R.P.M.,  B.I.C. şi  T.M. au suferit  leziuni  corporale 
vindecabile  în  timp  de  5-6  zile  şi  respectiv  8-9  zile  de  îngrijiri  medicale,  potrivit 
certficatelor medico-legale nr. 662/15.11.2011, 661/15.11.2011, 668/16.11.2011.

Iniţial  inculpaţii  nu au recunoscut  săvârşirea faptelor şi au formulat  un denunţ 
împotriva agenţilor Poliţiei de Frontieră implicaţi în evenimente,  prin care au solicitat 
cercetarea acestora sub aspectul săvârşirii infracţiunii de cercetare abuzivă prev. de art. 
266 C. pen., ce formează obiectul dosarului nr. …/P/2011 aflat în curs de soluţionare la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Ulterior,  prin  declaraţiile  notariale  şi  prin  susţinerile  orale  în  faţa  instanţei, 
inculpaţii  au  declarat  că  recunosc  săvârşirea  tuturor  faptelor  reţinute  în  sarcina  lor, 
comise în modalitatea reţinută prin actul de sesizare.                                          

În drept fapta inculpatului N.I.V., care la data de 12.11.2011, a preluat, deţinut şi 
transportat 7 saci conţinând 2.980 pachete cu ţigări ,,Viceroy" de provenienţă ucraineană, 
care trebuiau plasate  sub regim vamal,  cunoscând că acestea provin din contrabandă, 
după modul de operare adoptat, generându-se o datorie vamală de 32.253 lei, constituie 
infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 al., 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul 
Vamal.

Din punct de vedere subiectiv, fapta a fost săvârşită de inculpat cu vinovăţie în 
forma  intenţiei  directe,  respectiv  acesta  a  prevăzut  urmarea  faptei  sale  şi  a  dorit 
producerea ei.

Faptele  inculpatului  N.I.V.,  care  la  data  de  12.11.2011,  încercând  să  ascundă 
obiectul  material  al  infracţiunii  de  contrabandă  şi  să  scape  de  răspunderea  penală,  a 
exercitat acte de violenţă asupra părţilor vătămate R.P.M., T.M. şi B.I.C., poliţişti din 
cadrul Sectorului Poliţiei  de Frontieră Sighetu Marmaţiei,  care conform atribuţiilor de 
serviciu au intervenit pentru descoperirea faptei de contrabandă şi prinderea în flagrant a 
autorilor ei, împrejurări în care acestea au suferit leziuni corporale vindecabile în timp de 
câte 5-6 zile (primele două părţi vătămate) şi de 8-9 zile (cea de-a treia parte vătămată), 
constituie infracţiunile de ultraj prev. de art. 239 al.2 şi 5 c.p.

Din punct de vedere subiectiv, faptele au fost săvârşită de inculpat cu vinovăţie în 
forma  intenţiei  directe,  respectiv  acesta  a  prevăzut  urmarea  faptei  sale  şi  a  dorit 
producerea ei, conştientizând calitatea de agenţi de poliţie a părţilor vătămate, care purtau 
uniformă specifică.

Aceste fapte au fost comise în concurs real fiind săvârşite de inculpat mai înainte 
de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele.

În  drept faptele  inculpaţilor  N.S.G.  şi  N.V.,  care  la  data  de  12.11.2011,  au 
întrebuinţat în mod nemijlocit cuvinte insultătoare şi gesturi ameninţătoare de violenţă, 
prin aruncarea cu pietre,  la adresa părţilor vătămate R.P.M. şi B.I.C., care în calitate de 
poliţişti în cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei au intervenit pentru 
descoperirea faptei  de contrabandă şi  prinderea autorilor  ei,  constituie  infracţiunile  de 
sfidarea organelor judiciare prev. de art. 2721 teza a II-a c.p.
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Din  punct  de  vedere  subiectiv  inculpaţii  au  acţionat  cu  intenţie  directă, 
infracţiunile săvârşite fiind concurente.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
de art. 345 alin. 2 C. proc. Pen., în sensul că faptele cu care a fost sesizată există, au fost 
săvârşite de către inculpaţi, cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune 
condamnarea acestora.

Raportat  la  împrejurarea  că  a  admis  cererea  de  judecare  a  cauzei  potrivit 
procedurii  simplificate  prevăzute  de  art.  320  ind.  1  C.  proc.  pen,  va  face  aplicarea 
dispoziţiilor alin. 7 al acestui articol şi va reduce limitele de pedeapsă prevăzute pentru 
infracţiunile săvârşite .

La individualizarea si dozarea pedepsei s-au avut în vedere criteriile prev. de art. 
72  C.P.,  respectiv  prevederile  părţii  generale  a  codului  penal;  limitele  de  pedeapsă 
prevăzute de textul incriminator reduse cu o treime în cazul pedepsei cu închisoarea şi cu 
o pătrime în cazul pedepsei cu amenda, potrivit disp. art. 320 ind. 1 alin. 7 C. proc. pen, 
gradul de pericol social al faptelor în modalitatea concretă de savârşire şi antecedentele 
personale ale inculpaţilor.

Astfel, referitor la persoana inculpatului N.I.V.  se reţine că are 22 de ani,  studii 
liceale,   este necăsătorit,  fără ocupaţie,  neavând antecedente penale.  Acesta a săvârşit 
patru infracţiuni  cu aceeaşi ocazie,  dintre care 3 de ultraj,  prin exercitarea de acte  de 
violenţă împotriva agenţilor de poliţie aflaţi în misiune. Inculpatul nu a recunoscut iniţial 
săvârşirea faptelor, în faza de urmărire penală, decât în faţa instanţei. Raportat la aceste 
considerente, instanţa apreciează că nu poate reţine în favoarea inculpatului circumstanţe 
atenuante, dar va aplica o pedeapsă orientată spre minimul special rezultat ca urmare a 
diminuării legale, în cazul fiecărei infracţiuni.

Astfel, s-a stabilit pentru infracţiunea de contrabandă prev. de art.  270 al.3 din 
Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal pedeapsa închisorii de 1 an şi 3 luni, iar pentru 
cele 3 infracţiuni de ultraj prev. de art. 239 al. 2 şi 5 C. pen., va stabili pentru fiecare  
faptă pedeapsa închisorii  6 luni.

În baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art. 34 lit. b C. pen., s-au contopit pedepsele 
stabilite urmând să-i fie  aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa 
închisorii de 1 an şi 3 luni.

În baza art.71 alin.1 C. pen.va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 
64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. pe durata executării pedepsei principale a închisorii, 
de  la  data  rămânerii  definitive  a  prezentei  sentinţe  şi  până  la  data  executării  sau 
considerarea ca executată  a pedepsei închisorii.

Cu  privire  la  individualizarea  judiciară  a  executării  pedepsei,  instanţa  reţine 
dispoziţiile art. 81 C.pen., conform cărora se poate dispune suspendarea condiţionată a 
executării  pedepsei  şi  în  caz  de  concurs  de  infracţiuni,  dacă  pedeapsa  aplicată  este 
închisoarea de cel mult 2 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa 
închisorii mai mare de 6 luni şi se apreciază de instanţă că scopul pedepsei poate fi atins 
chiar fără executarea acesteia.

Instanţa  a considerat  că în prezenta cauză sunt îndeplinite  cerinţele  impuse de 
legiuitor, sens în care în baza art. 81 alin.2 C. pen. va dispune suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei aplicate inculpatului  pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 3 
luni,  stabilit  potrivit  dispoziţiilor  art.82  alin.1  C.  pen.,  suspendând  şi  executarea 
pedepselor accesorii potrivit art. 71 alin. 5 C. pen.
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În baza art.359 C. proc. pen.,  s-a atras atenţia inculpatului  asupra prevederilor 
art.83 şi 84 C. pen. privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate a 
executării pedepsei.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul N.S.G. acesta are 23 de ani, studii superioare, 
este necăsătorit,  fără ocupaţie  şi fără antecedente penale.  Acesta a săvârşit cu aceeaşi 
ocazie  două  infracţiuni  de  sfidare  a  organelor  judiciare  prin  utilizarea  de  gesturi 
ameninţătoare şi adresarea de insulte agenţilor de poliţie aflaţi în misiune, atitudine care 
ar fi putut periclita reuşita acţiunii. Acesta a recunoscut săvârşirea faptelor  doar în faţa 
instanţei de judecată.

Raportat la aceste considerente, instanţa a apreciat că nu poate reţine în favoarea 
inculpatului circumstanţe atenuante, dar va alege dintre pedepsele principale prevăzute 
pentru faptele săvârşite, pedeapsa amenzii, stabilind o pedeapsă orientată spre minimul 
special rezultat ca urmare a diminuării legale, în cazul fiecărei infracţiuni. Astfel,  pentru 
cele 2 infracţiuni de sfidare a organelor judiciare prev. de art. 272 ind. 1 teza a II a  C.  
pen. comise, va stabili pentru fiecare faptă pedeapsa amenzii de 400 lei.

În  baza  art.33  lit.  a  C.  pen.  raportat  la  art.  34  lit.  c  C.  pen.,  se  vor  contopi 
pedepsele stabilite urmând să-i fie  aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 
pedeapsa amenzii de 400 lei.

Inculpatul N.V. are 46 de ani, studii 10 clase, este căsătoit, ocupaţia-agricultor, nu 
posedă antecedente penale.

Acesta  a  săvârşit  cu  aceeaşi  ocazie  două  infracţiuni  de  sfidare  a  organelor 
judiciare  prin  utilizarea  de  gesturi  ameninţătoare  şi  adresarea  de  insulte  agenţilor  de 
poliţie  aflaţi  în  misiune,  atitudine  care  ar  fi  putut  periclita  reuşita  acţiunii.  Acesta 
arecunoscut săvârşirea faptelor doar în faţa instanţei de judecată.

Raportat la aceste considerente, instanţa a apreciat că nu poate reţine în favoarea 
inculpatului circumstanţe atenuante, dar va alege dintre pedepsele principale prevăzute 
pentru faptele săvârşite, pedeapsa amenzii, stabilind o pedeapsă orientată spre minimul 
special rezultat ca urmare a diminuării legale, în cazul fiecărei infracţiuni. Astfel,  pentru 
cele 2 infracţiuni de sfidare a organelor judiciare prev. de art. 272 ind. 1 teza a II a  C.  
pen. comise, va stabili pentru fiecare faptă pedeapsa amenzii de 400 lei.

În baza art.33 lit. a C. pen. raportat la art. 34 lit. c C. pen., s-au contopit pedepsele 
stabilite urmând să-i fie  aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa 
amenzii de 400 lei.

Instanţa a atras atenţia inculpaţilor N.S.G. şi N.V. asupra dispoziţiilor  art.  631 

C.pen.  potrivit cărora  dacă cel condamnat se sustrage cu rea credinţă de la executarea 
amenzii  ,  instanţa  poate  înlocui  această  pedeapsă  cu  pedeapsa  închisorii  în  limitele 
prevăzute pentru infracţiunea săvârşită ţinând seama de partea din amendă care a fost 
achitată.

Sub  aspectul  laturii  civile   partea  civilă  Autoritatea  Naţională  a  Vămilor 
Bucureşti, prin Direcţia Regională pentru Accize  şi Operaţiuni Vamale Cluj a menţionat 
că,  datoria vamală care a luat naştere urmare a activităţii   infracţionale  a inculpatului 
N.I.V. este de  32.253 lei, (compusă din taxe vamale-4706 lei; accize-19.723 lei şi TVA-
7824 lei),  solicitându-se a se face aplicarea prevederilor art. 119 , art.  120 şi art.  120 
indice 1 din Codul de procedură fiscală.

Instanţa a reţinut că dispoziţiile art. 136 alin. 1 dispun că “în cazul în care, la 
import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare 
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similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator şi exigibilitatea taxei 
pe valoarea adăugată intervin la  data la care intervin faptul  generator  şi  exigibilitatea 
respectivelor taxe comunitare”.

Potrivit  prevederilor  art.  139  din  Codul  Fiscal  “În  cazul  în  care,  la  import, 
bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, 
stabilite  ca  urmare  a  unei  politici  comune,  faptul  generator  şi  exigibilitatea  taxei  pe 
valoarea  adăugată  intervin  la  data  la  care  intervin  faptul  generator  şi  exigibilitatea 
respectivelor taxe comunitare”.

Art. 249 din Directiva CE nr. 112/2006 (Directiva TVA), stabileşte că directiva 
este  obligatorie  pentru  fiecare  stat  membru  căruia  i  se  adresează,  lăsând autorităţilor 
naţionale competenţa privind modalitatea de transpunere.

În  opinia  Curţii,  este  irelevant  faptul  că  scopul  activităţii  este  unul  ilicit, 
indiferent de scopul sau rezultatul activităţii respective. În sensul arătat sunt şi cauzele C 
158/98-  Coffeshop Siberie şi  Cauza C 111/92-Wifried Lange,  cauze în care CEJ şi-a 
fundamentat soluţia pe faptul că principiul neutralităţii se opune operării unor distincţii de 
ordin general între tranzacţiile legale şi cele ilegale. 

În  conformitate  cu  prevederile  art.  9  din  Directiva  sus  menţionată,  persoana 
impozabilă înseamnă orice persoană care în mod independent,  desfăşoară în orice loc 
activitate economică indiferent de scopul sau rezultatele activităţii respective.

Cu privire la perceperea de TVA în cazul activităţilor ilicite, instanţa a reţinut că 
diferenţa de tratament fiscal în funcţie de natura licită sau ilicită a activităţilor desfăşurate 
ar conduce implicit la încălcarea principiului neutralităţii fiscale.

Instanţa  a  avut  în  vedere  că  art.  202 din  regulamentul  CEE  nr.2913/1992 al 
Comisiei de Instituire a Codului vamal Comunitar, descrie modalitatea şi momentul în 
care  se naşte o datorie vamală. Dispoziţiile legale sus menţionate prevăd că o datorie 
vamală la import poate să ia naştere prin introducerea ilegală într-o altă parte pe acel 
teritoriu a unor mărfuri amplasate într-o zonă liberă sau antrepozit liber.

În cadrul alineatului doi al articolului indicat se stipulează că datoria vamală se 
naşte în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal.

Mai mult, regulamentul mai sus amintit, defineşte în cadrul alin. 3 al articolului 
203, noţiunea de debitor vamal, în care se integrează orice persoană care a dobândit sau 
deţinut mărfurile în cauză şi care ştia sau ar fi trebuit să ştie în mod normal, în momentul 
cumpărării sau primirii mărfurilor că ele au fost sustrase de sub supraveghere vamală.

Raportând  starea de fapt cuprinsă în actele de sesizare şi reţinută de instanţă în 
urma finalizării cercetării judecătoreşti,  la prevederile legale mai sus enunţate, instanţa 
apreciază că inculpatul se include în sfera debitorilor vamali.

Ori, în condiţiile în care, se  recunoaşte aplicabilitatea prevederilor regulamantului 
la  care  s-a  făcut  mai  sus  referire,  incidenţa  noţiunii  de  datorie  vamală  şi  calitatea 
inculpaţilor de debitori vamali, instanţa apreciază că toate aceste aspecte nu fac decât să 
se opună admisibilităţii tezei încadrării infracţiunii de contrabandă în sfera infracţiunilor 
de pericol şi să plaseze acest tip de infracţiuni în sectorul infracţiunilor economice, atâta 
timp cât nu se poate contesta producerea unui prejudiciu.

Instanţa  a  reţinut  că  art.  206  indice  5  din  Codul  fiscal,  reglementează  faptul 
generator al accizelor, acesta fiind reprezentat conform literei b de importul produselor 
accizabile pe teritoriul comunităţii. 
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Conform art. 206 indice 6 din acelaşi cod, accizele devin exigibile în momentul 
eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru consum, 
aceasta din urmă fiind definită potrivit art. 206 indice 7 litera b  inclusiv prin importul de 
produse  accizabile,  chiar  şi  neregulamentar,  cu  excepţia  cazului  în  care  produsele 
accizabile sunt plasate, imediat după import, în regim suspensiv de accize.

În  legătură  cu  problematica  aplicării  concomitente  a  măsurii  de  siguranţă  a 
confiscării speciale în cazul infracţiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 din Legea 
nr.  86-2006 privind Codul  vamal  şi  a  obligării  legale  a  inculpatului  la  plata  sumelor 
reprezentând datoria vamală, a fost promovat un recurs în interesul legii, respins însă  ca 
inadmisibil prin Decizia nr. 21 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 
17 octombrie 2011.

Pe de altă parte, din  interpretarea dispoziţiilor art. 224 punctul 1 lit. a şi art. 234 
alin.  3 din Codul  vamal,  reiese fără  echivoc,  că în  cazul  infracţiunii  de contrabandă, 
obligaţia  de plată  a taxelor  vamale,  ca drept de creanţă al  statului,  instituie  repararea 
pagubei şi se circumscrie cadrului legal privind obiectul, exercitarea şi rezolvarea acţiunii 
civile reglementat prin dispoziţiile art. 14 şi art. 346 din Codul de procedură penală.

Instanţa a avut în vedere că interpretarea oferită de CJUE prevederilor art. 202 şi 
art.  233 primul paragraph lit.  d din Regulamentul CEE nr. 2913-92 al Consiliului din 
12.10.1992  de  instituire  a  Codului  Vamal  comunitar,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, este în sensul de a nu se considera stinsă datoria vamală decât în condiţiile în 
care  punerea  sub  sechestru  a  mărfurilor  neregulat  introduse  pe  teritoriul  vamal  al 
Comunităţii, intervine înainte ca aceste mărfuri să treacă de primul birou vamal situate în 
interiorul  acestui  teritoriu.  Pe  cale  de  consecinţă,  în  alte  condiţii  decât  cele  anterior 
expuse, datoria vamală nu se stinge.

Prin raportare la aspectele mai sus expuse, instanţa a constatat că aplicabilitatea 
măsurii  confiscării  prin  prezenta  sentinţă,  nu  determină  stingerea  datoriei  vamale 
(compusă,  în  lumina  dispoziţiilor  legale  sus  enunţate  din  taxe  vamale,  TVA,  accize) 
neinstalându-se  o  stare  de  incompatibilitate  prin  reţinerea  unui  cumul  al  măsurii 
confiscării cu obligaţia inculpatului-debitor vamal la plata datoriei vamale.

Plecând de la consideraţiile de mai sus şi de la constatarea conform căreia delictul 
comis în data de 12 noiembrie 2011 este imputabil,  instanţa va admite acţiunea civilă.

În baza  346 alin. 1C. Proc. Pen. şi art. 14, art. 15 C. Proc. Pen.  raportat la  art. 
1357 Cod civil  va obliga inculpatul   să plătească părţii  civile  Autoritatea Naţională  a 
Vămilor,  prin Direcţia Regională pentru Accize  şi Operaţiuni  Vamale Cluj, suma de 
32.253  lei,  la  care  se  adaugă  dobânzi  şi  penalităţi  aferente,  începând  cu  data  de  12 
noiembrie 2011 şi până la achitarea integrală a debitului.

În temeiul  art.118 lit.”a” C.pen.,  s-a  dispus confiscarea   în favoarea statului  a 
cantitatea  de 2980  pachete  de ţigări  cu timbru ucrainean marca  Viceroy,   depuse în 
camera de corp delict IJPF Maramureş ,  potrivit dovezii seria P nr. 405755 din data de 
14.11.2011,  ce urmează să fie distruse.

Partea vătămată R.P.M. s-a constituit în faţa instanţei parte civilă cu suma de 5420 
lei reprezentând 420 lei despăgubiri civile pentru cele 6 zile de îngrijiri medicale şi 5000 
lei, daune morale.

La termenul de judecată din data de 11.10.2012, partea civilă prin apărător ales a 
declarat că nu-şi mai susţine pretenţiile civile.
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La termenul de judecată din 28.06.2012, partea vătămată B.I.C. a arătat că nu se 
constituie parte civilă în cauză.

Pentru termenul de judecată din 30 august 2012 partea vătămată T.M. a fost citat 
cu menţiunea să precizeze dacă înţelege să se constituie parte civilă. Acesta s-a prezentat 
la termenul din 30.08.2012 şi a solicitat amânarea  cauzei pentru a-şi angaja apărător. 
Deşi cauza s-a amânat din acest motiv la 11 octombrie 2012, partea vătămată nu s-a mai 
prezentat şi nici nu a depus constituire de parte civilă , astfel încât instanţa va aprecia că 
acesta nu înţelege să participe în proces în această calitate.

Referitor la autoturismul marca ,,PEUGEOT 307” cu număr de înmatriculare ... 
ce a fost condus de inculpatul N.I.V. şi în care s-au aflat la ţigările de contrabandă, acesta 
a fost indisponibilizat în vederea cercetării, potrivit procesului-verbal din 12.11.2011.

Ulterior, pe parcursul urmăririi penale s-a stabilit că autoturismul aparţine numitei 
N.I., mama inculpatului, fiind înmatriculat pe numele acesteia. N.I. a formulat cerere de 
restituire a autoturismului în urma căreia autoturismul a fost predat în custodie.

Deoarece nu s-a făcut dovada că proprietarul  maşinii  a avut  cunoştinţă  despre 
utilizarea acestuia, prin actul de sesizare s-a propus  confiscarea echivalentului în bani, 
dovedit testimonial la 4000 euro, în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b şi alin. 3 C. pen.

 În  înţelesul  art.  118  lit  b  C.  pen.  prin  „lucruri  care  au  servit  la  săvârşirea 
infracţiunii” se înţeleg acele lucruri cu ajutorul cărora se realizează acţiunea incriminată-
cauza-care produce urmarea periculoasă. Tot ceea ce se petrece după acest moment nu 
mai poate fi considerat ca lucru care a folosit la săvârşirea infracţiunii. 

În speţă,  la momentul constatării  infracţiunii  autoturismul era parcat  în curtea 
imobilului  din  localitatea  Sîrbi  având  în  interior  sacii  cu  ţigări,  dar  din  probele 
administrate nu s-a făcut dovada că autoturismul a fost folosit de către inculpat pentru 
preluarea ţigărilor,  iar  în ceea ce priveşte depozitarea acestora,  maşina este improprie 
acestui scop.

Prin urmare, nu s-a dovedit că maşina a servit în mod indispensabil la săvârşirea 
faptei în întregul ei, în sensul că fără utilizarea acesteia nu s-ar fi  putut realiza apropierea 
efectivă a obiectului material al infracţiunii. De altfel, ulterior s-a demonstrat că bunurile 
găsite pot fi transportate şi în altă modalitate, acestea fiind cărate cu spatele de inculpaţii 
N.S.G. şi N.V.

Pentru aceste motive instanţa a respins confiscarea în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b 
şi alin. 3 C. pen a sumei de 4000 Euro, reprezentând echivalentul în bani a autoturismului 
marca ,,Peugeot 307” cu număr de înmatriculare ....

Împotriva  acestei  sentinţe  a  declarat  recurs  Parchetul  de  pe  lângă  Judecătoria 
Sighetu  Marmaţiei  care  a  solicitat  admiterea  căii  de  atac  promovate,  casarea  soluţiei 
judecătoriei  şi  rejudecând  dosarul,  a  se  dispune  în  temeiul  art.118  alin.1  lit.b 
C.pen.măsura  confiscării  speciale  a  autoturismului  Peugeot  307 cu  nr....,  în  favoarea 
statului, iar în situaţia în care se constată că acesta aparţine mamei inculpatului N.V., să 
se dispună confiscarea contravalorii acestuia, respectiv a echivalentului în bani, suma de 
4000 euro, întrucât autovehiculul a fost utilizat de inculpat la săvârşirea infracţiunii de 
contrabandă.

Curtea examinând recursul promovat,  prin prisma motivului  invocat,  ajunge la 
următoarele constatări:

Curtea,  referitor  la  autoturismul  marca  ,,PEUGEOT  307”  cu  număr  de 
înmatriculare ...  ce a fost condus de inculpatul N.I.V. şi în care s-au aflat la ţigările de 
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contrabandă,  reţine  că  acesta  a  fost  indisponibilizat  în  vederea  cercetării,  potrivit 
procesului-verbal din 12.11.2011.

Ulterior, pe parcursul urmăririi penale s-a stabilit că autoturismul aparţine numitei 
N.I.,  mama inculpatului  N.I.V.,  fiind înmatriculat  pe numele acesteia.  N.I.  a formulat 
cerere de restituire a autoturismului în urma căreia, acesta i-a fost predat în custodie.

Instanţa de recurs reţine că, deoarece nu s-a făcut dovada că proprietarul maşinii a 
avut cunoştinţă despre utilizarea acestuia, prin actul de sesizare s-a propus  confiscarea 
echivalentului în bani, dovedit testimonial la 4000 euro, în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b şi  
alin. 3 C. pen.

 Potrivit Codului penal, în înţelesul art. 118 lit b C. pen. prin „lucruri care au 
servit la săvârşirea infracţiunii” se înţeleg acelea cu ajutorul cărora se realizează acţiunea 
incriminată-cauza-care produce urmarea periculoasă. Tot ceea ce se petrece după acest 
moment nu mai poate fi considerat ca lucru care a folosit la săvârşirea infracţiunii. 

Din probele dosarului rezultă  că,  în speţă, la momentul  constatării  infracţiunii, 
autoturismul era parcat  în curtea imobilului din localitatea Sîrbi, având în interior sacii 
cu ţigări, nefăcându-se însă dovada că autoturismul a fost folosit de către inculpat pentru 
preluarea  ţigărilor,  iar  în  ceea  ce  priveşte  depozitarea  acestora,  autovehiculul  este 
improprie acestui scop.

Pe cale de consecinţă, prima instanţă a stabilit că nu s-a probat că autovehiculul a 
servit în mod indispensabil la săvârşirea faptei în întregul ei, în sensul că fără utilizarea 
acestuia nu s-ar fi  putut realiza însuşirea efectivă a obiectului material al infracţiunii. De 
altfel,  ulterior  s-a  demonstrat  că  bunurile  găsite  puteau  fi  transportate  şi  în  altă 
modalitate,  acestea fiind cărate cu spatele de către inculpaţii  N.S.G. şi N.V., aşa cum 
rezultă din fotografiile judiciare depuse la dosar în faza de u.p. 

Câtă vreme, inculpaţii nu au fost surprinşi în flagrant conducând autoturismul în 
care să se afle ţigările ce au făcut obiectul infracţiunii de contrabandă, iar pe de altă parte 
cei  patru  saci  puteau  fi  căraţi  cu  spatele  de  către  inculpaţi,  pe  parcursul  a  patru 
transporturi, în cauză există un dubiu şi nu un element de certitudine în acest sens, ceea 
ce nu justifică aplicarea măsurii de siguranţă.  

Mai mult, aşa cum se statuează şi prin recursul în interesul legii nr.18 din 2005, 
măsura de siguranţă a confiscării speciale a mijlocului de transport se va dispune, numai 
în cazul în care se dovedeşte că acesta a servit efectiv la realizarea laturii  obiective a 
uneia dintre modalităţile normative ale infracţiunii  de contrabandă precum şi trafic de 
droguri, ori în cazul în care se dovedeşte că mijlocul de transport a fost fabricat, pregătit, 
ori adaptat în scopul realizării laturii obiective a acestei infracţiuni.

Aşa fiind, inculpaţii nefiind surprinşi în flagrant în timp ce transportau ţigările de 
contrabandă cu autoturismul, iar pe de altă parte, autovehiculul nu a fost adaptat pentru 
săvârşirea acestor fapte penale, nu se poate lua măsura de siguranţă, existând un dubiu cu 
privire la scopul în care a fost utilizat autoturismul pentru realizarea laturii obiective a 
infracţiunii de contrabandă.

Împrejurarea  că  în  interiorul  autovehiculului  se  aflau  sacii  cu  ţigări,  nu  duce 
automat la concluzia că autoturismul a şi fost utilizat de către inculpat pentru preluarea 
ţigărilor de contrabandă, iar pe de altă parte, în ceea ce priveşte depozitarea lor, mijlocul 
de transport era impropriu acestui scop.

Pe cale de consecinţă, recursul Parchetului este nefondat, urmând a fi respins în 
baza art.385/15 pct.1 lit.b C.proc.pen.
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Se va stabili în favoarea Baroului Cluj suma de 50 lei ce se va avansa din fondul 
Ministerului Justiţiei reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, conform art.189 
C.proc.pen.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului în temeiul art.192 pct.3 alin.3 
C.proc.pen. (Judecător Delia Purice)

9. Poliţist. Luarea măsurii arestării preventive. Cercetare pentru 
comiterea unor infracţiuni de corupţie. Pericol pentru ordinea publică

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, încheierea nr. 4 din 18  
ianuarie 2013

Prin sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia  
Naţională  Anticorupţie  –  Serviciul  Teritorial  Cluj  s-a  solicitat  luarea  măsurii  arestării 
preventive  faţă  de  inculpatul  C.I.M.S.,  cercetat  sub aspectul  comiterii infracţiunii  de 
trafic de influenţă prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea 78/2000 
şi art. 7 alin. 3 din Legea 78/2000.

În motivarea sesizării s-a arătat, în esenţă, că în cauză există probe din care rezultă 
că inculpatul a comis fapta pentru care este cercetat şi că sunt îndeplinite cerinţele art. 
148 lit. f C.proc.pen. deoarece lăsarea în libertate este probat că prezintă pericol concret 
pentru ordinea publică având în vedere natura şi gravitatea faptei presupus a fi comise de 
către inculpat şi de calitatea acestuia de comisar-şef de poliţie judiciară.

Audiat  atât  în  faţa  procurorului,  cât  si  în  instanţă  inculpatul  a  negat  constant 
comiterea  infracţiunii  si  a  solicitat  respingerea  sesizării  şi  cercetarea  sa  în  stare  de 
libertate cu motivarea că nu se face vinovat de comiterea faptei imputate, că a solicitat si 
primit de la inculpat doar suma de 1000 Euro cu titlu de împrumut şi că nu există probe 
care să dovedească că prezintă pericol public dacă ar fi lăsat în stare de libertate.

În subsidiar,  inculpatul a solicitat  luarea unei măsuri  preventive neprivative de 
libertate.

Procedând  la  soluţionarea  sesizării  prin  prisma  motivelor  invocate  şi  pe  baza 
actelor şi lucrărilor dosarului, Curtea constată următoarele:

Rezultă din datele dosarului că inculpatul este ofiţer de poliţie judiciară cu gradul 
de  comisar  şef  în  cadrul  I.P.J.  Cluj  -  Serviciului  Arme,  Muniţii  şi  Explozivi,  fiind 
desemnat organ de cercetare.

Faţă  de  inculpatul  C.I.M.S. s-a  dispus  începerea  urmăririi  penale  potrivit 
Rezoluţiei cu numărul 3/P/2013, din data de 16.01.2013, ora. 16.00, a Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie - Serviciul Teritorial  Cluj,  sub aspectul comiterii infracţiunii  de trafic de 
influenţă prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000 şi art. 7 alin. 
3 din Legea 78/2000.

Ulterior, prin Ordonanţa nr. 3/P/2013 din 17.01.2013 s-a pus în mişcare acţiunea 
penală faţă de susnumitul inculpat pentru infracţiunile menţionate, iar prin Ordonanţa de 
reţinere  cu numărul 3/P/2013, din data de 17 ianuarie 2013 s-a luat faţă de inculpatul 
C.I.M.S. măsura reţinerii  pe timp de 24 ore, începând cu data de 17 ianuarie 2013, ora 
13.20, până la data de 18 ianuarie 2013, ora 13.00.
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 În fapt, s-a reţinut că în cursul anului 2011 inculpatul, ofiţer de poliţie, a lăsat să 
se creadă faţă de denuntatorul G.G. că are influenţă pe lângă organele de urmărire penală 
(procurori  şi  ofiţeri  de  poliţie)  şi  funcţionari  din  cadrul  RAR  Cluj,  respectiv  de  la 
Serviciul Înmatriculări Auto Cluj şi, contra unor sume de bani, poate interveni pe lângă 
aceştia  în  vederea  restituirii  către  denunţător  a  unui  autoturism  de  teren  marca  Kia 
Sportage  şi,  ulterior,  pentru  omologarea  şi  înmatricularea  acestuia.  În  acest  scop, 
inculpatul a pretins si primit de la denunţătorul G.G. mai multe sume de bani, în total 
5.000 euro si 3.500 lei, sumele fiind remise inculpatului în perioada 2011-2012, în mai 
multe transe.

Potrivit art. 148 al. 1 C.proc.pen., arestarea inculpatului se poate dispune  dacă 
sunt  întrunite  condiţiile  cerute  de  art.  143 C.proc.pen.,  respectiv  dacă  inculpatul  este 
ascultat în prezenţa apărătorului şi există probe ori indicii temeinice că a săvârşit o faptă 
prevăzută de legea penală, precum şi că există vreunul din cazurile prevăzute la art. 148 
lit. a-f C.proc.pen.

Totodată,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  5  din  Convenţia  Europeană  a 
Drepturilor Omului şi art. 23 din Constituţie, măsura lipsirii de libertate a unei persoane 
se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau 
există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârşirii unor noi infracţiuni, fiind 
necesar astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi 
desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, atât la luarea, cât şi 
la prelungirea măsurii arestării preventive, este suficient să existe indicii (şi nu exclusiv 
probe  indubitabile  din  care  să  rezulte  vinovăţia  inculpatului)  că  inculpatul  a  săvârşit 
infracţiunea. În hotărârile Brogan c. Marii Britanii şi Murray c. Marii Britanii, Curtea a 
arătat că art. 5 paragraf. 1 lit. c nu presupune ca autorităţile să dispună de probe suficiente 
pentru a formula acuzaţii încă din momentul arestării. Rolul acestei măsuri trebuie să fie 
acela  de a  permite  clarificarea  sau,  dimpotrivă,  înlăturarea  suspiciunilor.  Faptele  care 
suscită bănuieli nu au acelaşi nivel de certitudine cu cele care permit inculparea şi, cu atât 
mai puţin, cu cele care permit condamnarea.

În cauza de faţă,  există indicii temeinice în sensul art. 143 C.proc.pen. şi art. 5  
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din care rezultă presupunerea rezonabilă 
că inculpatul a comis fapta pentru care este cercetat, relevante sub aspectul îndeplinirii 
acestei condiţii fiind mijloacele de probă administrate până în prezent.

Astfel,  denunţătorul G.G. a arătat  că în cursul lunii  iunie  2010 a cumpărat  un 
autoturism de teren marca Kia Sportage de la numitul C.R., cu privire la care a aflat la 
momentul la care s-a deplasat la R.A.R. Cluj pentru identificare, că figurează ca fiind 
furat. Ulterior, autoturismul a fost ridicat de organele de poliţie, întocmindu-se dosarul 
penal cu nr. …/P/2010 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca ca 
urmare a plângerii formulate de denunţător. Denuntatorul a făcut demersuri pentru a i se 
restitui masina si pentru că nu a reusit a apelat la inculpatul C.I.M.S..

De mentionat este faptul că inculpatul a confirmat existenta unei relaţii apropiate 
si de lungă durată cu denuntătorul.

Mai  rezultă  din  declaratia  denuntatorului  că  inculpatul  a  i-a  dat  asigurări  că, 
urmare a relatiilor avute cu procurorii care instrumentau cazul de furt auto, cu politistii de 
la serviciul înmatriculări auto si functionarii de la RAR, corelativ cu influenta ce o avea 
asupra lor, în schimbul unor sume de bani va reusi să obtină în favoarea denuntătorului 
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restituirea, precum si omologarea si înmatricularea masinii. În acest scop, denuntatorul i-
a remis inculpatului sume de bani în valută si monedă natională (1000 euro, 2000 euro, 
1500 lei si 2000 lei) - f. 13 si urm., f. 46 si urm. dos.u.p.

Sustinerile  denuntatorului  sunt confirmate de concubina acestuia,  martora G.L. 
care a asistat la momentul remiterii unora dintre sume si a cunoscut care a fost scopul 
pentru care banii au fost dati inculpatului.

Deoarece  până  spre  finalul  anului  2012  nu  a  rezolvat  problema  legată  de 
înmatricularea autoturismului, denuntatorul i-a solicitat inculpatului să îi restituie banii 
remişi.  În  acest  scop,  cei  doi  s-au  întâlnit  la  domiciliul  denuntatorului  în  data  de 
09.01.2013  (când  inculpatul  a  restituit  suma  de  1000  euro)  si  15.01.2013  (când 
inculpatul, însotit de numitul R.A., a restituit suma de 2000 euro).

În sensul celor arătate de denunţător sunt si de notele de redare a convorbirilor 
purtate între acesta şi inculpat, înregistrate în mediul ambiental discuţiile referindu-se atât 
motivul remiterii banilor, cât si la restituirea sumei de bani si la cuantumul acesteia. […]

Acestea fiind spuse, Curtea reţine că, în raport de circumstanţele cauzei,  astfel 
cum au fost descrise mai sus, există fapte şi informaţii apte să convingă un observator 
obiectiv că este posibil ca inculpatul să fi săvârşit infracţiunea pentru care este urmărit 
penal  şi,  prin urmare,  sunt îndeplinite  condiţiile  prevăzute de art.  143 Cod procedură 
penală. 

În privinţa condiţiilor prevăzute de art. 148 lit. f C.proc.pen., cerinţa cuprinsă în 
teza  I  a  acestui  articol  (referitoare  la  limitele  de  pedeapsă  prevăzute  de  lege  pentru 
infracţiunea pentru care este cercetat inculpatul) este îndeplinită.

Cât priveşte pericol concret pentru ordinea publică pe care l-ar reprezenta lăsarea 
în libertate a inculpatului, pentru a se constata existenţa acestei condiţii cerute de textul 
art.  148 lit.  f  C.proc.pen., se porneşte şi de la pericol social  al infracţiunii  de a cărei 
comitere  este  bănuit  inculpatul,  fiind însă imperios  necesară şi  existenţa  unor  date  şi 
probe care să convingă judecătorul că pentru siguranţa publică se impune privarea de 
liberate a acestuia ceea ce face ca aceste noţiuni să nu fie privite izolat, ci interdependent.

Este  adevărat  că pericolul  pentru ordinea  publică nu se confundă cu pericolul 
social  ca trăsătură esenţială  a infracţiunii;  aceasta  nu înseamnă,  însă,  că în aprecierea 
pericolului pentru ordinea publică trebuie făcută abstracţie de gravitatea faptei. Prin 
urmare,  la stabilirea pericolului public nu se pot avea în vedere numai date legate de 
persoana inculpatului, ci şi date referitoare la fapte, nu de puţine ori acestea din urmă 
fiind de natură a crea în opinia publică un sentiment de insecuritate, credinţa că justiţia, 
cei care concură la înfăptuirea ei, nu acţionează îndeajuns împotriva infracţionalităţii.

În  speţă,  inculpatul  este  cercetat  pentru comiterea  unor infracţiuni  deosebit  de 
grave, gravitate rezultând nu numai din  caracterul aspru al sancţionării de către legea 
penală,  ci  şi  din  aceea  că  susnumitul,  prin  natura  funcţiei,  era  chemat  să  vegheze  la 
respectarea legii şi aplicarea corectă a acesteia. 

În aprecierea acestei ultime condiţii, Curtea are în vedere si caracterul activităţii 
infracţionale,  de  natură  a  compromite  prestigiul,  autoritatea,  credibilitatea  organelor, 
instituţiilor,  organismelor  statului,  serviciilor  publice,  precum  şi  corectitudinea, 
integritatea corpului magistratilor si funcţionarilor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul 
acestora, îndeplinind funcţiile încredinţate. În acest sens, nu pot fi nesocotite realităţile 
sociale,  ordinea publică trebuind a  fi  înţeleasă  şi  ca reacţie  a cetăţenilor  în  raport  de 
comiterea faptelor de natură penală, sentimentul de insecuritate creat în rândul opiniei 

63



publice  că  justiţia,  cei  care  concurează  la  înfăptuirea  ei,  nu  acţionează  îndeajuns 
împotriva infracţionalităţii,  sancţionând prompt şi eficient mai ales faptele de corupţie, 
recrudescente în societatea contemporană, din categoria cărora face parte şi cea imputată 
inculpatului.

Toate  aceste  aspecte  îndreptăţesc  concluzia  că  lăsarea  inculpatului  în  libertate 
prezintă  un  pericol  concret  pentru  ordinea  publică,  generând,  implicit,  o  stare  de 
neîncredere şi insecuritate în rândul persoanelor care respectă ordinea de drept şi valorile 
sociale,  ordinea  publică  implicând  un  climat  social  firesc,  în  care  să  fie  asigurată 
funcţionarea normală a instituţiilor statului.

Prin prisma celor mai  sus arătate,  se constată  că măsura arestării  preventive a 
inculpatului se impune pentru o mai bună desfăşurare a procesului penal, conform art.136 
al.1  C.p.p.,  iar  circumstanţele  personale ale  acestuia  vor fi  avute în vedere cu ocazia 
soluţionării în fond a cauzei, în măsura în care va fi trimis în judecată, iar instanţa se va 
orienta spre o soluţie de condamnare. 

Sub acest aspect, aptitudinile intelectuale şi conduita în societate a inculpatului nu 
sunt de natură a determina instanţa să se orienteze, la acest moment procesual, spre luarea 
unei alte măsuri preventive, mai puţin restrictive, câtă vreme tocmai acestea i-au asigurat 
inculpatului  posibilitatea  ocupării  unei  funcţii  implicând  exerciţiul  autorităţii  de  stat, 
funcţie de care nu a ezitat să se folosească apoi pentru a comite presupusa fapta penală, 
ştirbind astfel  autoritatea şi  prestigiul  atât  a instituţiei  în cadrul  căreia  şi-a desfăşurat 
activitatea, dar si a celor vizate prin activitatea presupus infractională.

Pentru toate aceste motive, constatând îndeplinite cerinţele legale, în temeiul art. 
149/1 C.proc.pen. se va admite sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie  - Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Cluj şi se va dispune 
luarea măsurii arestului preventiv  faţă de inculpatul C.I.M.S. pe o durată de 29 de zile, 
începând cu data de 18 ianuarie 2013, ora 15,15, până la 15 februarie 2013, inclusiv, 
ora 15,15.

Se va dispune emiterea mandatului de arestare preventivă potrivit prezentei. 
Potrivit  art.  192 al.  3  C.proc.pen.  cheltuielile  judiciare  vor  rămâne  in  sarcina 

statului. 

10. Purtare abuzivă. Condamnare 

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, sentinţa nr. 9 din 28 ianuarie  
2013

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj din 15.12.2010 s-a 
dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor:

-  P.O.  subinspector  de  poliţie  la  D.C.C.O.  -  Brigada  …,  pentru  săvârşirea 
infracţiunilor prev. de art. 250 alin. 1, 4 Cod penal şi art. 250 alin. 1, 3 Cod penal, cu 
aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, şi 

- M.D. agent şef de poliţie la D.C.C.O. - Brigada …, pentru săvârşirea infracţiunii 
prev. de art. 250 alin. 1, 4 Cod penal. 

 - scoaterea de sub urmărire penală a numitului V.A.R., sub aspectul infracţiunii 
de ultraj, prev. de art. 239 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal.

-  neînceperea  urmăririi  penale  faţă  de  făptuitorul  M.I.F.,  sub  aspectul 
infracţiunilor prev. de art. 250 alin. 1, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

64



S-a reţinut, în esenţă, prin actul de sesizare că  în seara zilei de 13.04.2010, în 
timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza municip. Dej, jud. Cluj, ca 
lucrători  de  poliţie,  inculpaţii  P.O.  şi  M.D. au întrebuinţat  expresii  jignitoare  faţă  de 
partea vătămată V.A.R. şi i-au aplicat  acesteia  multiple lovituri  (inclusiv cu piciorul), 
cauzându-i leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 35-40 de zile de îngrijiri 
medicale, iar inculpatul P.O., în aceeaşi seară şi cu aceeaşi ocazie a întrebuinţat expresii 
jignitoare şi faţă de partea vătămată V.V. (soţia lui V.A.R.)  şi totodată, a exercitat acte de 
violenţă asupra acesteia, prinzând-o cu brutalitate de braţ şi împingând-o.

Analizând  actele  şi  lucrările  dosarului,  întreaga  probaţiune  administrată  în  
cauză, instanţa  reţine următoarele:

Inculpaţii sunt lucrători de poliţie judiciară la D.C.C.O. - Brigada …, P.O. având 
funcţia de ofiţer principal II şi gradul profesional de subinspector de poliţie,  iar M.D. 
având funcţia de agent principal şi conducător auto, cu gradul profesional de agent şef de 
poliţie. 

În  noaptea  de  13/14.04.2010 inculpaţii  se  găseau în  exercitarea  atribuţiilor  de 
serviciu pe raza municipiului Dej, judeţul Cluj, în baza planului de acţiune comun  din 
13.04.2010, având ca sarcini de serviciu: identificarea şi luarea în evidenţă a persoanelor 
care  practică  prostituţia  în  oraşul  respectiv,  a  persoanelor  care  se  află  în  compania 
persoanelor care practică prostituţia şi a celor care le supraveghează.  La acţiunea din 
noaptea respectivă au participat şi lucrători din cadrul Poliţiei Municipiului Dej.

Întrucât se cunoşteau locaţiile din oraş în care se practică prostituţia, în cadrul 
acţiunii din 13.04.2013, în zona autogării din Dej, a fost depistată de unul din echipajele 
de poliţie  -   din care făceau parte şi  inculpaţii  -   martora J.R.R., care se afla într-un 
autoturism, întreţinând relaţii sexuale contra cost cu martorul R.F.M., astfel că  martora a 
fost condusă la sediul Poliţiei Municipiului Dej, pentru sancţionarea sa pentru prostituţie 
-  dosar penal sau sancţionare contravenţională.

Totodată,  de pe traseu,  alţi  lucrători  de poliţie au depistat,  ridicat şi condus la 
poliţie şi alte persoane de sex feminin, care racolau clienţi pentru întreţinerea de relaţii 
sexuale contra cost.  

Odată conduse la sediul poliţiei, lucrătorii de poliţie au observat că la majoritatea 
fetelor aduse, le sunau telefoanele mobile, nr. de pe care erau  apelate fiind acelaşi, astfel 
că, au avut bănuiala că persoana neidentificată care apela, inclusiv pe martora J.R.R. ar fi 
de fapt, proxenetul acesteia şi al celorlalte fete.

În aceste condiţii,  inculpatul P.O. a luat telefonul mobil şi a răspuns la un apel, 
constatând  că  interlocutorul  neidentificat  este  o  persoană  de  sex  masculin,  căreia 
inculpatul i-a spus că ar fi client al prostituatei respective şi că  aceasta i-ar fi furat nişte  
bani, cerându-i bărbatului să vină în zona autogării din Dej, să-i aducă acei bani, în caz  
contrar, urmând a sesiza poliţia. 

Urmare a acestei convorbiri, inculpaţii P.O. şi M.D., împreună cu martora J.R.R., 
s-au deplasat  în  zona autogării  din Dej,  cu autovehiculul  de serviciu  Mercedes  Vito, 
neinscripţionat,  de  culoare  albastră,  în  scopul  depistării  şi  identificării  presupusului 
proxenet.

Întrucât se stabilise exact locul de întâlnire, odată ajunşi în zona respectivă, cei 
doi inculpaţi au observat la intersecţia străzii Bistriţei cu strada ce duce spre Baia Mare 
un bărbat – partea vătămată V.A.R. – ce locuieşte în apropiere şi care, arată că la ora 
respectivă, ieşise pe stradă să-şi caute pisica.
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Inculpaţii  P.O. şi M.D. au considerat (conform susţinerilor lor), că acesta ar fi 
suspect, mai precis, că ar fi proxenetul pe care îl aşteptau, astfel că au coborât din maşină, 
mai întâi inculpatul M. şi, apoi şi inculpatul P. şi i-au solicitat lui V.A.R., să prezinte un 
act de identitate.

De menţionat  că,  deşi inculpaţii  însuşi precizează că au luat-o pe J.R.R. cu ei 
pentru ca potenţialul proxenet să vadă că este cu ei, altfel nu ar fi avut ce să discute cu 
acesta şi, la rândul lor să-l poată identifica, au recunoscut că, fără a o întreba  pe J.R.R.  
(care a rămas în maşină pe tot timpul derulării incidentului) dacă bărbatul respectiv este 
cel care a apelat-o sau măcar să o lase să coboare din maşină, spre a fi văzută de acesta,  
au mers la partea vătămată şi, fără a se prezenta în vreun mod, fără  a-şi declina calitatea 
profesională, i-au solicitat un act de identitate.

Partea vătămată le-a spus că nu are actul de identitate asupra sa, dar că locuieşte 
în imediata apropiere şi că poate să-şi strige soţia să-i aducă actul de identitate, dacă este 
necesar, indicându-le în acelaşi timp imobilul în care locuieşte şi a spus că se numeşte 
V.R.. 

Cu toate acestea, inculpatul P.O. l-a apucat pe V.A.R. de încheietura unei mâini şi 
i-a spus să urce în autovehicul, trăgându-l de mână pentru a-l urca în dubă.

Partea vătămată a ripostat, s-a împotrivit a fi urcată în maşină, astfel că P.O. a 
lovit-o cu piciorul lui în fluierul piciorului, aceasta a căzut la pământ, iar M. a lovit-o în 
zona cefei, din spate, după care  ambii inculpaţi, au început să-i aplice lovituri cu pumnii 
şi picioarele, deşi partea vătămată, în afară de faptul că nu a înţeles să dea curs solicitării 
inculpaţilor de a urca în maşină şi  a merge la poliţie (pentru că, spune ea, nu avea nicio  
treabă cu poliţia), nu îi agresase în nici un mod, nici fizic, nici verbal .

Partea vătămată V.A.R. a început să strige după ajutor, strigătele victimei fiind 
auzite de soţia acesteia, V.V., care a mers în grabă în locul respectiv şi l-a văzut pe soţul 
său întins pe jos, cu faţa la pământ, observând că inculpatul P.O. îl lovea în mod repetat, 
cu picioarele în zona trunchiului şi auzind când soţul său  striga în continuu că nu mai 
poate şi spunea: "mi-au rupt mâna, nu-mi mai simt mâna" .

V.V. le-a spus inculpaţilor că este însărcinată şi să nu mai dea în soţul său, auzind 
totodată  că  aceştia  l-au  jignit  în  continuu  pe  V.A.R.,  strigându-i  că  este  „gunoi"  şi 
solicitându-i în mod repetat să tacă din gură. 

De asemenea, V.V. l-a prins de mână pe P.O., rugându-l să nu-l mai lovească pe 
V.A.R., însă acesta  a luat-o de braţ pentru a o îndepărta din locul respectiv.

Incidentul în integralitatea sa  a fost observat de J.R.R., rămasă în maşina poliţiei, 
aspect confirmat şi de către inculpatul M., care arată că martora a putut vedea şi auzi ce 
se întâmplă, deoarece uşa de la maşină a rămas deschisă.

De asemenea, martora B.S.P., o altă persoană care practică prostituţia şi aflată în 
zonă la momentul respectiv, a văzut când partea vătămată a fost agresată de către ambii 
inculpaţi, relatând aceleaşi aspecte ca şi J.R.R. şi partea vătămată – că V.A.R. a fost lovit 
cu pumnul în ceafă, iar după ce s-a aplecat şi s-a lăsat în jos, victima a fost lovită de mai 
multe  ori cu pumnii  în zona cefei  şi  a capului  şi  cu picioarele  în zona coastelor şi a 
spatelui. Martora este cea care a sesizat incidentul la numărul telefonic de urgenţă 112, 
deoarece s-a "speriat foarte tare ... relatând că doi bărbaţi îl bat foarte rău pe un al treilea".

Astfel,  la  faţa  locului   au  sosit  două echipaje  de  la  Poliţia  Dej,  la  solicitarea 
martorei B., dar şi a inculpatului M. care, a solicitat ajutor, constatând că, împreună cu 
colegul P., nu pot face faţă situaţiei, nu reuşeau să introducă partea vătămată în maşină.
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Cu o maşină au sosit la faţa locului, martorii D.F., U.C., C.S. şi S.A., iar cu  o altă 
maşină, martorii R.C. şi C.A. – toţi, lucrători de poliţie, la Ordine Publică, respectiv,  la 
Serviciul de Combatere  Crimei Organizate.

Partea  vătămată  era  căzută  la  pământ,  iar  inculpaţii,  peste  ea,  încercau  să  o 
imobilizeze,  în acest  scop cerând nişte cătuşe colegilor sosiţi la faţa locului.  Martorul 
R.C. a fost cel care a scos cătuşele, partea vătămată s-a a opus încătuşării, astfel că a fost 
nevoie ca mai multe persoane dintre cele sosite, inclusiv inculpaţii, să o imobilizeze pe 
partea vătămată. I s-au pus cătuşele pe o mână, i s-a întors mâna la spate şi apoi, s-a reuşit 
încătuşarea  acesteia  şi  urcarea  în  maşina  poliţiei,  cea  cu  care  veniseră  inculpaţii.  În 
maşină, s-a permis şi accesul părţii vătămate V.V., ambii soţi fiind transportaţi la sediul 
Poliţiei Municipiului Dej, cu autovehiculul inculpaţilor. 

În incinta respectivă, V.A.R. a fost dus în biroul nr. 10, al formaţiunii poliţiei de 
investigaţii criminale, unde după câteva momente, fiindu-i rău, în urma rănilor suferite, 
partea  vătămată  s-a  întins  pe  pardoseală,  solicitând  în  mod  repetat  să  fie  chemată 
ambulanţa. 

În cele din urmă, având în vedere starea părţii vătămate V.A.R., a fost sesizat 
Serviciul  de  Ambulanţă  al  Judeţului  Cluj,  iar  la  sediul  Poliţiei  Municipiului  Dej  s-a 
prezentat ambulanţa, echipajul fiind format din martorii I.V. şi I.M.A., conform ordinului 
de misiune nr. 190395/ 13.04.2010, ora apelului către Salvare fiind 22:57:35. 

Partea vătămată a fost preluată de către echipajul ambulanţei, cu targa, dintr-un 
birou din sediul  Poliţiei  Municipiului  Dej  şi  transportată  ulterior  la  mai  multe  unităţi 
spitaliceşti,  de  urgenţă.  Echipajul  ambulanţei  a  constatat,  la  o  examinare  sumară  că 
V.A.R. suferise contuzii, traumatism cranio-cerebral şi traumatism al coloanei vertebrale.

Potrivit  certificatului  medico-legal  emis  de  IML  Cluj  la  16.04.2010  –  partea 
vătămată V.A.R. prezenta la această dată leziuni corporale          (traumatism vertebral 
cervical,  traumatism  cranio-facial  minor,  excoriaţii  frontale,  contuzie  toracică  cu 
fractură claviculă dreaptă – imobilizat  în  bandaj  Waston,  contuzie  lombară,  contuzie 
antebraţ şi genunchi drept ) datând din 13.04.2010, care s-au putut produce prin lovire cu 
corp dur şi care necesită pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale.

Pentru acelaşi  nr. de zile de îngrijiri medicale sunt şi concluziile raportului de 
nouă expertiză medico-legală  - INML Mina Minovici Bucureşti din 25.12.2012, avizat 
de Comisia Superioară Medico - Legală ( filele 76-87 vol.III instanţă), care menţionează 
că: fractura de claviculă s-a produs la 13.04.2010, având în vedere  absenţa unor date  
medicale  care  să  ateste  o  fractură  de  claviculă  anterior  acestei  date,  precum  şi  
diagnosticele  consemnate  în  documentaţia  medicală  pusă  la  dispoziţie  şi  buletinele  
radiologice întocmite ulterior datei de 13.04.2010.

Partea  vătămată  V.V.  nu  a  solicitat  eliberarea  unui  certificat  medico-legal, 
raportat la agresiunea pretins suferită. 

Starea de fapt, mai sus descrisă, se probează cu următoarele mijloace de probă:
de la urmărire penală:
Volumul  I:   plângere  penală;  xerocopie  certificat  medico-legal;  xerocopii 

declaraţii olografe J.R.R. şi B.S.P., date în faţa unui avocat; declaraţiile părţilor vătămate 
V.A.R. şi V.V.; adresa nr. 950538/13.07.2010 a D.C.C.O. - Brigada Cluj-Napoca; adresa 
nr.  341965/14.07.2010  a  I.P.J.  Cluj  -  Serviciul  de  Resurse  Umane;  referat  nr. 
381/VIII/1/20.07.2010  al  Parchetului  de  pe  lângă  Tribunalul  Cluj;  nota  de  relaţii  nr. 
431592/  03.08.2010  a  Politiei  Municipiului  Dej;  adresa  nr.  950769/  03.08.2010  a 
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D.C.C.O. - Brigada Cluj-Napoca; xerocopia sintezei acţiunii nr. 949398/14.04.2010  şi 
raport întocmit de inculpaţii P.O. şi M.D.; adresa nr. 2666/30.07.2010 a Serviciului de 
Ambulantă al Judeţului Cluj; xerocopia ordinului de misiune nr. 190395/13.04.2010 şi a 
fişei pacientului V.R.; adresa nr. 6421/05.08.2010 a Spitalului Municipal Dej; precum şi 
xerocopia foii de observaţie a numitului V.A.R.; xerocopiile biletului de ieşire din spital 
emis  de  Clinica  de Neurochirurgie,  a  fişei  de  examinare  emisă  de Spitalul  Clinic  de 
Urgenţă .Prot Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca - Urgenţă - Ortopedie, a buletinului de 
analiză medicală nr. 4827/14.04.2010, a unui bilet de trimite ş.a.; decont de cheltuieli; 
adrese  ale  procurorului  către  Spitalul  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă  Cluj  -  Unitatea  de 
Primire Urgenţe, Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 68, din 27.07.2010, respectiv către Clinica 
de  Neurochirurgie  Cluj-Napoca,  str.  Victor  Babeş  nr.  43,  din  26.07.2010;  declaraţiile 
martorilor I.V. şi I.M.A.; 

Volumul II: declaraţiile martorilor B.S.P., R.C., C.A., F.F., V.S., C.S., D.F.H., 
S.A., U.C., J.R.R.; declaraţiile inculpaţilor M.D. şi P.O.; adresa nr. 14040/11.08.2010 a 
Spitalului  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă  Cluj  -  Compartimentul  Contencios,  decont  de 
cheltuieli  şi  xerocopie  a  fişei  de  urgenţă  nr.  10739/14.04.2010;  xerocopia  foii  de 
observaţie nr. 38237/2010 Neurochirurgie şi xerocopiile altor acte medicale; xerocopia 
procedurii  privind  imobilizarea  persoanelor  PRO-PS/POP  11,  intrat  în  vigoare  la 
27.10.2008 şi aprobat de I.G.P.R.; fotografii  ale victimei V.A.R., efectuate în timp ce 
aceasta se afla căzută pe pardoseală, într-un birou din incinta sediul Poliţiei Municipiului 
Dej, în seara zilei de 13.04.2010; declaraţia făptuitorului M.I.F.; 

Volumul III: plângere penală înregistrată la data de 24.08.2010, la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Dej, formulată de inculpaţi împotriva lui V.A.R.; declaraţii de martor 
luate de procurorul din cadrul Parchetului  de pe lângă Judecătoria  Dej, în dosarul nr. 
1267 /P /2010, de la martorii U.C., R.C., I.V., I.M.A. şi F.F.; adresa cu nr. 1267/P/2010 
din 26.10.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej; declaraţiile martorilor V.G.L., 
R.O.C.; declaraţie inculpat P.O. din 14.12.2010.

de la instanţă
Volumul I: declaraţii  martori  J.R.R. , I.A., R.C., C.A., V.S., C.S., D.F.,  S.A., 

U.C., M.I.F., V.G.L., R.D.C., B.I.
Volumul II  : declaraţii de martori: B.S.,  M.G., R.F.M., S.L.; relaţii Poliţia Dej; 

răspuns  de  la  unităţile  medicale;  raport  de  expertiză  medico-legală  şi  nouă  expertiză 
medico-legală  - IML Cluj; relaţii de la unităţile medicale privind istoricul şi circuitul 
radiografiilor părţii vătămate  V.A.R.

Volumul  III:  raport  de nouă expertiză  medico-legală   -  INML Mina Minovici 
Bucureşti; declaraţii inculpaţi filele.

În drept, instanţa constată că: 
Fapta inculpatului P.O. -  care în seara zilei de 13.04.2010, în timp ce se afla în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca lucrător de poliţie, a întrebuinţat expresii jignitoare 
faţă de partea vătămată V.A.R. şi totodată,  împreună cu coinculpatul  M.D. i-a aplicat 
părţii  vătămate  V.A.R.  multiple  lovituri  (inclusiv  cu  piciorul),  cauzându-i  leziuni 
corporale,  care  au  necesitat  pentru  vindecare  35-  40  de  zile  de  îngrijiri  medicale  - 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de purtare abuzivă prev. de art. 250 alin. 
1, 4 Cod penal.  

Fapta inculpatului M.D. -  care în seara zilei de 13.04.2010, în timp ce se afla în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca lucrător de poliţie, a întrebuinţat expresii jignitoare 
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faţă  de partea vătămată V.A.R. şi totodată,  împreună cu coinculpatul  P.O.,  i-a aplicat 
părţii  vătămate  V.A.R.  multiple  lovituri  (inclusiv  cu  pumnul  şi  piciorul),  cauzându-i 
leziuni, care au necesitat pentru vindecare 35-40 de zile de îngrijiri medicale - întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de purtare abuzivă, prev. de art. 250 alin. 1, 4 Cod 
penal. 

Inculpaţii au negat constant comiterea faptelor de care sunt acuzaţi, recunoscând 
în parte, în materialitatea lor, agresiunile asupra părţii vătămate V.A.R., însă arătând că 
acestea au  fost impuse de atitudinea agresivă a părţii vătămate şi refuzul acesteia de a se 
legitima  şi  de  a  da curs  solicitării  de a  însoţi  inculpaţii  la  sediul  poliţiei,  în  vederea 
stabilirii identităţii, acţiunile lor fiind circumscrise măsurilor permise de lege în astfel de 
situaţii.

Apărările inculpaţilor nu pot fi primite pentru următoarele considerente:
Este  adevărat,  aşa  cum  susţin  şi  inculpaţii  că,  potrivit  dispoziţiilor  legale  în 

materie  -   art.31  din  Legea  nr.218/2002  -  poliţistul  are  dreptul  să  legitimeze  şi  să  
stabilească identitatea  persoanelor  care încalcă  dispoziţiile  legale  ori  sunt  indicii  că  
acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală şi, respectiv, să conducă la poliţie pe cei,  
care prin acţiunile lor periclitează viaţa persoanelor, ordinea publică sau alte valori  
sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale a căror identitate  
nu  a  putut  fi  stabilită  în  condiţiile  legii,  cazuri  în  care  poliţistul  este  îndreptăţit  să  
folosească forţa.

Inculpaţii  au  omis  însă,  a  preciza  în  acest  context  şi  obligaţiile  ce-i  revin 
poliţistului,  înainte  de a  acţiona,  respectiv,  cele  prev.  de art.41 din aceeaşi  lege -  în  
exercitarea  atribuţiilor  de  serviciu,  poliţistul  este  obligat  să  prezinte  insigna  sau  
legitimaţia de serviciu, după caz, pentru a-şi face cunoscută, în prealabil, calitatea, cu 
excepţia situaţiilor în care rezultatul intervenţiei sau siguranţa ulterioară a poliţistului  
ar fi periclitată; înainte de intrarea în acţiune sau efectuarea intervenţiei ce nu suferă  
amânare poliţistul este obligat să se prezinte verbal, iar după încheierea oricărei acţiuni  
sau intervenţii, să se legitimeze şi să îşi declare funcţia şi unitatea de poliţie din care  
face parte.

Astfel,  pentru  a  beneficia  şi  a  se  prevala  de  dispoziţiile  legale  care  dispun 
absolvirea de orice răspundere a poliţistului pentru fapte comise în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu (potrivit  art.56 din Legea nr.360/2002 privind  Statutul poliţistului  – este  
absolvit  de  orice  răspundere,   poliţistul,  care  prin  exercitarea,  în  limitele  legii, a  
atribuţiilor  de  serviciu,  a  cauzat  suferinţe  sau  vătămări  unor  persoane  ori  a  adus  
prejudicii patrimoniului acestora), este necesar ca inculpaţii să se fi situat în situaţiile 
premisă stabilite de lege.

Ori, în cauză, din probele dosarului rezultă clar că cei doi inculpaţi nu s-au situat, 
în  exercitarea  atribuţiilor  de  serviciu,  în  limitele  legii,  ci  au  acţionat  cu  încălcarea 
acestora.

Din  declaraţiile  părţii  vătămate  V.A.R.,  coroborate  cu  declaraţiile  martorelor 
J.R.R. şi B.S. rezultă că cei doi inculpaţi nu s-au legitimat, nu şi-au declinat calitatea, nu 
au spus din ce unitate de poliţie fac parte, nici la momentul abordării părţii vătămate şi 
nici la finalul acţiunii, iar maşina în care au sosit nu era inscripţionată, nu purta însemnele 
poliţiei; apoi, inculpaţii nu se aflau în situaţia de a lucra sub acoperire, astfel încât să nu 
trebuiască să se legitimeze pentru a nu periclita rezultatul intervenţiei sau siguranţa lor 
ulterioară.
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Pe de altă parte, nu s-a dovedit că V.A.R. făcea parte din categoria persoanelor, 
faţă de care exista obligaţia  legitimării,  respectiv,  că a încălcat  dispoziţiile  legale ori  
existau indicii că pregăteşte sau că a comis o faptă ilegală. Sub acest aspect, de precizat 
că, inculpaţii recunosc că nu au întrebat pe martora J.R.R., ce era cu ei, dacă bărbatul 
interpelat  este presupusul proxenet,  deşi în acest  scop o luaseră pe martoră cu ei,  iar 
martora arată expres că le-a spus celor doi că nu este  „peştele său”; mai mult, nu exista 
nici  cel mai mic indiciu că partea vătămată a încălcat vreo dispoziţie legală  - partea 
vătămată ieşise pe stradă la o oră normală, să-şi caute pisica – sau că pregăteşte sau a 
comis  vreo faptă  ilicită,  inculpaţii  nu aveau semnalmentele  presupusului  proxenet,  nu 
ştiau nimic despre acesta, despre înfăţişarea lui.

Potrivit declaraţiilor ambelor părţi vătămate şi martorei J., li s-a spus poliţiştilor 
că partea vătămată locuieşte în apropiere şi poate prezenta un act de identitate, chiar soţia 
sa menţionându-le acest aspect, astfel că nu ar fi fost necesară conducerea la poliţie, dacă 
inculpaţii ar fi dat curs acestei solicitări; dar chiar şi în ipoteza în care identitatea părţii 
vătămate  nu  ar  fi  putut  fi  stabilită  în  condiţiile  legii  (prin  prezentarea  unui  act  de 
identitate) – conducerea la poliţie şi folosirea forţei în acest  scop, legea o impune dacă 
este vorba de persoane care,  prin acţiunile lor periclitează viaţa persoanelor, ordinea  
publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte –  
împrejurări,  condiţii  premisă  –  nedovedite  în  cauză,  partea  vătămată  devenind 
recalcitrant, doar în momentul în care inculpaţii au început agresiunile.

În  ceea  ce  priveşte  obiectivitatea  şi  valoarea  declaraţiilor  martorelor  J.R.R.  şi 
B.S.,  Curtea  constată  că  solicitarea  inculpaţilor  de  a  înlătura  aceste  depoziţii  din 
economia probatoriului cauzei, nu poate fi primită.

Martora J.R.R. a fost prezentă de la începutul până la finalul incidentului, a putut 
auzi şi vedea tot ce s-a întâmplat, cum, de altfel, recunosc şi inculpaţii, a susţinut constant 
că a văzut inculpaţii agresând partea  vătămată, că nu i s-a cerut să identifice presupusul 
proxenet, că inculpaţii nu s-au legitimat şi nu şi-au declinat calitatea.  Declaraţiile ei se 
coroborează cu ale părţii vătămate,  iar inadvertenţele din declaraţiile sale, invocate de 
inculpaţi,  nu   sunt  relevante,  nu  se  referă  la  aspecte  esenţiale,  de  natură  a  influenţa 
veridicitatea celor declarate cu privire la fondul problemei – agresarea sau nu, a părţii 
vătămate (că mai dat o declaraţie, înainte de demararea cercetărilor în cauză, în faţa unei 
procuroare sau a unei avocate,  că a fost iniţiativa sa  ori  că i s-a cerut să de această  
declaraţie, momentul încătuşării părţii vătămate, etc.).

Martora B.S., de asemenea,  confirmă susţinerile părţii  vătămate şi ale martorei 
J.R.R. cu privire la agresiunile exercitate de inculpaţi, iar neconcordanţele din declaraţiile 
sale, invocate de inculpaţi, nu poartă asupra unor aspecte relevante ale cauzei.

Astfel, nu importă că martora s-a aflat pe o parte sau alta a străzii, în momentul în 
care a observat incidentul, esenţial fiind faptul că l-a observat, fapt confirmat şi de alte 
probe.

Faptul că martora a fost cea care a sunat la nr. de urgenţă 112, fără a-şi declina 
identitatea, anunţând că în zona în care se afla, în apropiere de autogară, doi bărbaţi îl  
bat pe un al treilea  - este confirmat de martorul V.S.– ofiţer de serviciu la Poliţia Dej în 
noaptea respectivă, care arată că, într-adevăr, a primit un apel, o persoană de sex feminin 
anunţând că „este scandal la autogară pe strada Bistriţei”;  mai arată martorul că,  nu 
reţine exact, persona respectivă, parcă şi-a dat numele de „L.”, context în care inculpaţii 
au susţinut că martora S.L. ar fi sunat la poliţie şi nu B.S.
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Ori, în condiţiile în care, martorul V.S. la u.p. arată că persoana care a sunat nu şi-
a dat numele, iar în faţa instanţei face nişte menţiuni imprecise „nu reţine exact……. 
parcă……numele era L. ”, iar martora S.L. arată că, într-adevăr, a sunat la poliţie , dar 
pentru  a anunţa că o prietenă a ei a fost luată de doi domni pe str. Bistriţei şi nu i se mai  
dă drumul şi că, nu a asistat la incidentul din seara respectivă şi nici nu i s-a povestit de  
către J.R.R. sau B.S. vol. II inst., este clar că martorul V.S., s-a referit la B.S., raportat la 
conţinutul anunţului primit, doar aceasta putând şti ce s-a întâmplat, în contextul în care 
şi martorul R.C., sosit la faţa locului, a observat o prostituată pe marginea carosabilului 
alergând şi gesticulând şi care le-a indicat unde este incidentul.

În ceea ce priveşte contestarea de către inculpaţi a probelor cu caracter ştiinţific – 
expertizele medico-legale – care nu ar fi stabilit cu certitudine dacă fractura claviculară 
dreaptă a părţii vătămate V.A.R. s-a produs, urmare a incidentelor din 13.04.2010 sau era 
preexistentă, pe motiv că nu au fost avute în vedere toate actele medicale şi radiografiile 
efectuate părţii la acest nivel, se impun următoarele precizări:

În  cauză,  sub  aspectul  leziunilor  suferite  de  partea  vătămată  şi  nr.  de  zile  de 
îngrijiri  medicale  necesare  pentru  vindecare,  există  la  dosar  următoarele  mijloace  de 
probă: 

-  certificat  medico-legal  din  16.04.2012,  emis  de  IML  Cluj dos.u.p.  –  care 
concluzionează  că  leziunile  traumatice  prezentate  de  V.A.R.  s-au  putut  produce  prin 
lovire cu corp dur, necesită 35-40 zile de îngrijiri medicale şi pot data din 13.04.2010.

De precizat că printre leziunile descrise în certificat, se menţionează  şi fractură 
claviculă  dreaptă,  recomandându-se  imobilizare  umăr  drept  în  bandaj  Watson  Jones; 
leziunile şi diagnosticele menţionate au avut la bază radiografiile efectuate la UPU Cluj, 
inclusiv radiografie de umăr şi figurează în fişa de examinare de la toate unităţile la care a 
fost dusă partea vătămată în seara incidentului – Clinica de Neurochirurgie şi Clinica 
Ortopedie Cluj;

- raport de expertiză medico-legală din 20.12.2011 efectuată de IML Cluj  dos. 
inst. – ale cărei concluzii  sunt în sensul că, leziunile traumatice prezentate de V.A.R. la 
13.04.2010 s-au putut produce prin cădere şi lovire cu sau de corpuri dure, au necesitat 
4-5 zile  de  îngrijiri  medicale,  iar  fractura  claviculei  drepte  consemnată  în  certificatul 
medico-legal este anterioară datei presupusei agresiuni, cu cel puţin 4-6 săptămâni.

Concluzia cu privire la fractura de claviculă s-a impus, urmare a reinterpretării 
filmelor  radiologice  puse  la  dispoziţie  de către  Clinica  de  Ortopedie,  dar  şi  luând în 
considerare declaraţia  martorei  I.V. – asistent medical  la Ambulanţă,  care a examinat 
victima în seara incidentului, la sediul poliţiei din Dej şi a observat că aceasta nu prezenta 
urme de violenţă pe faţă sau mâini şi acuza dureri doar în regiunea cervicală şi cefalee.  
Radiografiile puse la dispoziţie pentru interpretare,  se menţionează că  sunt nedatate şi 
fără date de identificare a pacientului.

- raport de nouă expertiză medico-legală din 02.04.2012 efectuată de IML Cluj –
vol.II  dos.inst.,  conform  căruia,  leziunile  prezentate  de  partea  vătămată  s-au  putut 
produce  prin cădere şi lovire cu sau de corpuri dure, au necesitat 4-5 zile de îngrijiri 
medicale, iar fractura claviculei drepte nu a existat, fiind infirmată de examinare CT  din 
08.02.2012.

S-a mai precizat că radiografia cu nr. de înregistrare nr.5187  şi nr. de fabricaţie 1 
2617770450  nu  conţine  numele  şi  prenumele  pacientului  şi  nici  dat  şi  denumirea 
instituţiei medicale unde a fost efectuată, astfel că nu a putut fi luată în considerare
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Comisia  de avizare  şi  control  a actelor  medico-legale  din cadrul  IML Cluj   a 
considerat că nu pot fi emise concluzii de certitudine în acest caz, iar Comisia superioară 
de  medicină  legală  din  cadrul  INML  Bucureşti  a  recomandat  efectuarea  unei  noi 
expertize medico-legale la INML Bucureşti dos. inst.

-  raport  de  nouă  expertiză  medico-legală  din  29.11.2012  efectuată  de  INML 
Bucureşti avizat de Comisia Superioară Medico - Legală  dos.  inst., este în sensul că 
leziunile traumatice suferite de partea vătămată V.A.R. la 13.04.2010 au necesitat pentru 
vindecare  35-40 zile  de îngrijiri  medicale  şi  că,   fractura de claviculă  s-a produs la  
13.04.2010, având în vedere  absenţa unor date medicale care să ateste o fractură de  
claviculă  anterior  acestei  date,  precum şi  diagnosticele  consemnate  în  documentaţia  
medicală  pusă  la  dispoziţie  şi  buletinele  radiologice  întocmite  ulterior  datei  de  
13.04.2010.

Faţă  de  toate  aceste  probe  ştiinţifice,  instanţa,  având  în  vedere  şi  concluziile 
contradictorii  ale  acestora,  dar  şi  precizările  din  cuprinsul  tuturor  actelor  medicale 
existente  la  dosar,  prin  coroborare,  a  apreciat  că  este  cu  gradul  cel  mai  mare  de 
certitudine,  cea  din  urmă  expertiză,  având  şi  avizul Comisiei  Superioare  Medico  – 
Legală,  pentru  că,  aşa  cum  s-a  precizat,  şi-a  întemeiat  concluziile  pe  documentaţia  
medico-legală avută la  dispoziţie  şi  buletinele  radiologice  întocmite  ulterior  datei  de  
13.04.2010, documentaţie care, în întregime (încă de la primirea victimei la UPU Cluj, 
apoi la Neurochirurgie şi la Ortopedie Cluj ) consemnează fractura de claviculă şi care, 
este  un act  oficial  care,  până la  proba contrară (care nu s-a făcut  în  cauză),  exprimă 
realitatea.

Încă o dată,  este  de precizat  că expertiza  care a  reţinut  un nr.  de 4-5 zile  de 
îngrijiri  medicale  pentru  vindecarea  leziunilor  părţii  vătămate  din 13.04.2010 şi  lipsa 
fracturii de claviculă – şi-a întemeiat concluziile pe interpretarea unor filme radiologice 
nedatate şi fără date de identificare a pacientului, puse la dispoziţia specialistului radiolog 
de către medicul legist, însărcinat cu efectuarea expertizei,  pe când, ultima expertiză a 
luat în considerare documentaţia medico-legală întocmită în cauză, inclusiv buletinele  
radiologice întocmite ulterior datei de 13.04.2010, documentaţie care, în întregime, cum 
arătam,  consemnează  fractura  de  claviculă,  chiar  dacă  nu  a  avut  la  dispoziţie  toate 
radiografiile efectuate părţii vătămate sau nu le-a putut lua în considerare din cauza unor 
vicii. 

De altfel,  sub  acest  aspect,  instanţa  a  efectuat  demersuri  la  unităţile  medicale 
pentru comunicarea tuturor filmelor radiologice efectuate părţii fără vreun rezulta însă, 
pentru că, se pare, pe parcursul circuitului actelor medicale între unităţile la care a fost 
investigată partea vătămată, a apărut la un moment dat un blocaj, o lacună  - aspect care,  
în prezent face obiectul unor verificări ale  organelor de urmărire penală. 

Inculpatul  P.O.   a  fost  trimis  în  judecată   şi  pentru  săvârşirea  infracţiunii  de 
purtare abuzivă prev. de art.250 al.1 şi 3 C.pen., reţinându-se în sarcina sa că la aceeaşi 
dată - în seara zilei de 13.04.2010, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
ca lucrător de poliţie, a întrebuinţat expresii jignitoare faţă de partea vătămată V.V. şi 
totodată,  a  exercitat  acte  de  violenţă  asupra  părţii  vătămate  V.V.  (prinzând-o  cu 
brutalitate de braţ şi împingând-o).

Sub aspectul acestei din urmă infracţiuni, instanţa constată însă că, fapta reţinută 
în sarcina inculpatului  nu întruneşte elementele  constitutive ale infracţiunii  de purtare 
abuzivă.
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Astfel,  inculpatul  P.,  ale  cărui  susţineri  concordă  cu ale  coinculpatului  M.,  cu 
privire la această faptă, a arătat că nu a făcut altceva decât să o îndepărteze pe partea 
vătămată V.V., pentru că aceasta îl trăgea de haine, solicitându-i să - i dea drumul soţului 
său.

Apoi, afirmaţiile părţii vătămate V.V. că inculpatul ar fi împins-o violent lăsându-
i urme pe braţ,  nu sunt susţinute de alte probe. Doar soţul său, V.A.R. arată că , multă 
vreme aceasta a prezentat o vânătaie pe braţ, în declaraţia de la urmărire penală, pentru că 
în faţa instanţei cele două părţi vătămate au refuzat să dea declaraţii.

Martorele  J.  şi  B.  nu  confirmă,  indubitabil,  agresarea  părţii  vătămate  şi  nici 
folosirea de către inculpaţi de expresii jignitoare la adresa acesteia.

Astfel, martora J.R.R. a arătat în cursul urmăririi penale -  că nu a auzit ca P.O. să 
o jignească pe partea vătămată şi nici nu a văzut să o lovească, a văzut doar că a prins-o 
de braţ şi a tras-o în lateral pentru a o îndepărta din acel loc; în faţa instanţei nu mai face 
nicio referire la aceste aspecte.

Martora B.S. a declarat  în cursul urmăririi  penale că nu a auzit  dacă poliţistul 
blond ( n.n. P.O. )  a jignit-o sau nu pe partea vătămată, ci doar a văzut că  a prins-o de  
braţ şi a împins-o; în faţa instanţei arată că „nu a observat ca asupra părţii vătămate să  
se exercite violenţe de către inculpaţii”.

Ori, în condiţiile în care susţinerile părţii vătămate V.V. sunt confirmate doar de 
soţul său, V.A.R., şi el  implicat  în conflictul  cu poliţiştii,  cele  două martore,  anterior 
menţionate,  nefiind constante  în declaraţii  – cu privire  la  jignirea părţii  vătămate sau 
agresarea acesteia  -  nu se poate reţine cu certitudine că părţii vătămate, în urma acţiunii 
inculpatului, i s-au  cauzat anumite suferinţe fizice şi o echimoză la nivelul braţului.

Acţiunea  de  împingere  a  părţii  vătămate  a  avut  loc,  dar,  faţă  de  lipsa  unor 
investigaţii medicale care să confirme anumite leziuni, dar, mai ales, a unor dovezi certe 
că această acţiune a cauzat suferinţe fizice specifice faptei de lovire, în sensul legii penale 
– nu se poate stabili în mod indubitabil întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii 
de purtare abuzivă prev. de art.250 al.1 şi 3 C.pen.

În consecinţă, pentru această infracţiune se va dispune achitarea inculpatului P.O., 
în  temeiul  art.11  pct.2  lit.a  rap.  la  art.10  lit.d  C.pr.pen.,  ca  urmare  a   lipsei  laturii 
obiective.

În privinţa infracţiunii de purtare abuzivă prev. de art.250 al.1,4 C.pen., reţinută în 
sarcina ambilor inculpaţi însă, aşa cum s-a arătat anterior, probele administrate dovedesc 
comiterea acestora de către cei doi inculpaţi, cu forma de vinovăţie prevăzută de textul 
incriminator,  astfel  că,  instanţa  urmează  a  dispune condamnarea  acestora  la  pedeapsa 
închisorii, de câte 1 (un) an închisoare, pentru fiecare.

La individualizarea judiciară a pedepselor, se au în vedere criteriile prev. de art.72 
C.pen. – limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege (pedeapsa închisorii de la 6 luni 
la  6  ani);  gradul  de  pericol  social  concret  al  faptei:  ridicat,  având  în  vedere  natura 
infracţiunii,  importanţa  relaţiilor  sociale  lezate  –  relaţii  a  căror  existenţă  şi  evoluţie 
normală,  firească,  depinde  de  atitudinea  deferendă,  nonviolentă  a  funcţionarului  în 
raporturile  cu  alte  persoane,  relaţii  care  se  referă,  în  primul  rând  la  serviciu,  iar  în 
secundar  privesc  şi  importante  atribute  ale  omului  (onoarea  demnitatea,  integritatea 
corporală sau sănătatea), cu atât mai mult, cu cât, inculpaţii, cu autoritatea cu care erau 
învestiţi aveau datoria de a preveni şi combate astfel de atitudini violente şi, nicidecum, 
de a se deda ei  înşişi,  la practici  violente,  jignitoare,  care nu aveau nicio legătură cu 
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atribuţiile  specifice  din  seara  incidentului,  dacă,  cu  mai  multă  diligenţă  ar  fi  făcut 
verificările  necesare pentru a porni în acţiunea de identificare a proxenetului,  doar în 
momentul  în  care  ar  fi  avut   suficiente  şi  rezonabile  date,  în  acest  scop;  persoana 
inculpaţilor  -   cu  o  atitudine  corespunzătoare,  anterior  comiterii  faptelor,  neavând 
antecedente penale – împrejurare care, a fost reţinută în favoarea lor, în sensul stabilirii 
unei pedepse apropiate de minimul special, care, apreciem că este în măsură a asigura 
scopul prev. de art.52 C.pen.

În baza art.71 alin.2 C.pen. se vor interzice inculpaţilor drepturile prev. de art.64 
lit.a teza  II şi lit.b C.pen.

Întrucât pedepsele aplicate sunt mai mici de 3 ani închisoare, inculpaţii nu au mai 
fost condamnaţi şi, raportat la conduita lor anterioară, se apreciază că scopul pedepsei 
poate  fi  atins  şi  fără  executarea  acesteia,  în  temeiul  art.81-82  C.pen.  se  va  dispune 
suspendarea  condiţionată  a  executării  pedepselor  aplicate  ,  pe  durata  unui  termen  de 
încercare de 3 ani.

În baza art.359 C.pr.pen. rap. la art.83-84 C.pen. se va atrage atenţia inculpaţilor 
asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate 
a executării pedepselor, respectiv dacă săvârşesc o nouă infracţiune în cursul termenului 
de încercare sau nu îndeplinesc obligaţiile civile stabilite prin prezenta.

În  baza  art.71 alin.5  C.pen.  pe  durata  suspendării  condiţionate a  executării 
pedepselor  închisorii,  se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii,  pentru ambii 
inculpaţi.

Sub aspectul  laturii civile, se constată că s-au formulat pretenţii civile în cauză, 
după cum urmează:

 - Spitalul Municipal Dej  -  suma de 2249 lei şi dobânda legală pentru fiecare zi 
de  întârziere  începând  cu  prima  zi  următoare  datei  externării  părţii  vătămate  V.A.R. 
-27.04.2010; 

 - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj  - suma de 1.131,94 lei, cu majorări de 
întârziere  calculate  din  prima  zi  următoare  datei  externării  părţii  vătămate  V.A.R.  - 
16.04.2010,   sumă  aferentă  cheltuielilor  efectuate  pentru  tratarea  cesteia   la  Secţia 
Neurochirurgie şi la Unitatea de Primire Urgenţe;  

- Serviciul de Ambulantă al Judeţului Cluj -  suma de 871,80 lei plus dobânda 
legală  începând  cu  15.04.2010  până  la  recuperarea  integrală  a  prejudiciului,  sumă 
reprezentând  contravaloarea  serviciilor  de  asistenţă  medicală  acordate  părţii  vătămate 
V.A.R.;  
- partea vătămată V.A.R. – cu sumele de 5000 lei daune materiale (din care, 4000 
lei  –  contravaloarea  medicamentelor,  investigaţiilor  medicale  şi  supraalimentaţiei  pe 
perioada spitalizării şi convalescenţei, 1000 lei – contravaloare carburant achiziţionat cu 
ocazia deplasărilor la unităţile spitaliceşti)  şi 20.000 euro sau echivalentul în lei, daune 
morale ,  precum şi dobânda legală calculată la aceste sume, de la rămânerea definitivă a 
hotărârii până la plata integrală;  
- partea vătămată V.V. – suma de 8000 euro sau echivalentul în lei, daune morale. 

Deoarece  în  cauză,  s-a  făcut  dovada că inculpaţii  au comis  faptele  reţinute  în 
sarcina lor, în dauna părţii vătămate V.A.R. şi, că au fost cheltuite cu serviciile medicale 
acordate acesteia sumele de bani solicitate de unităţile spitaliceşti, cu deconturile şi actele 
medicale  depuse  la  dosar,  la  filele  anterior  menţionate,  instanţa  constată  întemeiate 
pretenţiile  acestora,  urmând ca,  în baza art.346 C.pr.pen.  rap.  la  art.14 C.pr.pen.,  art. 
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1357,1370,1373  alin.2  C.civil,  art.  313  din  Legea  nr.95/2006  şi  art.2,3  din 
O.G.nr.13/2011, acţiunile civile formulate de acestea să fie admise.

În ceea ce priveşte pretenţiile civile formulate de partea vătămată V.A.R., acestea 
vor  fi  admise,  în  baza  aceloraşi  temeiuri  legale,  doar  în  parte,  pentru  următoarele 
considerente.

Despăgubirile  materiale  solicitate  au  fost  dovedite  doar  la  nivelul  sumei  de 
730,15 lei, sumă care se compune din: 39,10 lei – taxă IML, 15  lei – radiografie umăr, 
15 lei - radiografie claviculă dr. şi 661,05 lei – contravaloare combustibil. 

De menţionat că nu s-a luat în considerare bonul de benzină în sumă de 299,79 
lei, deoarece acesta datează din 13.04.2010,  ora 11.42 – deci, anterior incidentului din 
seara de  13.04.20110,  această  cheltuială  neavând  vreo  legătură  de  cauzalitate  cu 
incidentul a cărui victimă a fost partea vătămată.

De asemenea,  nu  s-au  dovedit  sumele  de  bani  cheltuite  cu  medicamentaţia  şi 
supraalimentaţia, depoziţiile de martori audiaţi pentru dovedirea acestor cheltuieli nefiind 
concludente şi utile sub acest aspect.

  Astfel, martora B.A. arată că nu poate preciza sumele cheltuite de soţia părţii 
vătămate cu produsele cumpărate  şi duse la spital,  ştie doar că s-a cumpărat de către 
aceasta,  generic  –  mâncare,  fructe,  medicamente;  în  acelaşi  sens  este  şi  declaraţia 
martorului G.O. – ştie doar că soţia părţii vătămate mergea la spital la Dej, de 2 ori pe zi, 
cu  carne, banane, suc, ciocolate pentru asistente, cheltuind probabil, în jur de 50 lei, că 
probabil, aceeaşi sumă se cheltuia la fiecare deplasare, dar că nu poate preciza sumele, că 
s-au dus la spital şi medicamente, dar  nu ştie ce sume s-au cheltuit pentru acestea; nici 
martora V.A.C. nu a putut preciza suma cheltuită, ştie doar că s-au făcut cheltuieli cu 
mâncare,  drumuri,  medicamente;  martorul  B.I.,  nu  ştie  ce  cheltuieli  s-au  făcut  cu 
medicamentele şi mâncarea, dar crede că, probabil s-au făcut astfel de cheltuieli.

În  ceea  ce  priveşte  daunele  morale  solicitate  de  această  parte  civilă,  instanţa 
constată că şi acestea se justifică în cauză, dar nu în cuantumul cerut.

Astfel, raportat la suferinţele fizice pe care a trebuit să le suporte partea civilă, atât 
la momentul agresării efective de către inculpaţi, dar şi ulterior, cu ocazia spitalizării, şi 
apoi, a convalescenţei, la faptul că o perioadă destul de mare – aproximativ 3 luni nu a 
putut lucra (potrivit susţinerilor martorilor ), precum şi faţă de umilinţa pe care a trebuit 
să o îndure,  prin faptul că, a fost „confundat” cu un proxenet,  ba chiar,  inculpaţii  au 
intenţionat  chiar  să-l  fotografieze  lângă  prostituată,  martora  J.R.R.  aşa  cum  s-a 
recunoscut,  de  altfel,  de  către  inculpaţi  –  se  apreciază  că  suma  de  6000  euro  sau 
echivalentul  în  lei,  este  în  măsură  a  compensa  prejudiciul  afectiv  cauzat  prin  fapta 
inculpaţilor.

Aşadar,  inculpaţii,  prin  faptele  lor,  cauzând  împreună  prejudiciile,  mai  sus 
descrise, vor fi obligaţi în solidar la repararea acestora, în temeiul art.1370 C.civil.

Totodată,  întrucât,  la  momentul  comiterii  faptelor,  inculpaţii  erau  angajaţi  în 
cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate …, unitatea aflată în subordinea 
directă a Inspectoratul General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor  – această unitate va fi ţinută să răspundă în solidar cu inculpaţii,  pentru 
repararea daunelor produse de aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în virtutea 
răspunderii comitentului pentru fapta prepusului, conform art.1373 alin.2 C.civil.

În privinţa acţiunii civile formulate de partea vătămată V.V., aceasta urmează a fi 
respinsă, în temeiul art.346 alin.2 C.pr.pen., dată fiind soluţia de achitare pronunţată faţă 
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de inculpatul P.O. relativ la fata reţinută ca fiind comisă în dauna acestei părţi vătămate, 
soluţie  care,  într-adevăr,  permite  acordarea de daune,  potrivit  legii  civile;  ori,  potrivit 
legii  civile – art.1357 C.civil,  nu s-a făcut dovada creării  vreunui prejudiciu în dauna 
părţii vătămate, nefiind dovedite în cauză nici expresiile jignitoare ce s-ar fi adresat de 
către inculpat şi nici agresarea părţii vătămate, care să se circumscrie noţiunii de „alte 
acte de violenţă” cauzatoare de suferinţe fizice, în sensul art.180 alin.1 C.pen.

În baza art.193 alin.1,4 C.pr.pen. şi, respectiv, art.191 alin.1,3 C.pr.pen. inculpaţii, 
fiecare, în solidar cu partea responsabilă civilmente, vor fi obligaţi la cheltuieli judiciare 
către stat  – în sumă de 3500 lei  şi,  către partea civilă  V.A.R. - în sumă de 4975 lei, 
urmând a fi respinse restul cheltuielilor judiciare solicitate de partea civilă V.A.R..

Cheltuielile  judiciare  către  partea civilă  V.A.R. în sumă totală  de 9950 lei,  se 
compun din:

 -1200 lei – contravaloare combustibil pentru deplasarea părţii la 24 termene de 
judecată (50 lei/drum pe distanţa Dej-Cluj şi retur); nu s-a admis suma de 60 lei/drum, 
luându-se în considerare distanţa Dej -  Cluj şi retur de 120 Km.; 7,5 l combustibil la 100 
Km şi respectiv, un preţ mediu  al combustibilului de 5,5, lei în perioada de referinţă,  
pentru care s-au depus bonuri de benzină; 

- 100 lei - contravaloare combustibil pentru deplasarea părţii de 2 ori la IML Cluj, 
pentru eliberarea certificatului medico-legal şi apoi, pentru expertiza medico-legală; nu s-
a admis suma de 60 lei/drum ci, de 50 lei/drum, pentru aceleaşi considerente, mai sus 
arătate;  

- 460 lei - contravaloare combustibil pentru deplasarea părţii la INML Bucureşti şi 
contravaloare investigaţii, luându-se în considerare distanţa  Cluj - Bucureşti şi retur de 
900 Km.; 7,5 l combustibil la 100 Km şi respectiv, un preţ mediu  al combustibilului de 
6,2 lei/l în perioada de referinţă, pentru care s-au depus bonuri de benzină  plus 25 lei –
taxă radiologie INML;

 - 110 lei -  contravaloare cazare hotel Bucureşti cu ocazia deplasării la INML 
Bucureşti şi, nu 120  lei, cum greşit s-a solicitat;

 - 80 lei - contravaloare combustibil pentru o deplasare la IML Baia Mare, luându-
se în considerare distanţa Dej-Baia Mare şi retur – 200 Km, un consum de 7,5 l/100 Km 
şi un preţ mediu al combustibilului de 5,8 lei/l  în perioada de referinţă – 02.02.2012; s-a 
făcut dovada doar a unei deplasări la Baia-Mare la 2 februarie 2012 când partea vătămată 
a  achitat  onorariu  pentru  expertul  parte  numit  în  cauză  – Dr.  A.C.,  nejustificându-se 
deplasarea  din  18.01.2013,  această  dată  fiind  ulterioară   încheierii  procesului  în  faţa 
primei instanţe – 14.01.2013;

- 1500 lei – onorariu expert parte IML Baia Mare - Dr. A.C. şi nu 2300 lei, cum s-
a solicitat, suma de 650 lei, achitându-se la 18.01.2013, ulterior încheierii procesului în 
faţa Curţii, astfel că, nu s-a dovedit că ar reprezenta  servicii de medicină legală aferente 
acestei cauze;

- 6500 lei – onorarii avocaţi 5300+900+300.
Nu s-au dovedit cu titlu de cheltuieli judiciare şi nu se vor acorda sumele de:

- 240 lei  –  reprezentând  4 deplasări  la  arhiva  instanţei  pentru  studiere  dosar  şi 
copiere acte din dosar, partea neprecizând datele deplasării, mijloc de transport, pentru a 
se putea face verificările necesare;
- 300 lei  -   reprezentând  4 deplasări  la  Cluj  pentru consultare  cu  avocatul,  din 
aceleaşi considerente – neprecizare dată deplasare, mijloc de transport, etc. pentru a se 
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verifica preţul combustibilului la data de referinţă şi, dacă, într-adevăr, datele respective 
coincid sau nu cu cele ale termenelor de judecată, pentru care s-au acordat cheltuieli;

-  2400 lei  –  pierderi  zile  de muncă datorate  deplasării  la  cele  24 termene de 
judecată (100 lei/zi  x  24) – întrucât nu s-a făcut dovada că partea vătămată desfăşoară 
vreo activitate aducătoare de venituri sau, eventual, în ce au constat pierderile;

 -  1600  lei  –  diverse  deplasări  la  IML Cluj  şi  Baia  Mare  –  întrucât  nu  s-a 
specificat  pentru  ce  s-au  făcut  deplasările,  datele  la  care  s-au  făcut,  mijloacele   de 
transport, etc.  - pentru a se verifica veridicitatea susţinerilor şi justificarea sau nu, a unor 
astfel de cheltuieli.

În ceea ce priveşte cheltuielile judiciare la care, partea vătămată V.V. a solicitat a 
fi obligat inculpatul P.O. – 4420 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate cu deplasări în 
interesul cauzei şi onorariu avocaţial, acestea vor fi respinse, având în vedere, pe de o 
parte soluţia de achitare a inculpatului şi, apoi, respingerea acţiunii civile, astfel că, în 
virtutea dispoz.  art.192 alin.1,2 C.pr.pen., astfel  de sume nu se cuvin părţii  vătămate, 
inculpatul necăzând în pretenţii în prezenta cauză, relativ la fapta de care a fost acuzat a fi 
comis-o în dauna acestei părţi vătămate. (Judecător Ana Covrig)

11. Abuz de încredere. Lipsa caracterului penal al faptei. 
Neînţelegeri de natură comercială între inculpat şi partea vătămată, fără a se 

fi dovedit că inculpaţii au acţionat cu rea credinţă

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia nr. 382/R din 20 martie  
2013

Prin  sentinţa  penală  nr.864 din  06  iulie  2012 pronunţată  de  Judecătoria  Cluj-
Napoca, în baza art. 334 al. 1 din C.p.p. s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei 
pentru care a fost trimis în judecată inculpatul I.S. din infracţiunile de complicitate la 
abuz de încredere prev. de art. 26 din C.pen. rap. la art. 213 al. 1 din C.pen. şi instigare la  
fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 din C.pen. rap. la art. 290 din 
C.pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen. în infracţiunile de instigare la abuz de 
încredere prev. de art. 25 din C.pen. rap. la art. 213 al. 1 din C.pen. şi instigare la fals în 
înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 din C.pen. rap. la art. 290 din C.pen., 
totul cu aplicarea art. 33 lit. a din C.pen.  

În  baza  art.  25  din  C.pen.  rap.  la  art.  213 al.  1  din  C.pen a  fost  condamnat 
inculpatul I.S., la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
instigare la săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere.

În baza art. 25 din C.pen. rap. la art. 290 din C.pen. a fost condamnat inculpatul 
I.S. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în 
înscrisuri sub semnătură privată.

În baza art. 33 lit. a din C.pen. constată că cele două infracţiuni au fost săvârşite în 
condiţiile concursului real de infracţiuni.

În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de 1 an şi 4 luni 
închisoare  şi  6  luni  închisoare,  s-a  stabilit  pedeapsa  cea  mai  grea  de  1  an  şi  4  luni 
închisoare  care a fost sporită cu 2 luni închisoare şi s-a aplicat inculpatului I.S. pedeapsa 
de 1 an şi 6 luni închisoare pe care o va executa în regim de detenţie.  

În baza art. 71 al. 2 din C.pen. s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute la art. 
64 al. 1 lit a teza a II-a din C.pen. pe perioada prevăzută de art. 71 al. 2 din C.pen.
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În baza art. 213 al. 1 din C.pen a fost condamnat inculpatul S.D.G., la pedeapsa de 
1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere.

În baza art. 71 al. 2 din C.pen. s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute la art. 
64 al. 1 lit a teza a II-a din C.pen. pe perioada prevăzută de art. 71 al. 2 din C.pen.

În baza art. 81 şi 82 din C.pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei aplicate inculpatului S.D.G. şi s-a stabilit termenul de încercare de 3 ani.

În  baza  art.  71  al.  5  din  C.pen.  s-a  dispus  suspendare  executării  pedepselor 
accesorii dispuse.

În baza 359 din C.p.p. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror 
nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei.

Au fost  respinse  ca  fiind  nefondate  acţiunile  civile  formulate  de  către  părţile 
vătămate M.A.D. şi M.G.M. şi S.C. T.I.E. S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca.

În temeiul art. 348 C.p.p. rap. la art. 14 al. 3 lit. a din C.p.p. s-a desfiinţat biletul la 
ordin nr. 1 având data emiterii 6 decembrie 2007 şi data scadenţei 16 decembrie 2008, 
emis de către S.C.  T.I. S.R.L. pentru suma de 5.648.051,28 lei şi având ca şi beneficiară 
pe S.C. T. S.R.L.

În baza art. 191 al. 1 şi 2 din C.p.p. a fost obligat fiecare inculpat la plata sumei de 
400 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că urmare a plângerii penale 
formulate la data de 22 decembrie 2008 de către  S.C. T.I.E. S.R.L. reprezentată prin 
partea  vătămată  M.A.D.  care  a  arătat  că  solicită  tragerea  la  răspundere  penală   a 
inculpatului I.S. pentru săvârşirea infracţiulr prev.de art. 208 – 210, 290 şi 291 din C.pen. 
a fost începută urmărirea penală împotriva celor doi inculpaţi prin rezoluţiile din data de 
4 iunie 2010.

Partea vătămată a arătat că la data de 16 decembrie 2008 a fost anunţat de Banca 
Transilvania că inculpatul I.S. a prezentat spre decontare un bilet la ordin emis de S.C. 
T.I.E. S.R.L., al cărui administrator este inculpatul, pentru o valoare de 5.648.051,28 lei. 
Deşi între societatea administrată de către partea vătămată şi societatea administrată de 
către inculpat au fost derulate raporturi comerciale, cele două societăţi având sediile în 
acelaşi imobil,  partea vătămată declară că nu a predat inculpatului vreun bilet la ordin 
pentru a fi depus spre decontare. Pe întreg procesul penal a precizat că a emis acel bilet la 
ordin în alb, lăsând necompletate rubricile privind suma ce urmează să fie decontată şi 
beneficiarul.

A fost depus la dosar contractul de antrepriză nr. 101/8 ianuarie 2007 încheiat 
între S.C. T. S.R.L. în calitate de întreprinzător, reprezentată de către inculpatul I.S. şi 
S.C. T.I.E. S.R.L. în calitate de antreprenor, reprezentată de partea vătămată M.A., având 
ca  şi  obiect  executarea  unei  lucrări  de  construire  în  localitatea  Piteşti  pe  durata  15 
ianuarie 2007 – 15 ianuarie 2008. La art. 9.2 din contract s-a prevăzut o garanţie de bună 
execuţie  de 5% din valoarea contractului  care se va reţine începând cu luna a 7- a  
contractului.  Totodată  s-a  prevăzut  că  pentru  executarea  cu  întârziere  a  lucrărilor  şi 
pentru depăşirea termenului contractual investitorul va putea cere penalităţi de 0,1%/zi. 
S-a mai depus nn contract similar având ca şi obiect executarea unei lucrări de construire 
în localitatea Arad pe durata 16 aprilie 2007 – 30 aprilie 2008.

La data de 11 februarie 2009, prin sentinţă judecătorească definitivă  s-a dispus 
deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva S.C. T.I.E. S.R.L.
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În  esenţă  partea  vătămată  a  declarat  la  data  de  17  februarie  2009 că  relaţiile 
contractuale dintre cele două societăţi s-au derulat în condiţii bune până când inculpatul I. 
a majorat în mod artificial devizele de lucrări pentru a primi sume mai mari de bani de la  
instituţii bancare, concomitent cu realizarea depăşirii cantităţilor de materiale pentru care 
inculpatul I. a refuzat categoric plata. A precizat că nu a fost reţinută garanţia întrucât 
partea  vătămată  şi-a  îndeplinit  obligaţiile  contractuale,  dar  pe  fondul  neînţelegerilor 
privind  plata  lucrărilor,  inculpatul  I.  i-a  interzis  părţii  vătămate  să  mai  desfăşoare 
activităţi pe şantierele sale începând cu luna septembrie 2008. Partea vătămată a presupus 
că inculpatul I. i-a sustras un bilet semnat în alb pe care îl ţinea la biroul din acelaşi  
imobil cu biroul inculpatului I..

La data de 19 mai 2009 partea vătămată declară că odată cu efectuarea lucrărilor 
pe  şantierul  din  Piteşti  în  luna  octombrie  2007,  a  lăsat  inculpatului  S.D.G., 
administratorul S.C. G.S. S.R.L., asociat la S.C. T. S.R.L. şi reprezentantul inculpatului I. 
pe şantier,  un bilet  la ordin pentru a garanta plata  materialelor de construcţie  pe care 
inculpatul S. trebuia să le achiziţioneze în numele S.C. T.I.E. S.R.L. de la S.C. DIRECT 
S.R.L. Piteşti. Pe fondul discuţiilor contradictorii cu inculpatul I. i-ar fi cerut inculpatului 
S. să-i restituie biletul la ordin şi ştampila societăţii, însă acesta a refuzat. 

La fila 49 din dos. UP a fost anexat un înscris denumit împuternicire din cuprinsul 
căruia  reiese  că  partea  vătămată  M.A. înmânează  un  bilet  la  ordin  pentru  garantarea 
contravalorii mărfurilor ce urmează să fie achiziţionate şi împuterniceşte pe inculpatul S. 
să folosească ştampila societăţii S.C. T.I.E. S.R.L. în acest sens. Acest înscris provenit de 
la partea vătămată nu probează în vreun fel  că inculpatul  S.  ar  fi  primit  în condiţiile  
stipulate  acel  bilet  la  ordin,  fiind  mai  mult  un proces  verbal  încheiat  de  către  partea 
vătămată, fără valoarea juridică.

Cert este că la fila 50 dos. UP a fost anexat un proces verbal de predare primire a 
unui  bilet  emis  de S.C. T.I.E.  S.R.L. (coroborat  cu fila  61 dos.  UP).  Procesul  verbal 
poartă data încheierii 6 decembrie 2007, locul încheierii Cluj-Napoca, iar părţile sunt cei 
doi  inculpaţi.  Din cuprinsul  procesului  verbal  semnat  de către  inculpaţi  reiese textual 
subsemnatul  S.D.  arăt  că  biletul  la  ordin  mi-a  fost  înmânat  de  către  d-nul  M.A.  în  
vederea remiterii la rândul meu către S.C. T. S.R.L. … în vederea garantării obligaţiilor  
asumate de S.C. T.I.E. S.R.L. faţă de S.C. T. S.R.L. prin contractele nr. P101/8 ianuarie  
2007 şi P102/16 aprilie 2007. Fiind un înscris preconstituit exclusiv de către inculpaţi 
menţiunile inserate de către aceştia cu privire la dată, loc şi scopul pentru care a fost 
predat biletul de la unul spre celălalt, nu au o valoare probatorie superioară declaraţiilor 
verbale din faţa instanţei, însă probează, alături de declaraţiile inculpatul I. împrejurarea 
că l-a primit de la inculpatul S. Un alt aspect este legat de aparenta inutilitatea a acestui 
proces verbal, pentru că dacă partea vătămată nu a încheiat un proces verbal când a predat 
biletul  la  ordin  inculpatului  S.,  persoană  cu  care  nu  avea  un  interes  comun,  cei  doi 
inculpaţi, asociaţi la aceeaşi societate şi având interese comune întocmesc proces verbal 
de predare primire. Gestul are semnificaţie numai privit din perspectiva strădaniei celor 
doi inculpaţi de a crea o aparenţă de legitimitate a gesturilor ulterioare sau anterioare, 
având în vedere că data întocmirii este numai cea sdeclarată de către inculpaţi. Căci, deşi 
aparent inculpatul S. a dorit să se descarce de povara unui bilet la ordin şi să aibă dovada 
că l-a predat  destinatarului, nu are aceeaşi diligenţă de a încheia un proces verbal cu 
partea vătămată pentru a justifica ulterior predarea biletului către inculpatul I..  
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La  data  de  27  martie  2009  inculpatul  I.  declară  că  pe  fondul  întârzierilor  la 
executarea celor două contacte a încetat  colaborarea cu societatea părţii  vătămate şi a 
emis patru notificări prin intermediul unui executor judecătoresc aducând la cunoştinţă că 
S.C.  T.I.E.  S.R.L.  are  obligaţia  de  a  plăti  5% garanţie  de  bună  execuţie,  precum şi 
penalităţi de întârziere de 0,01%/zi, specificându-se că în caz contrar va fi folosit biletul 
la ordin primit  de la inculpatul  S..  A precizat  că biletul  a fost  completat  cu suma ce 
urmează să fie decontată de către I.C.  Prin raportul criminalistic nr. 379983/7 septembrie 
2010 s-a concluzionat că scrisul de completare de pe B.O. în cauză la rubricile emitent,  
semnătura emitentului şi semnătura emitentului la vedere au fost executate de către partea 
vătămată, iar restul menţiunilor nu au fost executate de către partea vătămată sau numita 
I.C. Cu privire la notificările trimise către S.C. T.I.E. S.R.L. reţinem filele 303 şi urm. din 
dos. UP, din cuprinsul cărora rezultă că S.C. T. S.R.L. a adus la cunoştinţa S.C. T.I.E.  
S.R.L. că trebuie să achite garanţia de bună execuţie şi penalităţile de întârziere aferente 
celor două contracte,  în caz contrar urmând să introducem spre decontare şi biletul la  
ordin  emis  de  societatea  dvs.  în  vederea  garantării  obligaţiilor  faţă  de  subscrisă. 
Notificările au fost afişate de executorul judecătoresc la datele de 18 noiembrie 2008 şi 
31 octombrie 2008.

La filele 603 şi urm. dos. UP partea vătămată depune un răspuns la notificările 
trimise de societatea administrată de inculpatul I., pe care este consemnat  prioripost cu  
confirmare data de 3 decembrie 2008, iar la filele 661-663 dos. UP au fost anexate copie 
a borderoului prioripost, factura pentru serviciul de expediere şi copie a plicului având 
destinatar S.C. T. S.R.L., toate purtând data de 3 decembrie 2008, iar confirmarea de 
primire s-a întors cu menţiunea mutat de la adresă.  

La  data  de  21  mai  2009  a  fost  audiat  martorul  S.D.,  persoană  indicată  ca 
administrator al unei societăţi comerciale, iar declaraţia sa a fost completată olograf de 
către martor. Acesta declară că a subcontractat anumite lucrări de pe şantierul din Piteşti 
de  la  S.C.  T.I.E.  S.R.L.  şi  că  au  existat  anumite  disensiuni  între  partea  vătămată  şi 
inculpatul I., întrucât acesta sin urmă nu a achitat contravaloarea tuturor lucrărilor, iar 
martorul, la rândul său nu a primit banii de la partea vătămată. A menţionat că am sesizat  
mai multe aspecte ale relaţiilor dintre ei, printre care numitul S.D. mi-a spus că numitul  
M.  i-a  lăsat  un  bilet  la  ordin  garanţie  pentru  materialele  cumpărate  de  la  diverse  
depozite din Piteşti, ulterior spunând că l-a lăsat garanţie la T.. La data de 17 august 
2010 martorul reia aceleaşi împrejurări cu precizările că  în prezenţa mea în interiorul  
unei barăci de pe şantierul din Piteşti, numitul M. a predat numitului S., reprezentantul  
inculpatului I. pe şantier, un bilet la ordin după părerea mea cu scopul unei garanţii,  
fără să pot preciza care este acea garanţie … ulterior, în luna septembrie 2008 după ce  
au încetat relaţiile de colaborare dintre inculpatul I. şi partea vătămată, inculpatul I. i-a  
cerut martorului efectuarea unor lucrări de amenajare a drumurilor …, iar în perioada  
octombrie – noiembrie 2008 a aflat de la inculpatul I. că deţine un bilet la ordin lăsat în  
garanţie  pentru  bună execuţie  de  S.C.  T.I.E.  S.R.L.. Inculpatul  I.  a  depus  ulterior  la 
dosarul cauzei un înscris provenit de la martorul S.D. denumit Înştiinţare către T. şi datat 
31  marie  2009,  prin  care  martorul  (probabil  în  cadrul  unui  raport,  deşi  aparent  între 
martor şi inculpat nu sunt relaţii de subordonare) aduce la cunoştinţa inculpatului I. că 
am fost de faţă în perioada noiembrie – decembrie 2007 când d-nul M.A. a lăsat un bilet  
la ordin semnat şi ştampilat cu datele formei T.I.E. în alb d-lui S.D. în calitatea sa de şef  
şantier Piteşti pentru garanţii în favoarea lui T. Cu alte cuvinte martorul îl înştiinţează pe 

80



inculpatul I. despre împrejurări care ar fi trebuit să-i fie străine, dar în acelaşi timp foarte 
bine cunoscute părţilor din proces, după care, la câteva săptămâni, în faţa organelor de 
cercetare  penală  prezintă  o  altă  faţă  a  adevărului,  iar  mai  târziu  se  poziţionează  la 
mijlocul adevărului. Cert este că în toată această perioadă între martor şi inculpatul I. s-au 
derulat raporturi comerciale care au devenit tensionate din pricina faptului că inculpatul I. 
nu ar fi achitat anumite sume de bani martorului. În declaraţia pe care martorul a dat-o în 
faţa procurorului şi pe care a menţinut-o în faţa instanţei  arătând în mod expres acest 
lucru clarifică geneza acelei înştiinţări: a fost scrisă de către mine în biroul d-nului I. la  
ideea acestuia care mi-a spus că aşa îmi voi recupera banii pe care îi aveam de primit de  
la firma d-nului M. … şi asistând la o ceartă dintre inculpatul I. şi partea vătămată legată 
de întârzierea lucrărilor totuşi nu i-a zis nimic despre biletul lăsat în garanţie pentru bună 
execuţie.

În dosarul nr. xx/1285/2009 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj, având ca 
obiect  insolvenţa  S.C.  T.I.E.  S.R.L.,  s-a  efectuat  o  expertiză  contabilă  care  a  relevat 
următoarele concluzii: S.C. T. S.R.L. nu a emis facturi către S.C. T.I.E. S.R.L. pentru 
garanţia de bună execuţie, debitul S.C. T.I.E. S.R.L. către S.C. T. S.R.L. este 0, iar totalul 
garanţiei de bună execuţie pentru cele două contracte şi penalităţile 1.422.321,56 euro sau 
1.883.015,98, fiind folosite două modalităţi de calcul.  

Avem aşadar următoarele premise:
Inculpatul I. prezintă spre decontare un bilet la ordin care a fost completat parţial 

de către partea vătămată M. în calitate de reprezentant al S.C. T.I.E. S.R.L., respectiv la 
rubricile emitent, semnătura emitentului şi semnătura emitentului, iar restul menţiunilor 
de către o persoană necunoscută.

Partea vătămată arată că a predat un bilet la ordin completat parţial, respectiv la 
rubricile emitent, semnătura emitentului şi semnătura emitentului către inculpatul S., care 
este asociatul inculpatului I. şi reprezentantul acestuia pe şantierul din Piteşti, cu scopul 
de a garanta plata unor materiale de construcţie.

Inculpatul S. predă inculpatului I. un bilet la ordin emis de către partea vătămată 
în calitate de reprezentant al S.C. T.I.E. S.R.L., la data de 6 decembrie 2007, în Cluj-
Napoca, întocmind un proces verbal în acest sens, proces verbal în care este menţionat de 
unde a primit biletul şi cu ce scop. 

Este  neverosmil  ca  partea  vătămată,  care  avea  biroul  în  aceeaşi  clădire  cu 
inculpatul I., partenerul său de afaceri cât priveşte şantierul din Piteşti, să emită un bilet la 
ordin care nu a fost cerut de către inculpatul I. pentru garantarea bunei execuţii, apoi să-l 
predea  în  Piteşti  reprezentantului  inculpatului  I.,  respectiv  inculpatului  S.,  cu  scopul 
garantării bunei execuţii, dar fără să completeze denumirea beneficiarei şi suma de bani 
care, în condiţiile contractului era una forfetară de 5% din valoarea lucrărilor. Pe lângă 
împrejurarea bizară legată de constituirea garanţiei de bună execuţie prin emiterea unui 
bilet  la  ordin  în  condiţiile  în  care  contractul  dintre  părţi  prevedea  că  garanţia  se  va 
constitui  prin  reţinere  de  către  societatea  administrată  de  către  inculpatul  I.,  care  se 
alătură  neverosimilului  arătat  mai  sus,  partea  vătămată  oferă  o  variantă  plauzibilă, 
respectiv că ar fi lăsat biletul la ordin inculpatului S., care de altfel supraveghea zilcnic 
lucrările de la Piteşti,  pentru situaţia în care ar fi nevoie de o garanţie furnizorilor de 
materiale  de  contrucţie.  O  astfel  de  explicaţie  pe  lângă  faptul  că  justifică  predarea 
biletului la ordin către inculpatul S. şi nu către inculpatul I., predarea biletului la Piteşti şi  
nu la Cluj-Napoca, nu menţionează beneficiarul întrucât era posibil să fie achiziţionate 
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materiale  de construcţii  de la  orice  societate  de profil,  nu menţionează  suma întrucât 
aceasta nu era cunoscută, mai este susţinută şi de o parte a declaraţiilor martorului S.D., 
care,  ulterior,  pe  fondul  unor  conversaţii cu  inculpatul  I.  fie  se  manifestă  bizar 
încunoştinţându-l pe acesta despre împrejurări de fapt care ar fi fost firesc să fie străine 
intereselor de orice fel ale martorului, fie îşi modifică succesiv declaraţiile, dar numai în 
acest punct esenţial. Totodată, martorul îşi menţine declaraţia dată în faţa procurorului 
când arată că la solicitarea inculpatului I. a consemnat acel bilet de informare în care 
arăta că biletul la ordin a fost predat de către partea vătămată M. către inculpatul S. ca şi 
garanţie de bună execuţie.  O altă împrejurare care relevă nesinceritatea inculpatului I. 
este  dată  de  afirmaţiile  făcute  la  termenul  de  judecată  din  data  de  26  iunie  2012  şi 
consemnate în încheiere pag. 2 par. 2 S. era penalizat pentru că M. nu termina lucrările  
la timp, drept urmare a refuzat să mai vorbească cu M. şi i-a cerut acest bilet la ordin. 
Or, din celelalte declaraţii rezultă că disensiunile dintre inculpaţi şi partea vătămată au 
apărut în prima, dar mai ales în a doua jumătate a anului 2008, iar biletul la ordin trebuie 
să fi  fost  predat inculpatului  S. anterior datei  de 6 decembrie  2007 când inculpatul  I. 
susţine că l-a primit de la inculpoatul S. (de altfel, conform şi înscrisului de la fila 61 dos. 
UP). Constatăm aşadar o nouă variantă a adevărului prin care inculpatul I. relevă scopul 
precis al acelui bilet la ordin.

Inculpatul  I.  a avut un comportament  constant virulent şi defăimător  la adresa 
părţii  vătămate,  argumentând  că  se  află  în  situaţia  ingrată  în  care  persoana  care  îi 
datorează  o  importantă  sumă  de  bani  pentru  executarea  necorespunzătoare  a  unui 
contract, este cea care îl acuză de săvârşirea unei infracţiuni. Noi vom reaminti părţilor că 
existenţa  sau inexintenţa  unor creanţe a societăţii  reprezentate de inculpatul I.  faţă de 
societatea administrată de partea vătămată, nu justifică conduite contrare legii. Desigur 
biletul  la  ordin  rămâne  un instrument  de  plată  abstact  în  ciuda  folosirii  lui  de  către 
comercianţii  români  în  alte  scopuri  menite  exclusiv  să  creeze  confuzii  juridice.  Însă, 
biletul  la  ordin  trebuie  să  se  fundamenteze  pe  un  raport  juridic  prestabilit.  În  aceste 
condiţii reţinem că inculpatul I. justifică prezintarea spre decontare a biletului la ordin 
susţinând  că  reprezintă  garanţia  de  bună  execuţie,  în  condiţiile  în  care  conform 
contractului  această  garanţie  trebuia  constituită  altfel,  precum  şi  penalităţile  pentru 
întârzierile lucrărilor, pe care le stabileşte unilateral. În lipsa unui instrument abstract de 
plată astfel de creanţe nu puteau fi obţinute decât prin hotărâri judecătoreşti, iar inculpatul 
I. a eludat calea legală trecând la executarea unui bun al societăţii părţii vătămate, fără 
acordul  acesteia  (biletul  la  ordin  completat  este  egal  cu  suma  de  bani  pe  care  o 
încorporează sau poate fi girat mai departe caz în care acoperă o creanţă egală cuvaloarea 
consemnată).  În acest  context   reamintim părţilor  că fapta  inculpatului  nu-şi  schimbă 
valenţa prin aceea că a notificat părţii vătămate că va solicita băncii decontarea unui bilet 
la ordin (pentru că nu a specificat despre ce bilet la ordin este vorba şi cum l-a obţinut), 
întrucât anunţarea săvârşirii unei fapte ilicite, nu o transformă într-o faptă licită.     

Raportat la faptul că inculpatul I. a fost persoana care a depus biletul la ordin spre 
decontare, precum şi la împrejurarea că este reprezentantul legal al societăţii beneficiare, 
instanţa va reţine că l-a determinat şi l-a convins pe inculpatul S. să-i predea biletul la 
ordin, fiind astfel în prezenţa unor acte de instigare la săvârşirea infracţiunii de abuz de 
încredere şi în acest sens vom dispune schimbarea încadrări juridice a faptelor pentru care 
a fost trimis în judecată inculpatul I..     
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Cât priveşte aserţiunea că există o imposibilitate juridică de a trimite în judecată o 
persoană în calitate de complice sau instigator la săvârşirea unei infracţiuni în condiţiile 
în care nu a fost identificat autorul, instanţa apreciază argumentele ca fiind nefondate. În 
condiţiile  art.  144. din C.pen.  (prin săvârşirea unei  infracţiuni  se înţelege săvârşirea  
oricăreia  dintre  faptele  pe  care  legea  le  pedepseşte  ca  infracţiune  consumată  sau  
tentativă, precum şi participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice) 
complicitatea  sau  instigarea  la  săvârşirea  unei  infracţiuni  este  o  infracţiune  de  sine 
stătătoare şi în afară de impedimente subiective conservatoare nu există nicio raţiune de 
drept penal care să justifice împiedicarea tragerii la răspundere penală a unei persoane 
care a săvârşit o infracţiune în orice formă prevăzută de legea penală. Aşadar argumentul 
apărării  referitor  la  faptul  că  nu  poate  fi  tras  la  răspundere  penală  un  participant  la 
săvârirea unei infracţiuni în lipsa identificării tutror participanţilor, nu are niciun suport 
juridic.

Fapta inculpatului  I.S.,  care,  în calitate  de asociat  şi  administrator  al  S.C. T.S 
S.R.L. Cluj-Napoca,  în  perioada 2007 – 2008 l-a determinat  şi  convins pe inculpatul 
S.D.G. să-i predea un bilet la ordin emis de S.C. T.I.E. S.R.L. pentru a-l completa şi apoi 
prezenta la o instituţie bancară spre decontare în alt scop decât cel pentru care a fost emis, 
după care l-a prezentat băncii BT cu datele societăţii sale ca beneficiar, după ce a solicitat 
unei persoane să completeze cu date nereale acel bilet, întruneşte elementele constitutive 
ale infracţiunilor de instigare la săvârşirea infrcaţiuni de abuz în de încredere prev. de art. 
25  din  C.pen.  rap.   la  art.  213 al.  1  din  C.pen.  şi  instigare  la  fals  în  înscrisuri  sub 
semnătură privată prev. de art. 25 din C.pen. rap. la art. 290 din C.pen..

La individualizarea pedepselor, văzând şi disp. 72 din C.pen., Instanţa a luat în 
considerare limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunile săvârşite de către inculpat, 
de  gradul  de  pericol  social  ridicat  al  faptei  raportat  la  nonşalanţa  inculpatului  şi  la 
disponibilitatea acestuia de a profita de o minimă ocazie pentru a obţine un  beneficiu de 
mari proporţii, deşi şansele de a nu fi descoperit erau minime, la cuantumul ridicat al 
prejudiciului, la lipsa oricărei forme de empatie a inculpatului cu persoanele vătămate în 
drumul său pentru a obţine beneficiul pe care în mod unilateral consideră că îl merită, de 
modalitatea  de  exprimare  caracterizată  printr-o  desconsiderare  organică  atât  faţă  de 
părţile în cauză cât şi faţă de organele judiciare care au dispus trimiterea sa în judecată. 
Totodată s-a reţinut brutalitatea minuţioasă cu care inculpatul I.S. a pătruns în spaţiul 
infracţional,  pregătind  înscrisuri  şi  declaraţii  de  martor  (determinându-l  pe  martorul 
Şandor să consemneze împrejurări favorabile inculpatului) care să justifice gesturi ilicite 
şi ignorând cu desăvârşire consecinţele faptelor sale asupra celorlaţi. Pe întreg procesul 
penal inculpatul I. a preferat să ignore împrejurări esenţiale care evidenţiau conduita sa 
ilicită, printre care şi aceea că, deşi a susţinută că biletul la ordin a fost predat de către 
partea  vătămată  pentru  a  constitui  acel  fond  de  garanţie  de  bună  execuţie,  totuşi 
inculpatul I. a inclus în biletul la ordin nu numai garanţia forfetară de 5% prevăzută în 
contract, dar şi penalităţi de întârziere pe care le-a determinat în mod unilateral. Instanţa 
apreciază  că  pedepse  derizorii  vor  accentua  ideea  inculpatului  de  injustiţie,  acesta 
considerând în continuare că mijloacele pe care le-a folosit sunt nu numai ingenioase, dar 
au  fost  şi  necesare.  S-a  reţinut  şi  vârsta  inculpatului  şi  faptul  că  nu  are  antecedente 
penale,  fără  ca  aceste  împrejurări  să  constituie  circumstanţe  atenunate  raportat  la 
ansamblul elementelor reţinute mai sus. 
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În  baza  art.  25  din C.pen.  rap.  la  art.  213 al.  1  din  C.pen.  a  fost  condamnat 
inculpatul I.S. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
instigare la săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere.

În baza art. 25 din C.pen. rap. la art. 290 din C.pen. a fost condamnat inculpatul 
I.S. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în 
înscrisuri sub semnătură privată.

În baza  art.  33 lit.  a  din C.pen.  s-a  constatat  că cele  două infracţiuni  au  fost 
săvârşite în condiţiile concursului real de infracţiuni.

În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de 1 an şi 4 luni 
închisoare  şi  6  luni  închisoare,  vom stabili  pedeapsa  cea  mai  grea  de 1 an  şi  4  luni 
închisoare  care  a  fost  sporită  cu  2  luni  închisoare,  pentru  a  evidenţia  gravitatea 
infracţiunilor  şi  legătura  dintre  cele  două  infracţiuni  şi  s-a  aplicat  inculpatului  I.S. 
pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 al. 2 din C.pen. s-a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 
al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2 din C.pen., ţinând seama 
de gravitatea faptei care crează o incompatibilitate morală şi juridică cu calitatea de ales 
în cadrul autorităţilor publice sau în funcţii elective publice.

Raportat  la  gravitatea faptelor  pentru care a fost  judecat  inculpatul  I.,  atât  cât 
priveşte  consecinţele  imediate,  dar  şi  cât  priveşte  modalitatea  de  săvârşire,  îndârjirea 
inculpatului  de  a  proba  împrejurări  necorespunzătoare  adevărului  şi  conduita  sa 
procesuală, instanţa nu găseşte niciun argument suficient pentru a considera că scopul 
pedepsei, respectiv de a preîntâmpina săvârşirea altor infracţiuni, precum şi reeducarea 
inculpatului pot fi atinse fără executarea pedepsei în regim de detenţie. 

Fapta inculpatului S.D.G. care în calitate de împuternicit al S.C. T.I. S.R.L., la 
sfârşitul anului 2007 având în posesie un bilet la ordin emis cu scopul garantării plăţii 
contravalorii materialelor de construcţii care urmau să fie cumpărate de la furnizori de 
materiale de construcţie din Piteşti a dispus pe nedrept de acesta predându-l inculpatului 
I.S. întruneşte elementele constiotutive ale infracţiuni de abuz de încerdere prev. de art. 
213 al. 1 din C.pen.

La individualizarea pedepselor, văzând şi disp. 72 din C.pen., Instanţa a luat în 
considerare limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunile săvârşite de către inculpat, 
de  gradul  de  pericol  social  ridicat  al  faptei  raportat  la  nonşalanţa  inculpatului  şi  la 
disponibilitatea acestuia de a profita de o minimă ocazie pentru a obţine un  beneficiu de 
mari proporţii, deşi şansele de a nu fi descoperit erau minime, la cuantumul ridicat al 
prejudiciului, la lipsa oricărei forme de empatie a inculpatului cu persoanele vătămate în 
drumul său pentru a obţine beneficiul pe care în mod unilateral consideră că îl merită, dar 
şi de contribuţia acestuia la planul infracţional gândit de către inculpatul I..

În baza art. 213 al. 1 din C.pen. a fost condamnat inculpatul S.D.G. la pedeapsa de 
1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere

În baza art. 71 al. 2 din C.pen. s-a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 
al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2 din C.pen., ţinând seama 
de gravitatea faptei care crează o incompatibilitate morală şi juridică cu calitatea de ales 
în cadrul autorităţilor publice sau în funcţii elective publice.

În baza art. 81 şi 82 din C.pen., considerând că scopul pedepsei poate fi atins şi 
fără  executarea  efectivă  raportat  la  împrejurările  ce  ţin  de  persoana  inculpatului,  s-a 
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dispus suspendarea condiţionată a executării stabilind termenul de încercare de 2 ani şi 3 
luni.

În baza art.  71 al.  5 din C.pen. vom dispune suspendare executării  pedepselor 
accesorii dispuse.

În baza 359 din C.p.p. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror 
nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei.

Despre acţiunea civilă:
Părţile vătămate M.A. şi M. Gabriela s-au constituit părţi civile cu diferite sume 

de  bani  constând  în  contravaloarea  unui  credit  bancar  devenit  scadent  ca  urmare  a 
deschiderii procedurii insolvenţei a S.C. T.I.E. S.R.L., precum şi daune morale, ca urmare 
a faptului că inculpatul I. a angajat detectivi particulari pentru a urmări părţile vătămate şi 
totodată presiunea la care sunt supuse părţile vătămate ca urmare a deschiderii procedurii 
insolvenţei a S.C. T.I.E. S.R.L. şi a împrejurării că se poate trece la executarea silită a 
bunurilor proprii părţilor vătămate. Partea vătămată S.C. T.I.E. S.R.L. s-a constituit parte 
civilă cu suma de 6.396.123,07 lei reprezentând valoarea biletului la ordin şi valoarea 
creanţei  BT declarată la masa credală (dos. UP). Noi vom reţine că acţiunea civilă se 
exercită  de  către  partea  vătămată,  adică  persoana care a suferit  prin fapta penală o  
vătămare (art. 24 al. 1 din C.p.p.). Fapta dedusă judecăţii şi care poate fi generatoarea 
prejudiciului este aceea de dispunere fără drept de un bun aparţinând părţii  vătămate. 
Constatăm că proprietarul bunului, respectiv emitentul biletului la ordin este S.C. T.I.E. 
S.R.L., însă biletul nu a fost decontat şi astfel nu s-a produs nici un prejudiciu, astfel încât 
această acţiune este neîntemeiată.

Cât priveşte părţile vătămate M.A. şi M. G., constatăm că acestea au garantat un 
împrumut al S.C. T.I.E. S.R.L. cu o ipotecă asupra unui bun al lor. Faptul că acel credit a 
fost declarat scadent şi în viitor se poate trece la executarea ipotecii nu are ca şi cauză 
fapta  de dispunere fără  drept  de biletul  la  ordin de către  inculpaţi,  ci  de deschiderea 
procedurii de insolvenţă la cererea unui terţ. Totodată, disconfortul real încercat de către 
părţile vătămate care au fost urmărite la cererea inculpatului I. (inculpatul depunând la 
dosar un proces verbal de supraveghere a martorului Ş. şi declarând că a urmărit-o pe 
partea vătămată M.A.  pentru a vedea unde sunt banii), oricând de vătămător ar fi este 
ulterior săvârşirii faptei deduse judecăţii şi nici nu are un raport de cauzalitate cu fapta.

Aşadar au fost respinse acţiunile civile ca fiind neîntemeiate. 
În temeiul art.  348 C.p.p. rap. la art.  14 al.  3 lit.  a din C.p.p. a fost desfiinţat 

biletul la ordin nr. 1 având data emiterii 6 decembrie 2007 şi data scadenţei 16 decembrie 
2008, emis de către S.C.  T.I.  S.R.L. pentru suma de 5.648.051,28 lei  şi având ca şi 
beneficiară pe S.C. T. S.R.L. (fila 61 dos. UP).

În baza art. 191 al. 2 din C.p.p. au fost obligaţi inculpaţii la plata cheltuielilor de 
judecată.

Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs inculpaţii I.S. şi S.D.G. şi de partea  
responsabilă civilmente S.C. T. SRL.

Inculpatul I.S. a solicitat admiterea recursului, casarae sentinţei penale atacate şi 
rejudecând cauza  ,  pronunţarea  unei  noi  hotărâri  prin care să  se dispună în  principal 
achitarea sa în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c sau d C.p.p. pentru infracţiunea 
de  instigare  la  abuz  de  încredere,  iar  în  baza  art.10  lit.a  C.p.p.  achitarea  pentru 
infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
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În subsidiar, inculpatul a solicitat încetarea procesului penal în baza art.11 pct.2 
lit.d raportat la art.10 lit.f  C.p.p. pentru infracţiunea de instigare la abuz de încredere, 
respectiv achitare în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C.p.p. pentru infracţiunea 
de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Inculpatul  în motivele de recurs şi concluziile scrise depuse la dosar a arătat că 
hotărârea  instanţei  de  fond  se  bazează  pe  aprecieri  pur  subiective  privind  pretinsa 
neverosimilitate a încredinţării la Piteşti către mandatarul şi asociatul în participaţiune, 
respectiv inculpatului S.D. a unui bilet la ordin completat parţial de emitent şi destinat 
societăţii  S.C. T.  SRL cu care  partea vătămată  avea contracte  în  derulare de peste  5 
milioane euro.

Instanţa de fond a apreciat că este o variantă plauzibilă cea prezentată de partea 
vătămată  M.A.  conform  căreia  biletul  completat  parţial  era  destinat  unor  societăţi 
neidentificate cu care nu avea nici un raport contractual, dar de la care ar fi fost posibil să 
achiziţioneze  în  viitor  pe  credit  anumite  materiale  de  construcţii  pentru  societatea 
emitentă a biletului la ordin.      

Judecătoria Cluj-Napoca a ignorat cu desăvârşire conţinutul real al declaraţiilor 
părţii vătămate, varianta prezentată de aceasta atât în faza de urmărire penală, cât şi la 
instanţa  de  fond  a  fost  aceea  că  biletul  la  ordin  era  destinat  unei  anumite  societăţi 
comerciale, respectiv S.C. D. SRL Piteşti al cărui reprezentant era martorul R.C., care a 
declarat că S.C. T.I.E. SRL era un client minor al societăţii comerciale administrate de 
martor, cu care nu avea nici un contract în derulare, care ar fi presupus emiterea biletului 
la ordin. 

Partea vătămată, a încheiat un act intitulat „împuternicire”, pe care l-a semnat şi 
datat    7  noiembrie  2007,  însă  nu  l-a  predat  presupusului  destinatar  ,  respectiv 
inculpatului  S.D.,  din  care  ar  rezulta  scopul  pentru  care  a  fost  emis  biletul  la  ordin, 
afirmându-se de partea vătămată că acesta ar fi destinat S.C. D. SRL Piteşti.

 Instanţa de fond a reţinut în mod neîntemeiat că inculpatul I.  a fost persoana care 
a depus biletul la ordin spre decontare şi că existenţa instigării faţă de coinculpatul S.D. 
ar  rezulta  din  simplul  fapt  că  este  reprezentantul  legal  al  societăţii  beneficiare,  însă 
instigarea este formă de participaţie penală, fiind necesară existenţa unor probe certe ale 
autorului  infracţiunii  de  a  lua  hotărârea  de  comitere  a  infracţiunii,  doar  după  ce 
instigatorul a făcut demersuri concrete care să-l convingă, însă din probele administrate 
în  cauză  nu rezultă  existenţa  unor  acte  de instigare  din partea  inculpatului  I.  faţă  de 
inculpatul S.D..

Pentru existenţa infracţiunii de abuz de încredere, care este o infracţiune contra 
patrimoniului, este necesar ca bunul de care s-ar fi dispus pe nedrept să fi avut o valoare 
economică în patrimoniul părţii vătămate, care să fie diminuată prin pierderea acelui bun, 
însă prin depunerea biletului  la ordin spre decontare,  nu s-a cauzat nici  un prejudiciu 
părţii vătămate, deoarece în patrimoniul părţii vătămate nu existau disponibilităţi băneşti.

Referitor  la  motivarea  petitului  subsidiar  prin  care  s-a  solicitat  încetarea 
procesului  penal  cu  privire  la  infracţiunea  de  abuz  de  încredere  pe  lipsa  plângerii 
prealabile prev. de art.10 lit.f C.p.p. inculpatul a arătat că administratorul judiciar al S.C. 
T.I.E. SRL a formulat o plângere penală pentru furt, precum şi pentru alte infracţiuni, iar 
partea vătămată M.A. nu avea nici un drept , întrucât societatea administrată de acesta era 
în procedura insolvenţei, iar din conţinutul plângerii formulate la data de 22 decembrie 
2008 pentru alte infracţiuni decât cea a abuzului de încredere, nu rezultă elemente ale 
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unei plângeri prealabile, care trebuia depusă în termen de 60 de zile de la data comiterii 
faptei potrivit art.213 alin.2 C.p.

Inculpatul S.D. a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei penale atacate şi 
rejudecând  cauza,  pronunţarea  unei  noi  hotărâri  prin  care  să  se  dispună  încetarea 
procesului penal în baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.f C.p.p. pentru infracţiunea 
de abuz de încredere prev. de art.213 C.p., iar în subsidiar achitarea sa în baza art.11 pct.2 
lit.a raportat la art.10 lit.d C.p.p.

În motivele  de recurs  inculpatul  prin  memoriul  şi  concluziile  scrise  depuse la 
dosar  a  arătat  că  instanţa  de  fond  în  mod  neîntemeiat  a  respins  excepţia  tardivităţii 
plângerii penale la termenul de judecată din 17 aprilie 2012, cu motivarea că plângerea 
penală există.

Inculpatul a mai arătat că plângerea penală a fost formulată  de partea vătămată 
M.A.,  după  ridicarea  dreptului  de  administrare  al  S.C.  T.I.E.  SRL   care  se  afla  în 
procedura de insolvenţă, astfel că partea vătămată nu avea acest drept, iar singurul care 
putea formula plângerea penală era administratorul judiciar.

Potrivit  art.279  alin.1  C.p.p.  punerea  în  mişcare  a  acţiunii  penale  se  face  la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate pentru infracţiunile pentru care legea prevede 
că  este  necesară  o  astfel  de  plângere.  Lipsa  plângerii  prealabile  înlătură  răspunderea 
penală.

Instanţa de fond a încălcat disp. art.75 C.p.p. referitoare la faptul că declaraţiile 
părţii vătămate pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu 
celelalte probe administrate în cauză, însă la dosar nu există alte probe care să susţină 
declaraţiile părţii vătămate.

Din  declaraţiile  martorilor  audiaţi  în  cauză  rezultă  că  aceştia  nu  au  asistat  la 
predarea efectivă a biletului la ordin de către partea vătămată M.A. inculpatului S.D.. 
Martorul S.D. arată că la data de 26 iunie 2007 partea vătămată i-ar fi predat inculpatului 
un bilet la ordin, însă fără să cunoască condiţiile şi scopul predării acestuia.

La fel martorul  Sitaru audiat  la instanţa de recurs arată că partea vătămată i-a 
înmânat inculpatului S.  un bilet la ordin cu scopul de garanţie pentru S.C. T. SRL.

Instanţa de fond a pronunţat o sentinţă nelegală, deoarece nu a analizat temeinic 
probele  administrate  în  cauză,  deoarece  infracţiunea  de  abuz  de  încredere  nu  există, 
nefiind întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni, în sensul că nu există nici 
un act din care să rezulte că partea vătămată a solicitat restituirea biletului la ordin, iar 
inculpaţii să fi refuzat acest fapt.

Partea responsabilă civilmente a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei 
penale atacate şi rejudecând cauza pronunţarea unei noi hotărâri prin care să fie achitat 
inculpatul  I.S.  în  baza  art.11  pct.2  lit.a  raportat  la  art.10  lit.a  C.p.p.,  iar  în  subsidiar 
încetarea procesului penal în baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.f C.p.p.

Referitor la infracţiunea de instigarea la fals în înscrisuri sub semnătură privată s-
a solicitat achitarea inculpatului I. în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.a C.p.p. pe 
motiv că fapta nu există.

În motivele de recurs partea responsabilă civilmente a arătat că hotărârea instanţei 
de fond se bazează exclusiv pe aprecierea subiectivă a declaraţiilor părţii vătămate, care 
nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză.
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Astfel, iniţial partea vătămată a susţinut că biletul la ordin i-ar fi fost sustras de 
inculpatul I.S., descriind o infracţiune de furt, după care a relatat că a predat de bună voie 
biletul la ordin inculpatului S.D. cu menţiunea că este destinat S.C. D. SRL Piteşti.

Susţinerile  părţii  vătămate  referitoare  la  destinaţia  biletului  la  ordin  contravin 
raţionamentului instanţei de fond, care reţine că este plauzibilă declaraţia părţii vătămate 
referitoare  la  lăsarea  cu  titlu  de  garanţie  a  biletului  la  ordin,  fără  a  avea  completat 
beneficiarul, întrucât era posibil să fie achiziţionate materiale de construcţii de la orice 
societate de profil.

Notificările trimise de inculpatul I.S. în toamna anului 2008 prin intermediul unui 
executor  judecătoresc către  S.C. T.I.E.  SRL în care se menţionează  introducerea spre 
decontare a biletului la ordin, susţin apărările inculpaţilor referitoare la destinaţia reală a 
presupusului bilet la ordin.

Referitor la reţinerea infracţiunii de instigare , la dosar ar trebuie să existe probe 
certe în acest sens de luarea a hotărârii infracţionale de către autorul infracţiunii, după 
care să fie realizate demersuri care să-l convingă pe coinculpat la comiterea infracţiunii, 
ceea ce nu s-a realizat în cauză.

În subsidiar s-a solicitat încetarea procesului penal pe lipsa plângerii prealabile 
potrivit art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10.lit.f C.p.p.

În motivarea petitului subsidiar s-a arătat că societatea T.I.E. SRL a formulat o 
plângere  penală  în  data  de  22.12.2008 pentru  furt,  precum şi  pentru  alte  infracţiuni, 
plângere care nu întruneşte elementele constitutive ale unei plângeri prealabile necesare 
pentru infracţiunea de abuz de încredere.

După data  de  10.02.2009 când  s-a  deschis  procedura  insolvenţei  faţă  de  S.C. 
T.I.E.  SRL o  eventuală  plângere  penală  trebuia  depusă  de  administratorul  judiciar  în 
termen de 2 luni de la data când partea vătămată a ştiut  cine este făptuitorul,  însă în 
prezentul dosar nu există o astfel de plângere prealabilă.

Analizând sentinţa penală atacată prin prisma motivelor de recurs invocate de  
inculpaţii I.S. şi S.D.G. şi de partea responsabilă civilmente S.C. T. SRL, precum şi a  
celor care puteau fi puse în discuţie din oficiu, Curtea reţine următoarele:

Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea, însă a interpretat 
greşit probele administrate în cauză, în sensul că la data de 8 ianuarie 2007 s-a încheiat 
un contract de antrepriză între S.C. T. SRL în calitatea de întreprinzător , reprezentată de 
inculpatul  I.S.  şi  S.C.  T.I.E.  SRL în  calitatea  de  antreprenor  reprezentată  de  partea 
vătămată M.A. , având ca obiect executarea unor lucrări de construcţii  în Piteşti pe o 
durată de 1 an, respectiv 15.01.2007 – 15.01.2008. la art.9.2 din contract s-a prevăzut o 
garanţie de bună execuţie de 5% din valoarea contractului, care se va reţine începând cu 
luna  a  -7-  a  a  derulării  contractului.  Totodată,  s-a  prevăzut  că  pentru  executarea  cu 
întârziere  a  lucrărilor  şi  pentru  depăşirea  termenului  contractual  investitorul  va putea 
solicita penalităţi de 0,1% /zi de întârziere.

În aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi clauze  s-a  încheiat  un  alt  contract  similar 
având ca obiect executarea unor lucrări de construcţii în Arad pentru perioada 16 aprilie 
2007 – 30 aprilie 2008.

La data de 11.02.2009 S.C. T.I.E. SRl a intrat în procedura de insolvenţă.
Potrivit declaraţiilor părţii vătămate M.A. date în faza de urmărire penală şi la 

instanţa de fond , în luna octombrie 2007 acesta a predat inculpatului S.D. administrator 
al S.C. G.S. SRL şi reprezentant al inculpatului I. pe şantierul din Piteşti un bilet la ordin 
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pentru  a  garanta  plata  materialelor  de  construcţii  pe  care  inculpatul  S.  trebuia  să  le 
achiziţioneze în numele S.C. T.I.E. SRL de la S.C. D. SRL Piteşti.

Inculpatul I.S. în declaraţiile date de acesta arată că , pe fondul întârzierilor în 
executarea  lucrărilor  menţionate  în  cele  două  contracte,  a  încetat  colaborarea  cu 
societatea administrată de partea vătămată şi a emis patru notificări prin intermediul unui 
executor judecătoresc , aducând la cunoştinţă că S.C. T.I.E. SRL are obligaţia de a plăti 
5% garanţie de bună execuţie , precum şi penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, precizând că 
în caz contrar va folosi biletul la ordin primit de la inculpatul S.D..

 Potrivit raportului criminalistic nr.379983/7 septembrie 2010 scrisul de pe biletul 
la ordin , care face obiectul prezentei cauze, a fost executat de partea vătămată la rubricile 
emitent şi semnătura emitentului, iar restul menţiunilor au fost executate de o persoană 
rămasă neidentificată.

În cauză, rezultă cu certitudine că în momentul predării biletului la ordin de partea 
vătămată către inculpatul S.D. nu a asistat o altă persoană, care să confirme condiţiile în 
care s-a predat acest instrument de plată, astfel că, fiecare dintre părţi are propria variantă 
, observată şi de către instanţa de fond, care precizează că varianta prezentată de partea 
vătămată este mai verosimilă, fără să existe probe certe la dosar din care să rezulte acest 
fapt.

Martorul S.D. arată că în cursul anului 2007 a lucrat pe şantierul din Piteşti în 
calitate de subantreprenor al părţii vătămate M., iar cu o ocazie în faţa barăcii, care făcea 
partea din organizarea de şantier , l-a auzit pe inculpatul S. spunându-i părţii vătămate M. 
dacă a adus biletul,  fără să poată preciza pentru ce anume era acel bilet  sau dacă s-a 
încheiat sau nu un proces verbal privind predarea biletului la ordin , iar declaraţia dată în 
faza de urmărire penală a fost în funcţie de ce a auzit de la inculpat şi partea vătămată.

Partea  vătămată  M.A.   mai  arată  că  în  momentul  predării  biletului  la  ordin 
inculpatului S. i-a înmânat acestuia şi o împuternicire, însă nu i-a solicitat inculpatului S. 
restituirea biletului la ordin.

Inculpatul S.D. audiat la instanţa de recurs arată că în luna noiembrie 2007 partea 
vătămată M. fiind pe şantierul din Piteşti , înainte de a pleca l-a chemat pe inculpat  la 
autoturismul  cu  care  urma  să  plece  partea  vătămată  şi  i-a  înmânat  un  bilet  la  ordin, 
completat mai puţin rubrica privind suma, împreună cu o ştampilă, pe care urma să le 
predea inculpatului I..

Biletul  la  ordin  reprezenta  garanţia  pentru   buna  execuţie  a  contractului 
subantreprenorului  S.C.  T.I.E.  SRL.  Inculpatul  I.  nu  s-a  prezentat  la  Piteşti  în  acea 
perioadă, astfel că a predat inculpatului I. biletul la ordin la data de 6.12.2007, după ce s-
a  turnat  ultima  placă  a  imobilului  construit  pe  şantierul  din  Piteşti,  precizându-i 
inculpatului că reprezintă garanţia pentru buna execuţie a contractului, însă inculpatul I. i-
a relatat că nu era necesar acest bilet la ordin, întrucât între acesta şi partea vătămată nu 
existau neînţelegeri , ocazie cu care s-a încheiat şi un proces verbal, fără să cunoască ce 
va face inculpatul I. cu biletul la ordin.

Martorul S.C. audiat în recurs a arătat că în anul 2007 a lucrat pentru firma părţii 
vătămate,  care  avea  probleme  financiare,  în  sensul  că  plata  salariilor  se  făcea  cu 
întârziere, iar partea vătămată i-a relatat că a emis un bilet la ordin pentru a plăti salariile 
angajaţilor, că biletul la ordin era destinat S.C. T. SRL pentru garantarea bunei execuţii a 
lucrărilor.
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Potrivit art.213 C.p. infracţiunea de abuz de încredere presupune însuşirea unui 
bun mobil  al altuia,  deţinut cu orice titlu,  sau dispunerea de acest  bun pe nedrept ori  
refuzul de al restitui.

Însuşirea  însemnă  luarea  bunului  în  stăpânire  de  către  cel  care  nu  avea  decât 
detenţia acestuia, cu excluderea de la posesia bunului pe proprietar , căruia i se anulează 
această calitate.

Dispunerea  pe  nedrept  constă  în  ansamblul  actelor  al  căror  conţinut  excede 
cuprinsului titlului în baza căruia subzistă detenţia. În fine, refuzul de restituire însemnă o 
împotrivire  manifestată  a  detentorului  de  a  înapoia  bunul  respectiv,  celui   care  i  l-a 
încredinţat.

Curtea constată că între firmele administrate de inculpaţi şi cea administrată de 
partea vătămată au existat raporturi contractuale şi că părţile şi-au luat angajamentul pe 
care conţinutul titlului juridic le implică, însă în cauză , nu s-a dovedit că inculpaţii au 
acţionat cu rea credinţă , în sensul vreunei acţiuni care să contureze infracţiunea de abuz 
de încredere,  cu ocazia  desfăşurării  activităţii  decurgând din contractele  de antrepriză 
încheiate şi precizate mai sus.

Pe de altă parte, Curtea apreciază că simpla neexecutare în termen a unei obligaţii 
sau efectuarea necorespunzătoare a unei activităţi  sau lucrări,  în cadrul unei convenţii 
comerciale,  nu  are  caracter  penal.  Potrivit  dreptului  comercial,  oricine  este  ţinut  să 
execute  întocmai  obligaţia  luată,  consecinţele  neîndeplinirii  acesteia  în  termen  şi  în 
condiţiile stipulate fiind reglementate de Codul comercial.

Mai  mult,  Codul  comercial  admiţând  implicit  posibilitatea  nerespectării 
contractului,  prevede  pentru  garantarea  îndeplinirii  obligaţiilor  asumate  înafara 
mijloacelor generale posibilitatea de a se stipula  în cuprinsul convenţiei o clauză specială 
prin  care  debitorul  se  obligă  să  dea  un  lucru  sau  să  execute  o  prestaţie  în  caz  de 
neexecutare din partea sa a obligaţiilor contractuale , creditorul având facultatea de a cere 
îndeplinirea  obligaţiei,  iar  în  caz  de  executare  necorespunzătoare  sau  cu  întârziere  a 
clauzelor speciale referitoare la penalităţi, aşa cum s-a menţionat în cele două contracte 
de antrepriză încheiate între societatea comercială administrată de către partea vătămată 
şi cea administrată de inculpatul I..

Din domeniul dreptului comercial se trece în cel al dreptului penal numai atunci 
când inculpatul a executat cu intenţie directă sau indirectă activităţi prin care a urmărit 
diminuarea patrimoniului celui care i-a încredinţat bunul.

Dacă nerestituirea sau însuşirea  ori dispunerea de bun se datorează altor cauze 
decât intenţia agentului de a trece bunul în stăpânirea sa, între părţi existând neînţelegeri 
a  căror  rezolvare  ar  ţine  de  dreptul  comercial  ,  nu  există  infracţiunea  de  abuz  de 
încredere, în acest caz putându-se iniţia  un proces comercial, însă nu unul pentru abuz de 
încredere. Or, în cauză nu s-a putut dovedi existenţa unei conduite din partea inculpaţilor 
în acest sens.

Astfel,  Curtea  constată  că  între  părţi  există  un  litigiu  comercial  legat  de 
executarea contractelor de antrepriză, care urmează să fie soluţionat de către Tribunalul 
Comercial,  iar  în  prezentul  dosar  s-au  depus  probe,  respectiv  o  expertiză  contabilă 
întocmită în litigiul comercial dintre părţi.

Având în vedere că neînţelegerile dintre părţi sunt de natură comercială, pentru 
motivele care s-au arătat în detaliu mai sus , în baza art.385/15 pct.2 lit.d C.p.p. urmează 
să fie admise recursurile formulate de inculpaţii  I.S. şi S.D.G. şi de partea responsabilă 
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civilmente S.C. T. SRL împotriva sentinţei penale nr.864 din 6 iulie 2012 a Judecătoriei 
Cluj-Napoca, care va fi casată în întregime şi rejudecând cauza în baza art.11 pct.2 lit.a 
rap.  la  art.10  lit.b  C.p.p.  urmează  să fie  achitat  inculpatul  I.S.  pentru  complicitate  la 
infracţiunea de abuz de încredere prev. de art.26 din C.p. rap. la art.213 alin.1 din C.pen,. 
şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.25 din C.pen. rap. la 
art.290 din C.pen.

Urmează să fie înlăturate dispoziţiile art.33 şi 34 C.pen.
În  baza  art.11  pct.2  lit.a  rap.  la  art.10  lit.b  C.pr.pen.  urmează  să  fie   achitat 

inculpatul S.D.G., pentru infracţiunea de abuz de încredere,  prev. de art.213 alin.1 C.pen.
Latura civilă a cauzei urmează să fie nesoluţionată.
Solicitarea inculpaţilor privind achitarea acestora în baza disp. art.10 lit.a C.p.p. 

pe motiv că faptele nu există, nu este întemeiată, deoarece în cauză s-a făcut dovada că s-
a predat acel bilet la ordin de către partea vătămată inculpatului S., existând o faptă, însă 
nu de natură penală, ci comercială, aşa cum s-a arătat în detaliu mai sus.

Referitor  la  petitul  subsidiar  din  motivele  de  recurs,  cu  privire  la  încetarea 
procesului penal pe motivul tardivităţii  plângerii  penale formulate de partea vătămată, 
instanţa  de fond a răspuns la  această  excepţie,  sens în care apreciem că nu mai  este 
necesar să se răspundă la acest motiv de recurs.

Neîntemeiată  este  şi  solicitarea  inculpaţilor  referitoare  la  achitarea  acestora  în 
baza  dispoziţiilor art.10 lit.c  sau d C.p.p. pe motiv că fapta de instigare ar fi fost comisă 
de o altă persoană,  sau că lipseşte un element  constitutiv  al  infracţiunilor,  întrucât  în 
cauză s-a probat cu certitudine că nu există o faptă de natură penală, ci una de natură 
comercială.

Cheltuielile  judiciare  suportate  de stat  în recurs urmează  să rămână în  sarcina 
acestuia. (Judecător Vasile Goja)

12. Manipularea pieţei de capital. Achitare. Inexistenţa faptei. 
Lipsa caracterului de piaţă reglementată al RASDAQ. Fals informatic. 
Achitare. Lipsa elementelor constitutive. Tranzacţii bursiere executate 

conform ordinelor de tranzacţionare date de către clienţi

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, sentinţa nr. 72 din 27 iunie  
2012

Prin rechizitoriul  Parchetului  de pe lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  – 
DIICOT – Serviciul  Teritorial  Cluj  au fost  trimişi  în judecată  inculpaţii  N.R.  pentru 
săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de capital, în formă continuată, faptă prev. de 
art.279 alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu 
aplicarea art.41 alin.2 C.p.; G.G.A. pentru săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de 
capital,  în  formă continuată,  faptă  prev.  de art.279 alin.1 combinat  cu art.248 rap.  la 
art.244  alin.5  lit.a  din  Legea  nr.297/2004,  cu  aplicarea  art.41  alin.2  C.p.;  O.(fostă 
S.)A.M. pentru  săvârşirea  infracţiunii  de  manipularea  pieţei  de  capital,  în  formă 
continuată, faptă prev. de art.279 alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din 
Legea nr.297/2004, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.;  D.S.D. pentru săvârşirea infracţiunii 
de  manipularea  pieţei  de  capital,  în  formă  continuată,  faptă  prev.  de  art.279  alin.1 
combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004 şi  B.I.H. pentru 
săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de capital, în formă continuată, faptă prev. de 
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art.279 alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu 
aplicarea art.41 alin.2 C.p.

Pe scurt, în actul de sesizare s-a reţinut sub aspectul stării de fapt că inculpatul 
N.R., director general al S.I.F." B.S." S.A.,  în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în 
perioada  noiembrie  2007 -  februarie  2008,  a  manipulat  pe  piaţa  reglementată  SDAQ 
(XMBS) acţiunile A. ale emitentului S.C. A.B. S.A în modalităţile prezentate pe larg în 
rechizitoriu. 

Apoi că inculpatul G.G.A.,  în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în perioada 
noiembrie 2007 - februarie 2008, a manipulat pe piaţa reglementată RASDAQ (XMBS) 
acţiunile  A.  ale  emitentului  S.c.  A.B.  S.A  în  modalităţile  prezentate  pe  larg  în 
rechizitoriu. 

În cazul inculpatei O.(fostă S.)A.M., coordonator relatii clientelă la B.R. S.A., s-a 
reţinut  că,  în  baza  unei  rezoluţii  infracţionale  unice,  în  perioada  noiembrie  2007  - 
februarie 2008, a manipulat  pe piaţa reglementată RASDAQ (XMBS) acţiunile A. ale 
emitentului S.C. A.B. S.A.

Inculpatul  S.S.D.,  director  operaţiuni  la  S.S.I.F.  "B.S."  S.A.,  în  luna  februarie 
2008, a manipulat pe piaţa reglementată RASDAQ (XMBS) acţiunile A. ale emitentului 
S.C. A.B. S.A în modalităţile prezentate pe larg în rechizitoriu. 

Iar inculpatul  B.I.H., economist la S.C.T.C." S.A. Cluj-Napoca,  în baza unei 
rezoluţii infracţionale unice, în perioada noiembrie 2007 - februarie 2008, a manipulat pe 
piaţa  reglementată  RASDAQ (XMBS) acţiunile  A.  ale  emitentului  S.C.  A.B.  S.A  în 
modalităţile prezentate pe larg în rechizitoriu. 

Cu  privire  la  modalităţile  prezentate  pe  larg  în  actul  de  sesizare  se  reţine  că 
începând cu primăvara anului 2007, inculpatul G. a negociat cu martorul B., la acea dată 
director general la SC A.B. SA cumpărarea unui pachet de 343.092 acţiuni cu simbolul 
A. reprezentând peste 9% din totalul acţiunilor emise pe acest titlu. Cu acest scop, la data 
de 20.06.2007 a fost încheiat  între părţi  un antecontract de vânzare cumpărare acţiuni 
nominative având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor descrise 
mai sus precum şi pentru un număr de 3.647.786 acţiuni dobândite de vânzător ca urmare 
a exercitării  dreptului de preferinţă la majorarea capitalului social  pentru un preţ total 
definitiv  negociat  stipulat  în  cuprinsul  documentului  şi  anume  de  402.250  lei,  adică 
1,172426 lei pentru fiecare acţiune. 

Pentru a intra în proprietatea pachetului de acţiuni descrise mai sus, inculpatul 
G.G.A. a apelat la ajutorul inculpatului N.R. director general al SSIF B.S. S.A.

Din  declaraţiile  acestuia  rezultă  că  inculpatul  G.G.A.  era  un  vechi  client  al 
societăţii având o pondere mare în activitatea acesteia,  fiind cu alte cuvinte, un client 
important. La cererea  inculpaţilor, martorul B.I. a încheiat, la rândul său, un contract de 
servicii  financiare  cu  societatea  condusă  de  către  inculpatul  N.R.,  fiind  repartizat 
A.S.I.F.3- ului O.(fostă S.)A.M., care era totodată şi A.S.I.F.-ul inculpatului G.G.A. . 

Audiaţi fiind, martorii B.I., R.M.V. şi inculpaţii G.G.A. şi O.(fostă S.)A.M., arată 
că  inculpatul  N.R.  a  fost  cel  care  a  coordonat  tranzacţiile  încheiate  pe  bursă  pentru 
atingerea scopului urmărit de către inculpatul G.G.A. Astfel, inculpatul G.G.A. l-a pus la 
curent pe inculpatul N.R. cu detaliile antecontractului şi actelor adiţionale încheiate cu 
martorul B.I., cerându-i să realizeze tranzacţiile pe bursă, la preţul stabilit în antecontract. 
Pe  toată  perioada  derulării  tranzacţiilor,  respectiv,  noiembrie  2007-  februarie  2010, 
potrivit  propriilor  declaraţii,  cei  doi  inculpaţi  au  ţinut  legătura,  inculpatul  G.G.A. 
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transmiţând inculpatului N.R. instrucţiuni legate de desfăşurarea tranzacţiilor, respectiv 
cantitatea şi preţul. La rândul său, inculpatul N.R. transmitea inculpatei O.(fostă S.)A.M. 
instrucţiunile date de către inculpatul G.G.A., stabilind momentul efectiv la care să se 
încheie  tranzacţia.  Inculpata  O.(fostă  S.)A.M.  ţinea,  la  rândul  ei,  legătura  cu martora 
R.M.V., persoană de încredere a inculpatului G.G.A., angajată la S.C. "S." S.A., societate 
controlată de către inculpat. 

Inculpata  şi martora se ocupau de întocmirea documentelor  necesare încheierii 
tranzacţiilor, completând, împreună, în format electronic, ordinele de tranzacţionare, atât 
în numele inculpatului G.G.A., cât şi în numele martorului B.I.. 

Martora R.M.V. era cea care ţinea legătura cu martorul B.I., pentru toate aspectele 
legate de realizarea antecontractului. 

Înainte de realizarea tranzacţiilor,  martora R.M.V. îl chema pe martorul B.I. la 
Cluj-Napoca, unde aceasta şi inculpata O.(fostă S.)A.M. îi cereau să semneze ordinele de 
vânzare  completate  de  ele.  Tot  martora  R.M.V.  a  fost  cea  care  s-a  ocupat  de  toate 
aspectele financiare legate de decontarea tranzacţiilor şi de relaţia financiară ce decurgea 
din antecontract şi actele adiţionale.

În data de 05.11.2007 pe piaţa de capital respectiv pe piaţa XMBS (cunoscută şi 
sub numele de RASDAQ) au avut loc mai multe tranzacţii cu acţiunile A., una dintre 
acestea fiind încheiată între martorul B.I. în calitate de vânzător şi inculpatul G.G.A. în 
calitate de cumpărător. 

Astfel, în data de 05.11.2007, la ora 13:14:01, în front office-ul S.C. "B.S." S.A. a 
fost introdus un ordin de tranzacţionare" cu nr.731207 prin care clientul B.I. oferea spre 
vânzare  un  pachet  de  3.663.315  acţiuni  A.  la  un  preţ  de  0,1  lei/acţiune  (valoare 
366.331,50 lei). Acest ordin de tranzacţionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. 
de  către  ASIF  (agent  servicii  de  intermedieri  financiare)  inculpata  O.(fostă  S.)A.M.. 
Precizăm că  pe  formularul  ordinului  de  tranzacţionare  amintit  nu  este  bifată  rubrica 
referitoare la calitatea de INSIDER al clientului B.I.. 

În aceeaşi zi, la ora 13:15:31 a fost introdus în sistemul de tranzacţionare al S.C. 
"B.S." S.A. ordinul de tranzacţionare nr. 731600 prin care clientul G.G.A.-AGENOR se 
oferea să cumpere un pachet de exact 3.663.315 acţiuni A. la un preţ de 0,1 lei/acţiune 
(valoare 366.331,50 lei). 

Acest ordin de tranzacţionare a fost introdus în sistemul S.C."B.S." S.A. de către 
acelaşi ASIF, respectiv inculpata O.(fostă S.)A.M.. 

Din datele fumizate de S.C. "B.V.B." S.A. referitoare la tranzacţiile efectuate în 
data de 05.11.2007 cu acţiunile A., reiese faptul că la ora 13:27 este introdus în acest 
sistem ordinul de cumpărare emis de inculpatul G.G.A., iar la ora 13:28 este introdus 
ordinul de tranzacţionare emis de martorul B.I.

În sistemul ARENA ambii clienţi au fost introduşi având calitatea de INSIDERI. 
La ora 13:28:07 are loc executarea ordinelor emise de cei doi clienţi cu precizarea că, în 
fapt, în proprietatea clientului G.G.A.-AGENOR au intrat un număr de doar 3.661.315 
acţiuni A., diferenţa de 2.000 acţiuni fiind executate în favoarea altor clienţi ce aveau în 
piaţă ordine valabile. 

Decontarea tranzacţiei amintite mai sus are loc, cronologic, conform datelor puse 
la dispoziţie de B.T. S.A., în aceeaşi dată de 05.11.2007, în următorul mod: 

-  la  ora 14:17:47 G.G.A.  creditează  contul  S.C.  "B.S."  S.A.  cu suma de  367. 
779,09 lei; 
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- la ora 14:21:11 S.C. "B.S." S.A. plăteşte către B.I. suma de 365.140,09 lei; 
- la ora 14:22:14 B.I. restituie către G.G.A. suma de 312. 792,59 lei. 
După cum se poate observa, din suma totală încasată de la S.C. "B.S." S.A. de 

către martorul B.I., acesta a reţinut suma de 52.347,50 lei, din care 52.250 lei reprezenta 
ultima  tranşă  a  contravalorii  acţiunilor  deţinute  de  acesta  şi  vândute  către  inculpatul 
G.G.A., conform componentei nr.l a antecontractului de vânzare cumpărare din data de 
20.06.2007. 

Se  mai  poate  observa  faptul  că  tranzacţia  a  fost  efectuată  la  preţul  de  0,1 
lei/acţiune,  în  timp  ce  preţul  de  referinţă  pe  piaţă  era  de  0,45  lei/acţiune,  conform 
specificaţiilor din ordinele de tranzacţionare analizate. 

În  fapt,  aceste  acţiuni  au  fost  vândute  de  către  martorul  B.I.  către  inculpatul 
G.G.A. la valoarea nominală a acţiunilor A., aceasta fiind şi valoarea la care acţiunile în 
cauză au fost dobândite de către primul ca urmare a exercitării dreptului de preferinţă la 
majorarea  de  capital  social  care  a  avut  loc  la  S.C.  ,,A.B."  S.A.  Bistriţa.  Finanţarea 
operaţiunii de subscriere a efectuat-o inculpatul G.G.A., iar după efectuarea tranzacţiei pe 
piaţa de capital, s-a ~procedat la restituirea finanţării acordate (vezi mai sus restituirea 
către G.G.A. a sumei de 312. 792,59 lei efectuate în data de 05.11.2007 la ora 14:22:14 ). 

Tranzacţia s-a putut efectua la valoarea de 0,1 lei/acţiune (chiar dacă preţul de 
referinţă pe ziua respectivă era de 0,45 lei/acţiune) deoarece în perioada 01.06.2007 - 
30.11.2007 tranzacţionarea acţiunilor  emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistriţa s-a realizat 
fără "tunel", mai precis preţul de tranzacţionare al acestei acţiuni putea să varieze liber 
neexistând o limită de variaţie impusă. 

În conformitate cu datele puse la dispoziţie de către S.C. "B.S." S.A., contractul 
dintre această societate şi B.I. a fost încheiat exact în data de 05.11.2007, iar în cererea de 
deschidere cont client acesta s-a declarat persoană iniţiată, respectiv acţionar semnificativ 
al S.C. "A.B." S.A. Bistriţa, simbol A.. 

Din documentele puse la dispoziţie de către B.I., s-a mai constatat că în data de 
21.12.2007, la ora 12:08:36, în front office-ul S.C. "B.S." S.A. a fost introdus un ordin de 
tranzacţionare  cu  nr.803l03  prin  care  clientul  B.I.  oferea  spre  vânzare  un  pachet  de 
342.145 acţiuni A. la un preţ de 0,1 lei/acţiune (valoare 34.214,50 lei). Acest ordin de 
tranzacţionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. de către A.S.I.F. (agent servicii 
de intermedieri financiare) inculpata O.(fostă S.)A.M.. 

Pe formularul ordinului de tranzacţionare amintit nu este bifată rubrica referitoare 
la calitatea de INSIDER al clientului B.I., iar acesta este semnat atât de către client cât şi 
de către A.S.I.F. 

Acest  ordin  de  tranzacţionare  nu  apare  însă  în  datele  transmise  de  către  S.C. 
"B.V.B." S.A., deci nu a fost introdus în sistemul de tranzacţionare ARENA al B.V.B. 

Ordinul  de tranzacţionare  nr.803l03 din data  de 21.12.2007 nu a  fost  găsit  în 
arhiva S.C. "B.S." S.A., fiind însă înmânat un exemplar original al acestuia martorului 
B.I., care l-a depus la dosarul cauzei. 

În cursul lunii decembrie 2007, numitul P.A., până la acea dată director adjunct în 
cadrul S.S.I.F. B.S. S.A. s-a angajat la S.S.I.F. T.C. S.A. În perioada decembrie 2007 - 
aprilie 2008, acesta a accesat neautorizat conturile de e-mail ale mai multor foşti colegi, 
printre care învinuiţii N.R. şi O.(fostă S.)A.M.. Numitul P.A. a fost cercetat în dosarul nr. 
79D/P/2009  al  D.I.I.C.O.T.-Serviciul  Teritorial  Cluj,  fiind  trimis  în  judecată  şi 
condamnat definitiv la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru comiterea acestei fapte. În 
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perioada în care P.A. a accesat neautorizat aceste adrese de email, s-au realizat mai multe 
tranzacţii, în mod coordonat, între A.S.I.F-ii O.(fostă S.)A.M., din cadrul S.S.I.F. "B.S." 
S.A. şi B.I.H., de la S.S.I.F. "T.C." S.A., sincronizându-se cantitatea, preţul şi momentul - 
până la secundă - al introducerii ordinelor de tranzacţionare în sistemul ARENA. Toate 
tranzacţiile  prin  care  inculpatul  B.I.H.  a  cumpărat  acţiuni  A.,  au fost  realizate  de  pe 
contul clientului său, martorul H.C.O., fără ca acesta să fi emis ordine de cumpărare. 

Faptul că martorul H.C.O., nu avea deschis un cont discreţionar" la S.C. "T.C." 
S.A.  din  declaraţia  martorului  rezultă  că  inculpatul  B.I.H.  i-a  prezentat  martorului 
ordinele  de tranzacţionare ulterior,  acesta  confirmându-le după realizarea tranzacţiilor. 
Rezultă aşadar că nu martorul a fost cel care a indicat detaliile privind preţul, cantitatea şi 
momentul introducerii ordinelor de tranzacţionare în sistem, inculpatul B.I.H. fiind cel 
care a avut iniţiativa realizării tranzacţiilor. 

În data de 01.02.2008 pe piaţa de capital, respectiv pe piaţa XMBS (cunoscută şi 
sub numele de RASDAQ), a avut loc o singură tranzacţie cu acţiunile A., dar au fost  
introduse în sistemul ARENA mai multe ordine de tranzacţionare.  

Astfel, în data de 01.02.2008, ora 12:27:54, în sistemul de tranzacţionare ARENA 
a B.V.B. a fost introdus ordinul de tranzacţionare (cumpărare) cu numărul 8257974 prin 
care clientul G.G.A. se oferea să cumpere un număr de 500 acţiuni A. la un preţ de 0,33 
lei/acţiune. Acest ordin de tranzacţionare a fost introdus în sistemul ARENA de pe contul 
inculpatului S.S.D. (Director Operaţiuni Brokeri în cadrul S.S.I.F. "B.S." S.A.). Precizăm 
că acest ordin atesta calitatea de INSIDER al clientului G.G.A. 

În aceeaşi dată, la ora 13:26:56 în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. "T.C." S.A. a 
fost  introdus  ordinul  de  cumpărare  nr.35388 prin  care  clientul  H.C.O.,  client  al  S.C. 
"T.C." S.A., se oferea să cumpere un număr de 1.000 acţiuni A. la un preţ de 0,33 lei pe 
acţiune. La ora 13:27:16, ordinul amintit a fost transferat în sistemul de tranzacţionare 
ARENA a BVB atribuindu-i-se numărul 8260232. Acest ordin de tranzacţionare a fost 
introdus în sistemul de tranzacţionare de către inculpatul B.I.H.. 

La ora 13:27:53, în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A., a fost introdus 
un ordin de tranzacţionare cu nr.836905 prin care clientul B.I. oferea spre vânzare un 
pachet de 500 acţiuni A. la un preţ de 0,33 lei/acţiune (valoare 165,00 lei). Acest ordin de 
tranzacţionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. de către A.S.I.F. (agent servicii 
de intermedieri financiare) inculpata O.(fostă S.)A.M.. 

Acest din urmă ordin atesta calitatea de INSIDER al clientului B.I.. 
Concomitent, acest ordin a fost transferat de pe contul agentului de bursă T.I. în 

sistemul  ARENA  al  BVB  atribuindu-i-se  numărul  8260260,  fiind  executat  odată  cu 
introducerea lui în favoarea clientului H.C.O.. 

Din  cele  arătate  mai  sus  se  poate  observa  sincronizarea  perfectă  a  acţiunilor 
agenţilor de bursă din cadrul S.C. "B.S." S.A. cu cei din cadrul S.C. "T.C." S.A., atât în 
ceea ce priveşte orele introducerii ordinelor, cât şi în ceea ce priveşte preţul limită cerut 
şi, respectiv, oferit de clienţi. 

La data de O 1.02.2008 preţul de referinţă al acţiunilor A. era de 0,27 lei/acţiune, 
creşterea de 0,06 lei/acţiune fiind la maximul limitei zilnice de variaţie în raport cu preţul 
de referinţă. Faptul că, în conformitate cu comunicările S.C. "B.V.B." S.A., în perioada 
01.12.2007 - 30.04.2008, tranzacţionarea acţiunilor emitentului S.C. ,,A.B." S.A. Bistriţa 
s-a realizat cu "tunel", preţului de tranzacţionare al acestei acţiuni fiindu-i impusă o limită 
zilnică  de  variaţie  în  raport  cu  preţul  de  referinţă  de  +/-25%.  În  urma  unui  calcul 
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elementar  se poate  susţine că ac~astă  creştere  de 0,06 lei/acţiune  se află  la  maximul 
limitei zilnice de variaţie în raport cu preţul de referinţă: 0,27 x 25% = 0,0675 

În data de 05.02.2008 pe piaţa de capital, respectiv pe piaţa XMBS (RASDAQ), a 
avut  loc  doar  o  singură  tranzacţie  cu  acţiunile  A.,  dar  au  fost  introduse  în  sistemul 
ARENA mai multe ordine de tranzacţionare.  

Astfel,  în  data  de  04.02.2008,  la  ora  11:04:20,  în  sistemul  de  tranzacţionare 
ARENA a  B.V.B.  a  fost  introdus  ordinul  de  tranzacţionare  (cumpărare)  cu  numărul 
8267013 prin care clientul G.G.A. se oferea să cumpere un număr de 1.000 acţiuni A. la 
un preţ de 0,41 lei/acţiune. 

Acest ordin de tranzacţionare a fost introdus în sistemul ARENA de pe contul 
agentului  de  bursă  P.I.A..  Precizăm  că  acest  ordin  atesta  calitatea  de  INSIDER  al 
clientului G.G.A. 

În aceeaşi  dată,  la  ora 13:11:58 în  sistemul  de tranzacţionare  ARENA a S.C. 
"B.V.B." S.A. a fost introdus ordinul de tranzacţionare (vânzare) cu numărul 8271317 al 
clientului B.I. prin care acesta oferea spre vânzare număr de 500 acţiuni A. la un preţ de 
0,41 lei/acţiune.  Acest ordin de tranzacţionare a fost  introdus în sistemul ARENA de 
către inculpata O.(fostă S.)A.M.. Şi acest ordin atestă calitatea de INSIDER al clientului 
B.I.. 

În data de 05.02.2008, la ora 10:39:31 în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. "T.C." 
S.A. a fost introdus ordinul de cumpărare nr.35504 prin care martorul H.C.O., S.A., se 
oferea să cumpere un număr de 500 acţiuni A. la un preţ de 0,41 lei pe acţiune. La ora 
10:39:51, ordinul amintit a fost transferat în sistemul ARENA de către inculpatul B.I.H., 
atribuindu-i-se numărul 8276602, fiind executat o secundă mai târziu,  respectiv la ora 
10:39:52. 

Deşi ordinul de vânzare al clientului B.I. se afla în sistemul ARENA din data de 
04.02.2008, aşa cum am arătat mai sus, în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. 
apare  corespondentul  acestuia  doar  în  data  de  05.02.2008,  la  ora  10.39:52,  de  altfel 
aceasta fiind şi ora executării acestuia în sistemul ARENA. 

Referitor la cele arătate mai sus, se poate observa că, deşi în data de 04.02.2008 
existau în sistemul ARENA atât un ordin de vânzare (al clientului B.I.) cât şi un ordin de 
cumpărare (al clientului G.G.A.) cu aceleaşi caracteristici, ordinul de vânzare al clientului 
B.I. a fost executat doar în data de 05.02.2008 odată cu introducerea acestuia în aplicaţia 
FRONT OFFICE a  S.C.  "B.S."  S.A.  şi  odată  cu  introducerea  în  sistemul  ARENA a 
ordinului de cumpărare a clientului H.C.O.. 

Se poate din nou observa sincronizarea perfectă (aproape la secundă) a acţiunilor 
agenţilor de bursă din cadrul S.C. "B.S." S.A. şi din cadrul S.C. "T.C." S.A., atât în ceea 
ce priveşte orele introducerii ordinelor, cât şi în ceea ce priveşte preţul limită cerut şi, 
respectiv, oferit de clienţi.  

La fel ca în cazul tranzacţiei din data de 01.02.2008, la data de 05.02.2008 preţul 
de referinţă al acţiunilor A. era de 0,33 lei/acţiune, creşterea de 0,08 lei/acţiune (până la 
valoarea de 0,41 lei pe acţiune) fiind la maximul limitei zilnice de variaţie în raport cu 
preţul de referinţă.  Precizăm faptul că, în conformitate cu comunicările S.C. "B.V.B." 
S.A.,  în  perioada 01.12.2007 -  30.04.2008, tranzacţionarea  acţiunilor  emitentului  S.C. 
"A.B." S.A. Bistriţa s-a realizat cu "tunel", preţului de tranzacţionare al acestei acţiuni 
fiindu-i impusă o limită zilnică de variaţie în raport cu preţul de referinţă de +/-25%. 
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În urma unui calcul simplu se constată că această creştere de 0,08 lei/acţiune se 
află la maximul limitei zilnice de variaţie în raport cu preţul de referinţă: 0,33 x 25% 
=0,0825 

În data de 07.02.2008 pe piaţa de capital, respectiv pe piaţa XMBS (RASDAQ), 
au avut loc două tranzacţii cu acţiunile A., dintre care una a fost între martorul B.I. în 
calitate de vânzător şi martorul H.C.O. în calitate de cumpărător. În aceeaşi dată au fost 
introduse în sistemul ARENA mai multe ordine de tranzacţionare.  

Astfel,  în  data  de  07.02.2008,  la  ora  10:36:02,  în  sistemul  de  tranzacţionare 
ARENA a S.C.  "B.V.B."  S.A.  a  fost  introdus  ordinul  de  tranzacţionare  (vânzare)  cu 
numărul 8302635 prin care clientul B.I. se oferea să vândă un număr de 500 acţiuni A. la 
un preţ de 0,51 /acţiune. Acest ordin de tranzacţionare a fost introdus în sistemul ARENA 
de pe contul agentului de bursă P.I.A. din cadrul S.C. "B.S." S.A .. Precizăm că şi acest 
ordin atesta calitatea de INSIDER al clientului B.I.. 

Deşi ordinul de vânzare al clientului B.I. se afla în sistemul ARENA de la ora 
10:36:02, aşa cum am precizat anterior, în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. 
apare corespondentul acestuia doar la ora 11:18:49, ordinul de tranzacţionare (vânzare) 
având numărul nr.841631, de altfel o secundă mai târziu având loc şi executarea acestuia. 

În aceeaşi dată de 07.02.2008, la ora 11:18:29 în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. 
"T.C." S.A. a fost introdus ordinul de cumpărare nr.35650 prin care martorul H.C.O., se 
oferea să cumpere un număr de 500 acţiuni A. la un preţ de 0,51 lei pe acţiune. La ora 
11:18:49, 20 de secunde mai târziu, ordinul amintit a fost transferat în sistemul ARENA 
de către inculpatul B.I.H. din cadrul S.C. "T.C." S.A., atribuindu-i-se numărul 8304883, 
fiind executat o secundă mai târziu, respectiv la ora 11:18:50. 

Referitor la cele arătate mai sus, se poate observa faptul că, ordinul de vânzare al 
clientului  B.I.  a  fost  executat  doar  la  ora 11:18:50,  odată  cu introducerea  acestuia  în 
aplicaţia  FRONT  OFFICE  a  S.C.  "B.S."  S.A.  şi  odată  cu  introducerea  în  sistemul 
ARENA a ordinului de cumpărare a clientului H.C.O.. 

Din  nou  se  remarcă  sincronizarea  perfectă  (aproape  la  secundă)  a  acţiunilor 
agenţilor de bursă din cadrul S.C. "B.S." S.A. şi din cadrul S.C. "T.C." S.A., atât în ceea 
ce priveşte orele introducerii  ordinelor în FRONT OFFICE, cât şi în ceea ce priveşte 
cantitatea şi preţul limită cerut şi, respectiv, oferit de clienţi. 

La fel ca şi în cazul tranzacţiilor din datele de 01.02.2008 şi 05.0202008, la data 
de 07.02.2008 preţul de referinţă al acţiunilor A. era de 0,41 lei/acţiune, creşterea de 0,10 
lei/acţiune (până la valoarea de 0,51 lei pe acţiune) fiind la maximul limitei zilnice de 
variaţie în raport cu preţul de referinţă. 

În  conformitate  cu  comunicările  S.C.  B.V.B.  S.A.,  în  perioada  01.12.2007  - 
30.04.2008, tranzacţionarea acţiunilor emitentului S.C. ACI BISTRIŢ A S.A. Bistriţa s -a 
realizat cu "tunel", preţului de tranzacţionare al acestei acţiuni fiindu-i impusă o limită 
zilnică de variaţie în raport cu preţul de referinţă de +/-25%. 

În urma unui calcul  simplu se poate  susţine faptul  că această creştere de 0,10 
lei/acţiune se află la maximul limitei zilnice de variaţie în raport cu preţul de referinţă: 
0,41 X 25% = 0,1025 

În aceeaşi dată, la ora 11:18:57, la 7 secunde de la executarea ordinului precedent, 
în sistemul ARENA este introdus de către acelaşi agent de bursă, inculpatul B.I.H., încă 
un ordin de cumpărare al clientului H.C.O., cu numărul 8304888, pentru cumpărarea unui 
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număr de 1.000 acţiuni A. la un preţ de 0,40 lei pe acţiune. Acest ordin a devenit însă 
inactiv odată cu introducerea lui în sistem.  

În data de 08.02.2008 pe piaţa de capital, respectiv pe piaţa XMBS (RASDAQ), 
au avut loc mai multe tranzacţii cu acţiunile A., dintre care una a fost între martorul B.I.  
în calitate de vânzător şi martorul H.C.O. în calitate de cumpărător. În aceeaşi dată au 
fost introduse în sistemul ARENA mai multe ordine de tranzacţionare. 

Astfel,  în  data  de  08.02.2008,  la  ora  10:32:55,  în  sistemul  de  tranzacţionare 
ARENA a S.C. "B.V.B." S.A. a fost introdus ordinul de tranzacţionare ( vânzare) cu 
numărul 8315152 prin care clientul B.I. se oferea să vândă un număr de 500 acţiuni A. la 
un  preţ  de  0,63 lei/acţiune.  Acest  ordin  de  tranzacţionare  a  fost  introdus  în  sistemul 
ARENA de pe contul agentului de bursă T.I.M. din cadrul S.C. "B.S." S.A .. Şi acest 
ordin atesta calitatea de INSIDER al clientului B.I.. 

Deşi ordinul de vânzare al clientului B.I. se afla în sistemul ARENA de la ora 
10:32:55, în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. apare corespondentul acestuia 
doar la ora 10:33:35, ordinul de tranzacţionare (vânzare) având numărul nr.842842, de 
altfel o secundă mai târziu având loc şi executarea acestuia. 

În aceeaşi dată de 08.02.2008, la ora 10:33:15 în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. 
"T.C."  S.A. a  fost  introdus ordinul  de cumpărare  nr.35731 prin care clientul  H.C.O., 
client al S.C. "T.C." S.A., se oferea să cumpere un număr de 500 acţiuni A. la un preţ de 
0,63  lei/acţiune.  La  ora  10:33:35,  20  de  secunde  mai  târziu,  ordinul  amintit  a  fost 
transferat  în sistemul ARENA de către inculpatul  B.I.H. din cadrul S.C. "T.C." S.A., 
atribuindu-i-se numărul 8315223, fiind executat o secundă mai târziu,  respectiv la ora 
10:33:36. 

Şi  in  cazul  acestei  tranzacţii  se  observă  sincronizarea  perfectă  (aproape  la 
secundă) a acţiunilor agenţilor de bursă din cadrul S.C. "B.S." S.A. cu cei din cadrul S.C. 
"T.C." S.A., atât în ceea ce priveşte orele introducerii ordinelor în FRONT OFFICE, cât 
şi în ceea ce priveşte cantitatea şi preţul limită cerut şi, respectiv, oferit de clienţi. 

La fel ca în cazul tranzacţiilor din datele de 01.02.2008, 05.02.2008 şi 07.02.2008, 
la data de 08.02.2008 preţul de referinţă al acţiunilor A. era de 0,51 lei/acţiune, creşterea 
de 0,12 lei/acţiune  (până la  valoarea  de 0,63 lei  pe acţiune)  fiind  la  maximul  limitei 
zilnice de variaţie în raport cu preţul de referinţă. Faptul  că,  în  conformitate  cu 
comunicările S.C. "B.V.B." S.A., în perioada 01.12.2007 - 30.04.2008, tranzacţionarea 
acţiunilor  emitentului  S.C.  "A.B."  S.A.  Bistriţa  s-a  realizat  cu  "tunel",  preţului  de 
tranzacţionare al acestei acţiuni fiindu-i impusă o limită zilnică de variaţie în raport cu 
preţul de referinţă de +/-25%. Se poate constata că această creştere de 0,12 lei/acţiune se 
află la maximul limitei zilnice de variaţie în raport cu preţul de referinţă: 0,51 x 25% = 
0,1275 

În  aceeaşi  dată,  la  ora  10:33:54,  la  18  secunde  de  la  executarea  ordinului 
precedent, în sistemul ARENA este introdus de către acelaşi agent de bursă, inculpatul 
B.I.H., încă un ordin de cumpărare al  clientului  H.C.O., cu numărul  8315245, pentru 
cumpărarea unui număr de 1.000 acţiuni A. la un preţ de 0,50 lei pe acţiune. Acest ordin 
a fost modificat la ora 13:08:12, schimbat fiind preţul la valoarea de 0,6 lei/acţiune, dar a 
devenit însă inactiv odată cu schimbarea preţului efectuată în sistem. 

În data de 18.02.2008 pe piaţa de capital, respectiv pe piaţa XMBS (RASDAQ), a 
avut loc o singură tranzacţie cu acţiunile A., între numitul B.I. în calitate de vânzător şi 
un GRUP CUMPĂRARE în calitate de cumpărător. Conform datelor transmise de S.C. 
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"B.V.B." S.A., acest GRUP CUMPĂRARE cu contul client nr.298l539, era format din 
învinuiţii G.G.A. şi martorul B.P.G.. 

Astfel, în data de 18.02.2008, la ora 11.09:35, în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. 
"B.S." S.A. a fost introdus un ordin de tranzacţionare cu nr.849399 prin care clientul B.I. 
oferea spre vânzare un pachet de 340.145 acţiuni A. la un preţ de 0,76 lei/acţiune (valoare 
258.510,20 lei). Acest ordin de tranzacţionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. 
de către inculpata O.(fostă S.)A.M.. 

Pe formularul ordinului de tranzacţionare amintit nu este bifată rubrica referitoare 
la calitatea de INSIDER al clientului B.I.. 

În aceeaşi zi, la ora 11:14:51, prin intermediul A.S.I.F. M.N. din cadrul Agenţiei 
Bucureşti a S.C. "B.S." S.A., a fost introdus în aplicaţia FRONT OFFICE a societăţii 
ordinul de tranzacţionare nr. 47169 prin care clientul B.P.G. se oferea să cumpere un 
pachet de 200.220 acţiuni A. la un preţ de 0,765 lei/ acţiune (valoare 153.168,30 lei). 

Tot în aceeaşi zi, la ora 11:34:51 în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. 
a fost introdus ordinul de tranzacţionare nr. 850465 prin care clientul G.G.A. se oferea să 
cumpere  un  pachet  de  139.925  acţiuni  A.  la  un  preţ  de  0,76  leii  acţiune  (valoare 
106.434,00 lei). Acest ordin de tranzacţionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. 
de către acelaşi A.S.I.F., respectiv inculpata O.(fostă S.)A.M.. 

Din datele înregistrate în sistemul de tranzacţionare al B.V.B., denumit ARENA, 
conform datelor furnizate de S.C. "B.V.B." S.A. referitoare la tranzacţiile efectuate în 
data de 18.02.2008 cu acţiunile A., reiese faptul că la ora 11:34:49 este introdus în acest 
sistem ordinul de vânzare emis de B.I., atribuindu-i-se numărul 8388746, de această dată 
fiind precizată calitatea de INSIDER a clientului B.I., iar la ora 11:34:51 este introdus un 
ordin de cumpărare cu numărul 8388748, numele clientului fiind GRUP CUMPĂRARE. 

Aşa cum s-a arătat şi mai sus, conform datelor transmise de S.C. "B.V.B." S.A., 
acest GRUP CUMPĂRARE cu contul client nr.xxx era format din inculpatul G.G.A. şi 
martorul B.P.G.. 

În sistemul ARENA clientul GRUP CUMPĂRARE a fost introdus având calitatea 
de  CLIENT,  deşi  unul  din  componenţii  grupului,  respectiv  inculpatul  G.G.A.,  avea 
calitatea de INSIDER. 

De altfel,  Codul B.V.B. menţionează faptul că un cont de tip INSIDER pe un 
simbol, nu poate fi introdus într-un cont grup pe simbolul respectiv. 

Conform comunicărilor  S.C.  "B.V.B."  S.A.,  contul  GRUP CUMPĂRARE nr. 
xxx, folosit la tranzacţia amintită mai sus, a fost constituit în data de 24.10.2006 de către 
inculpatul D.S.D., angajat al S.C. "B.S." S.A. (aceste conturi grup înregistrate în sistemul 
ARENA pot fi modificate de către intermediari pe tot parcursul existenţei lor), cele două 
persoane cărora  le-au  fost  alocate  acţiuni  în  urma  tranzacţiei  din  data  de  18.02.2008 
(amintită mai sus) fiind introduse în contul grup la aceeaşi dată, la ora 11:30 de către 
inculpatul S.S.D.. 

Din documentele puse la dispoziţie de B.V.B. rezultă că ordinul de cumpărare 
introdus în sistemul de tranzacţionare ARENA pe numele GRUPULUI CUMPĂRARE a 
fost executat concomitent cu introducerea acestuia, la ora 11:34:51. 

Din  cele  340.145  acţiuni  A.  oferite  spre  vânzare  de  clientul  B.I.,  în  urma 
tranzacţiei au fost alocate un număr de 200.220 acţiuni A. clientului B.P.G. şi un număr 
de 139.925 acţiuni A. clientului  G.G.A.. 
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Tranzacţia  a putut fi  realizată la preţul de 0,76 lei/acţiune deoarece în data de 
13.02.2008, prin cumpărarea unui număr: de 50~ acţiuni A. la preţul de 0,78 lei/acţiune 
efectuată de inculpatul G.G.A. preţul acţiunilor a fost "tras în sus" prin aceeaşi manoperă 
ca în cazul tranzacţiilor din datele de 01.02.2008, 05.02.2008, 07.02.2008 şi 08.02.2008. 
Astfel, la data de 13.02.2008 preţul de referinţă al acţiunilor A. era de 0,63 lei/acţiune, 
creşterea de 0,15 lei/acţiune (până la valoarea de 0,78 lei pe acţiune) fiind la maximul 
limitei  zilnice  de  variaţie  în  raport  cu  preţul  de  referinţă.  Precizăm  faptul  că,  în 
conformitate cu comunicările S.C. "B.V.B." S.A., în perioada 01.12.2007 - 30.04.2008, 
tranzacţionarea acţiunilor emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistriţa s-a realizat cu "tunel", 
preţului de tranzacţionare al acestei acţiuni fiindu-i impusă o limită zilnică de variaţie în 
raport cu preţul de referinţă de +/-25%. 

Din calculul de mai jos rezultă că această creştere de 0,15 lei/acţiune se află la 
maximul limitei zilnice de variaţie în raport cu preţul de referinţă: 0,63 x 25% = 0,1575 

 Referitor la decontarea tranzacţiei amintite mai sus, cronologic, conform datelor 
puse la dispoziţie de BANCA T. S.A., în aceeaşi dată de 18.02.2008, are loc în următorul  
mod: - la ora 12:01:00 S.C. ,,B.S." S.A. plăteşte către B.I. suma de 260.261,10 lei; - la ora 
12:06:01 B.I. restituie către G.G.A. suma de 260.122,77 lei.; - la ora 12:11:13 G.G.A. 
creditează contul S.C. ,,B.S." S.A. cu suma de 106.821,50 lei; - la ora 12:26:40 B.P.G. 
creditează contul S.C. "B.S." S.A. cu suma de 155.000,00 lei; 

După cum se poate observa, S.C. "B.S." S.A. a achitat contravaloarea acţiunilor 
vândute de către clientul B.I. înainte chiar de a încasa de la cumpărători suma respectivă. 

Din documentele puse la dispoziţie, a realizat cronologia tranzacţiei din data de 
18.02.2008, atât în ceea ce priveşte operaţiunile efectuate pe bursă cât şi în raportat la 
decontările aferente tranzacţiei, după cum urmează: 

- ora 09:53 - martorul C.O. virează din contul său deschis la BANCA O. S.A. 
suma de 155.000 lei către martorul B.P.G.; 

- ora 11.09:35 - în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. a fost introdus un 
ordin de tranzacţionare cu nr.849399 prin care clientul B.I. oferea spre vânzare un pachet 
de 340.145 acţiuni A. la un preţ de 0,76 lei/acţiune (valoare 258.510,20 lei); 

- ora 11:14:51 - în aplicaţia FRONT OFFICE a S.S.I.F. "B.S." S.A. 
a fost introdus ordinul de tranzacţionare nr. 47169 prin care clientul B.P.G. se 

oferea să cumpere un pachet de 200.220 acţiuni A. la un preţ de 
0,765 lei/acţiune (valoare 153.168,30 lei);  
-  ora 11:30 - în contul  GRUP CUMPARARE existent,  sunt introduşi de către 

inculpatul S.S.D. clienţii B.P.G. şi G.G.A.; 
- ora 11:32:57 - în contul clientului B.P.G. deschis la Banca T. S.A. intră suma de 

155.000 lei de la numitul C.O.; 
-  ora  11:34:49  este  introdus  în  sistemul  de  tranzacţionare  ARENA  al  S.C. 

"B.V.B." S.A., ordinul de vânzare emis de B.I., atribuindu-i-se numărul 8388746; 
- ora 11:34:51 - în aplicaţia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. a fost introdus 

ordinul de tranzacţionare nr. 850465 prin care clientul G.G.A. se oferea să cumpere un 
pachet de 139.925 acţiuni A. la un preţ de 0,76 lei/acţiune (valoare 106.434,00 lei); 

-  ora  11:34:51  -  este  introdus  în  sistemul  de  tranzacţionare  ARENA  a  S.C. 
"B.V.B." S.A. un ordin de cumpărare cu numărul 8388748, numele clientului fiind GRUP 
CUMPĂRARE; 

- ora 11:34:51 - are loc executarea ordinelor de tranzacţionare (vânzare - client 
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B.I. şi cumpărare - GRUP CUMPĂRARE) concomitent cu introducerea ordinului 
de cumpărare amintit mai sus, cu numărul 8388748, deci are loc finalizarea tranzacţiei; 

- ora 12:01:00 - S.C. "B.S." S.A. plăteşte către clientul B.I. suma de 260.261,10 
lei, contravaloarea aproximativă a celor 340.145 acţiuni A. vândute; 

- ora 12:06:01 - B.I. restituie, prin bancă, către G.G.A. suma de 260.122,77 lei; 
- ora 12:11:13 - G.G.A. creditează contul S.C. "B.S." S.A. cu suma de 106.821,50 

lei, contravaloarea celor 139.925 acţiuni A. cumpărate; 
- ora 12:26:40 - B.P.G. creditează contul S.C. ,,B.S." S.A. cu suma de 155.000,00 

lei, contravaloarea aproximativă a celor 200.220 acţiuni A. cumpărate. 
Evoluţia preţului de tranzacţionare pentru simbolul A. în perioada analizată arată 

că în prima parte a perioadei avute în vedere a avut loc o scădere continuă a preţului de 
tranzacţionare, după care a urmat o creştere uşoară, intervenind ulterior o scădere bruscă, 
de la  valoarea  de 0,45 lei/acţiune  la  0,1 lei/acţiune,  care este  şi  valoarea  nominală  a 
acţiunilor  analizate.  Această  scădere  până  la  valoarea  nominală  a  fost  influenţată  de 
tranzacţia efectuată în data de 05.11.2007 de către inculpatul G.G.A. şi martorul B.I., 
analizată în detaliu în cuprinsul procesului verbal din data de 31.08.2010. 

Referitor la cele arătate mai sus se arată faptul că s-a putut efectua tranzacţia la 
valoarea de 0,1 lei/acţiune (chiar dacă preţul de referinţă pe ziua respectivă era de 0,45 
lei/acţiune)  datorită  faptului  că  în  perioada  01.06.2007  -  30.11.2007  tranzacţionarea 
acţiunilor emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistriţa s-a realizat fără "tunel", mai precis preţul 
de tranzacţionare al acestei acţiuni putea să varieze liber, neexistând o limită de variaţie 
impusă. 

După data de 05.11.2007 urmează o revenire până aproape de valoarea acţiunilor 
A.  de  dinaintea  acestei  date,  până  la  sfârşitul  anului  2007  fiind  sesizată  o  scădere 
constantă. 

La începutul  anului  2008,  începând cu luna februarie  se  observă foarte  clar  o 
tendinţă ascendentă, de apreciere a valorii acţiunilor A., în 10 zile de tranzacţionare (din 
care doar în şase zile au fost tranzacţionate efectiv acţiuni cu simbolul A.) valoarea de 
tranzacţionare a acestora urcând de la 0,23 lei/acţiune până la 0,77 lei/acţiune. 

Din datele transmise de S.C. "B.V.B." S.A. se detaşează foarte clar creşterile de 
valoare a acţiunilor A. care au avut loc începând cu data de 31.01.2008, creşteri care se 
pot observa în tabelul de mai jos: 

Data Preţ Preţ Preţ Variaţie 
maxim mediu Închidere % 

31.01.2008 0,27 0,27 0,27 17,39 
01.02.2008 0,33 0,33 0,33 22,22 
05.02.2008 0,41 0,41 0,41 24,24 
07.02.2008 0,51 0,51 0,51 24,39 
08.02.2008 0,63 0,63 0,63 23,53 
13.02.2008 0,78 0,78 0,78 23,81 
Pentru perioada cuprinsă în tabelul de mai sus, se poate observa variaţia zilnică a 

preţului  de  tranzacţionare  pe  simbolul  A.,  aceasta  fiind  în  jurul  valorii  de  25%,  dar 
imediat  sub  această  valoare,  deoarece,  în  perioada  0l.12.2007  -  30.04.2008, 
tranzacţionarea acţiunilor emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistriţa s-a realizat cu "tunel", 
preţului de tranzacţionare al acestei acţiuni fiindu-i impusă o limită zilnică de variaţie în 
raport cu preţul de referinţă de +/-25%, în conformitate cu comunicările S.C. B.V.B. S.A 
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Tot pe baza comunicărilor efectuate de S.C. "B.V.B." S.A., analizând volumul 
acţiunilor  A. tranzacţionate  în perioada 01.06.2007 -  31.03.2008, se poate  observa că 
acest  titlu  nu  era  foarte  tranzacţionat,  printre  puţinele  tranzacţii  notabile  în  perioada 
amintită fiind cele efectuate de martorul B.I. în calitate de vânzător şi inculpatul G.G.A. 
şi martorul B.P.G. în calitate de cumpărători, în datele de 05.11.2007 şi 18.02.2008. 

Prin activitatea de manipulare a pieţei de capital s-a urmărit transferul pe piaţa 
XMBS (RASDAQ) a acţiunilor deţinute de martorul B.I. în favoarea inculpatului G.G.A., 
la preţul stabilit în contractul încheiat anterior între părţi. 

Trebuie  precizat  că  tranzacţiile  pe  piaţa  bursieră  se  realizează  pe  baza  legii 
naturale a cererii şi ofertei. 

Inculpatul  G.G.A.  a  urmărit  şi  a  reuşit  să  influenţeze  în  mod  artificial  preţul 
titlului A. cu sprijinul inculpaţilor N.R., O.(FOSTĂ S.)A.M., D.S.D. şi B.I.H.. 

Potrivit  declaraţiilor  martorilor  R.M.V.  şi  B.I.,  inculpatul  N.R.  a  asistat  la 
discuţiile  purtate  de  inculpatul  G.G.A.  cu  martorul  B.I.  cu  privire  la  conţinutul 
antecontractului de vânzare cumpărare având ca obiect acţiunile emitentului S.C. "A.B." 
S.A. Bistriţa .

Acest tip de înţelegere contravine normelor pieţei de capital deoarece aşa cum am 
arătat anterior, preţul de tranzacţionare este fixat de cererea şi oferta din piaţă, iar BVB 
nu recunoaşte  tranzacţiile  efectuate  în  afara  pieţei.  Mai  mult,  inculpatul  N.R.  a  avut 
personal  o  discuţie  cu  martorul  B.I.  intermediată  de  inculpatul  G.G.A.  cu  privire  la 
valoarea pachetului de acţiuni pe care martorul le deţinea la S.C. ,,A.B." S.A. Bistriţa.

Inculpaţii, în faţa instanţei de judecată, s-au prevalat de dreptul la tăcere nedorind 
să facă nici un fel de declaraţie doar cu ocazia acordării ultimului cuvânt au învederat că 
nu se fac vinovaţi de comiterea infracţiunilor reţinute în sarcinile lor. 

În  şedinţa  publică  din 11 mai  2011 reprezentanta  DIICOT Serviciul  Teritorial 
Cluj a solicitat în temeiul art.337 alin.1 C.p.p.  să se dispună extinderea procesului penal 
faţă de inculpaţii  N.R.,  O.A.M., D.S.D. şi B.I.H.  pentru comiterea infracţiunii de fals 
informativ prev. de art.48 din Legea nr.161/2003 cu precizarea că în cazul inculpatului 
N.R. se solicită extinderea procesului pentru instigare la infracţiunea de fals informatic .

În susţinerea acestei cereri reprezentanta DIICOT a arătat că inculpaţii, sub forma 
concursului ideal prev. de art.33 lit.b C.p., au introdus în baza de date fără drept mai 
multe informaţii în sensul că se consideră că s-au  tranzacţionat date cuprinse în ordinele 
de tranzacţionare fără ca pentru acestea să  existe acordul clienţilor după cum rezultă din 
declaraţiile martorilor B. şi H. precum şi din faptul că inculpatul G. nu a semnat personal 
ordinele de tranzacţionare.

Astfel introducerea în sistem fără drept a unor date care se referă la cele cuprinse 
în operaţiunile de tranzacţionare, date care se referă la preţul real de tranzacţionare al 
acţiunilor pe piaţa de capital necorespunzătoare adevărului ca urmare a manipulării pieţei 
de  capital,  în  scopul  de  a  fi  utilizare  în  vederea  producerii  unor  consecinţe  juridice 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii mai sus amintite.

În şedinţa publică din  data de 15 mai 2012, Curtea a respins cererea de extindere 
a procesului penal aşa cum fusese formulată la termenul anterior apreciind că în cauză nu 
sunt  întrunite  cumulativ  condiţiile  cerute  de  art.336   alin.1  C.p.   întrucât  în  timpul 
cercetării judecătoreşti nu au apărut fapte noi care să rezulte din probele administrate în 
timpul judecăţii .
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Având în vedere însă jurisprudenţa în materie precum şi obligaţia instanţei de a 
face o corectă aplicare a legii penale, în scopul aflării adevărului, în baza art.334 C.p.p. s-
a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice  dintr-o singură infracţiune de manipulare 
de capital în două infracţiuni aflate în concurs ideal şi anume cele prevăzute de art.279 
alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004, şi de art.48 
din Legea nr.161/2003.

Din probele administrate în cauză raportat şi la dispoziţiile legale în materie  
precum şi la actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Încă  din  faza  de  urmărire  penală  s-a  ridicat  problema  existenţei  uneia  dintre 
condiţiile cerute de textul incriminator şi anume dacă piaţa de tranzacţionare a acţiunilor 
A., RASDAQ este reglementată în sensul art.125 din Legea nr.297/2004.

Ulterior, în urma demarării cercetării judecătoreşti, în cadrul instituţiei prev. de 
art.44 C.p.p. a chestiunilor prealabile s-a solicitat instanţei ca în baza probelor de la dosar 
şi în lumina dispoziţiilor legale în materie să stabilească caracterul pieţei RASDAQ.

Potrivit art.125 din Legea nr.297/2004, o piaţă reglementată este un sistem pentru 
tranzacţionarea instrumentelor financiare, aşa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 
11 şi care:

    a) funcţionează regulat;
    b)  este  caracterizată  de faptul  că reglementările  emise  şi  supuse aprobării 

C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la 
tranzacţionare a unui instrument financiar;

    c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei 
investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., în 
conformitate cu legislaţia comunitară.

Având în vedere, în principal acest text de lege, precum şi dispoziţiile Directivei 
nr.2004/39/CE,  curtea  a  apreciat  că  se  impune  sesizarea  Curţii  de  Justiţie  a  Uniunii 
Europe,  în  baza  art.267 din Tratatul  de funcţionare  a  Uniunii  Europene,  cu pivire  la 
interpretarea unei norme a dreptului Uniunii necesară soluţionării cauzei.    

Prin Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europe (Camera a doua) din 22 martie 
2012, în cauza C-248/11, s-a stabilit că:

1)      Articolul  4  alineatul  (1)  punctul  14  din  Directiva  2004/39/CE  a 
Parlamentului  European  și  a  Consiliului  din  21  aprilie  2004  privind  piețele 
instrumentelor  financiare,  de  modificare  a  Directivelor  85/611/CEE  și  93/6/CEE  ale 
Consiliului  și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European  și a Consiliului  și de 
abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2007/44/CE a Parlamentului European  și  a Consiliului din 5 septembrie 2007, trebuie 
interpretat în sensul că o piață de instrumente financiare care nu îndeplinește cerințele 
prevăzute  în  titlul  III  din această  directivă  nu intră  în  noțiunea  „piață reglementată”, 
astfel cum este definită de dispoziția menționată, chiar dacă operatorul său a fuzionat cu 
operatorul unei astfel de piețe reglementate.

2)      Articolul  47  din  Directiva  2004/39,  astfel  cum  a  fost  modificată  prin 
Directiva 2007/44, trebuie interpretat în sensul că înscrierea unei piețe pe lista piețelor 
reglementate  prevăzută  de  acest  articol  nu  constituie  o  condiție  necesară  pentru 
calificarea pieței respective ca piață reglementată în sensul acestei directive.

Faţă  de cele  de mai  sus,  apreciem că rolul  instanţei  naţionale  este  acela  de a 
verifica  dacă piaţa  RASDAQ îndeplinește  cerințele  prevăzute  în  titlul  III  din această 
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directivă,  pentru a se  putea stabili  cu certitudine  dacă este  vorba în  speţă  de o piaţă 
reglementată sau nu.

Un alt aspect important ce trebuie avut în vedere în analiza concretă a caracterului 
pieţei RASDAQ se regăseşte de asemenea în considerentele Hotărârii Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europe amintite, din care rezultă  că potrivit art. (2), (5)  și (44) ale Directivei 
2004/39, obiectivele acesteia constau printre altele în protecția investitorilor, în păstrarea 
integrității  și  a  eficienței  globale  a  sistemului  financiar,  precum  și  în  transparența 
tranzacțiilor. Or, a permite unei piețe care nu îndeplinește condițiile amintite la punctul 
43 din prezenta hotărâre să fie calificată drept piață reglementată pentru simplul motiv că 
este exploatată de operatorul unei alte piețe autorizate ca piață reglementată ar risca să 
aducă atingere acestor obiective.

Dispoziţiile  legale  în  vigoare  prevăd  că,  pentru  a  fi  considerată  o  piaţă 
reglementată,  o  piaţă  de  pe  teritoriul  Uniunii  Europene  trebuie  să  îndeplinească 
următoarele condiţii:

1.  să  fie  autorizată  de  autoritatea  competentă  (C.N.V.M.  -  cu  respectarea 
dispoziţiilor art 126 din Legea nr. 297/2004 şi a prevederilor Regulamentului C.N.V.M. 
2/2006), potrivit adresei CNVM nr.5761 din 25.03.2011 depusă la dosar f.415 CNVM nu 
a primit o cerere de autorizare a Pieţei RASDAQ ca piaţă reglementată  în sensul Legii 
nr.297/2004  privind  piaţa  de  capital  şi  a  Directivei  nr.39/2004  privind  pieţele  de 
instrumente financiare, cu toate că ulterior apariţiei Legii amintite în baza dispoziţiilor 
art.281 CNVM a adus în atenţia Pieţei obligaţia de încadrare în prevederile legale. Mai 
mult decât atât,  CNVM nu a emis nici un act individual prin care să autorizeze Piaţa 
RASDAQ ca piaţă reglementată în sensul art.125 din aceeaşi lege sau al art.4(1)14 din 
MIFID.

2. să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 125 din Legea nr. 297/2004:
 a)  să funcţioneze regulat;
 b)  să  fie  caracterizată  de  faptul  că   reglementările  emise  şi  supuse aprobării 

C.N.V.M.  definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la 
tranzacţionare a unui instrument financiar;

c) să respecte cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei 
investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., în 
conformitate cu legislaţia comunitară.

3.   să  fie  „un  sistem multilateral,  exploatat  şi  gestionat  de  un  operator,  care 
asigură sau facilitează confruntarea – chiar în interiorul său şi în conformitate cu norme 
nediscreţionare - a unor interese multiple de vânzare şi de cumpărare exprimate de terţi 
pentru  instrumente  financiare,  într-un  mod  care  conduce  la  încheierea  de  contracte 
privind  instrumente  financiare  admise  la  tranzacţionare  în  cadrul  normelor  sale  şi  al 
sistemelor sale, şi care este autorizat şi funcţionează în mod regulat în conformitate cu 
dispoziţiile titlului III" (art. 4, pct. 14 din Directiva 2004/39/CE);

4. să adopte reglementări privind:
a)  cerinţe  organizatorice  privind  evitarea  conflictului  de  interese,  gestionarea 

riscurilor la care sunt expuse, buna gestionare a operaţiunilor tehnice ale sistemelor (art. 
39 din Directiva 2004/39/CE);

b) admiterea la tranzacţionare a instrumentelor financiare (art. 40 din Directiva 
2004/39/CE);
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c)  suspendarea  si  retragerea  instrumentelor  de  la  tranzacţionare  (art.  41  din 
Directiva 2004/39/CE);

d) accesul membrilor la piaţă (art. 42 din Directiva 2004/39/CE);
e) controlul respectării normelor şi a altor obligaţii legale (art. 43 din Directiva 

2004/39/CE);
i) cerinţe  de  transparenţă  înainte  de  tranzacţionare  şi  după  tranzacţionare 

(art.  44-45  din  Directiva 2004/39/CE); 
g)  asigurarea  unui  mecanism  juridic  privind  compensarea  şi  decontarea 

tranzacţiilor efectuate pe piaţa respectivă (art. 46 din Directiva 2004/39/CE).
În analiza concretă a îndeplinirii condiţiilor mai sus enunţate, curtea apreciind ca 

fiind  corectă  analiza  comparativă  depusă  la  dosar  de  inculpatul  G.  prin  apărătorul 
consideră necesară prezentarea normelor de drept incidente în cauză atât cele prevăzute 
de directivă cât şi cele din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2002 privind transparenţa şi 
integritatea Pieţei Rasdaq, paralela dintre acestea conducând la concluzia indubitabilă că 
piaţa RASDAQ nu este reglementată. 

Potrivit art.  38/1din directivă,  statele membre solicită persoanelor care sunt în 
măsură să exercite, direct sau  indirect, o influenţă semnificativă asupra gestionării unei 
pieţe reglementate să aibă calităţile necesare.

2. Statele membre solicită operatorului pieţei reglementate:
 (a)  să  furnizeze  autorităţii  competente  şi  să  facă  publice  informaţii  privind 

proprietarii pieţei respective şi/sau operatorul de piaţă, în special identitatea persoanelor 
care sunt în măsură să exercite o influenţă semnificativă asupra gestionării,  precum şi 
valoarea intereselor deţinute de aceste persoane;

 (b)  să  semnaleze  autorităţii  competente  şi  să  facă  public  orice  transfer  de 
proprietate care antrenează o schimbare a identităţii persoanelor care exercită o influenţă 
semnificativă asupra gestionării pieţei reglementate.

3. Autoritatea  competentă  refuză   să  aprobe  propunerile   de modificare a 
intereselor  deţinute  de  persoanele  care  controlează  o  piaţă  reglementată  şi/sau  de 
operatorul de piaţă în cazul în care există   motive   obiective   şi   demonstrabile   de   a 
estima   că schimbarea propusă ar risca să compromită gestionarea corectă şi prudentă a 
pieţei reglementate respective.

Apoi, articolul 39 statuează că statele membre solicită pieţelor reglementate: 
 (a)  să  adopte  dispoziţii  pentru  a  detecta  în  mod  clar  şi  a  gestiona  efectele 

potenţial  dăunătoare,  pentru  funcţionarea  lor  sau  pentru  participanţii  lor,  ale  oricărui 
conflict de interese apărut între cerinţele funcţionării lor corespunzătoare şi propriile lor 
interese sau cele ale proprietarilor sau operatorilor lor, în special în cazul în care un astfel  
de  conflict  riscă  să  compromită  exercitarea  unei   funcţii  care  le-a  fost  delegată  de 
autoritatea competentă;

 (b) să  fie  dotate în  mod  corespunzător pentru  gestionarea riscurilor la care sunt 
expuse, să instituie facilităţi şi sisteme adecvate   care   să   le   permită   să   identifice  
toate   riscurile semnificative ce pot compromite buna lor funcţionare şi să aplice  măsuri  
efective de diminuare a riscurilor;

 (c) să instituie facilităţi care să garanteze buna gestionare a operaţiunilor tehnice 
ale sistemelor, în special proceduri de urgenţă eficiente  pentru  a  face  faţă eventualelor 
situaţii  de funcţionare necorespunzătoare a sistemelor de tranzacţionare;
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 (d) să    adopte    norme    şi    proceduri    transparente    şi nediscreţionare care 
să asigure o tranzacţionare echitabilă şi ordonată şi care să fixeze criterii  obiective în 
vederea executării eficiente a ordinelor;

e) să instituie  mecanisme vizând să faciliteze finalizarea eficientă  şi la timp a 
tranzacţiilor executate în cadrul sistemelor lor;

 (f) să dispună, în momentul autorizării şi ulterior în orice moment, de resurse 
financiare suficiente pentru a facilita funcţionarea lor ordonată, ţinând seama de natura şi 
amploarea tranzacţiilor încheiate pe piaţă, precum şi de gama şi de nivelul riscurilor la 
care sunt expuse.

 Articolul 40
1. Statele  membre  solicită  pieţelor  reglementate  să stabilească  norme  clare  şi 

transparente privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionări.
Aceste norme garantează că orice instrument financiar admis la tranzacţionare pe 

o  piaţă  reglementată  poate  face  obiectul  unei  tranzacţionări  echitabile,  ordonate  şi 
eficiente şi, în cazul valorilor mobiliare, poate fi tranzacţionat în mod liber.

2.  In   ceea  ce   priveşte   instrumentele   derivate,   aceste   norme  asigură,  în 
special, ca particularităţile contractului derivat să permită o cotaţie ordonată, precum şi o 
regularizare eficientă.

3. Pe lângă obligaţiile prevăzute la alineatele (1) şi (2), statele membre solicită 
pieţelor  reglementate  să instituie şi să menţină facilităţi  eficiente care să le permită  a 
verifica  dacă emitenţii  valorilor  mobiliare  care sunt  admise la tranzacţionare pe piaţa 
reglementată respectă prevederile dreptului  comunitar privind obligaţiile în materie de 
informare iniţială, periodică şi specifică.

Statele  membre  se  asigură  că  pieţele  reglementate  instituie  facilităţi  care  să 
permită accesul membrilor sau participanţilor lor la informarea făcută publică în temeiul 
dreptului comunitar.

4.  Statele  membre se asigură că pieţele  reglementate  adoptă măsurile  necesare 
pentru  a  controla  în  mod regulat  respectarea  condiţiilor  de admitere  a  instrumentelor 
financiare pe care le-au admis la tranzacţionare.

5. O valoare mobiliară care a fost admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 
poate  fi  admisă  ulterior  la  tranzacţionare  pe  alte  pieţe  reglementate,  chiar  şi  fără 
consimţământul  emitentului  şi  cu  respectarea  dispoziţiilor  pertinente  din  Directiva 
2003/71/CE a Parlamentului  European şi  a  Consiliului  din 4 noiembrie  2003 privind 
prospectul care trebuie publicat în caz de ofertă de valori mobiliare adresată publicului 
sau în vederea admiterii valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 
2001/34/CE (1).  Această  a  doua piaţă  reglementată  informează  emitentul  că valoarea 
mobiliară respectivă este tranzacţionată pe această piaţă. Un emitent nu este obligat să 
furnizeze direct informaţia  solicitată în temeiul alineatului (3) unei pieţe  reglementate 
care a admis valorile sale mobiliare la tranzacţionare fără consimţământul său.

6. Pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (l)-(5), Comisia  adoptă,  în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2), măsuri  de punere în 
aplicare care precizează:

(a) pentru diferitele categorii de instrumente, caracteristicile care trebuie luate în 
considerare de o piaţă reglementată pentru a stabili dacă un instrument a fost emis în 
conformitate  cu  condiţiile  prevăzute  la  alineatul  (1)  al  doilea  paragraf  în  vederea 
admiterii sale la tranzacţionare pe diferitele segmente de piaţă pe care le exploatează;
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(b) măsurile pe care o piaţă reglementată trebuie să le aplice pentru a se considera 
că  şi-a  îndeplinit  obligaţia  de  a  verifica  respectarea  de  către  emitentul  unei  valori 
mobiliare a dispoziţiilor dreptului comunitar privind obligaţiile în materie de informare 
iniţială, periodică sau specifică;

(c) măsurile pe care trebuie să le adopte piaţa reglementată în conformitate  cu 
alineatul   (3)  în   vederea  facilitării   accesului   membrilor  sau  participanţilor  săi  la 
informaţiile care au fost tăcute publice în condiţiile stabilite de dreptul comunitar.

Articolul 41
Suspendarea      şi      retragerea      instrumentelor     de      la tranzacţionare
1.  Fără  a  aduce  atingere  dreptului  autorităţilor  competente  de  a  solicita 

suspendarea   sau   retragerea   unui   instrument   de   la tranzacţionare în conformitate cu 
articolul 50 alineatul (2) literele (j) şi (k), operatorul de piaţă reglementată poate suspenda 
sau retrage de la tranzacţionare orice instrument financiar care nu mai respectă normele 
pieţei  reglementate,  în afara cazurilor  în care o astfel  de măsură poate afecta  în mod 
semnificativ interesele investitorilor sau compromite funcţionarea ordonată a pieţei.

Fără a aduce atingere  posibilităţii  de care dispun operatorii pieţelor reglementate 
de  a  informa direct  operatorii  altor  pieţe  reglementate,  statele  membre  solicită  ca un 
operator  al  pieţei  reglementate  care   suspendă  sau  retrage   un   instrument  de   la 
tranzacţionare   să  îşi   facă  publică   decizia   şi   să   comunice informaţiile   relevante  
autorităţii   competente.   Aceasta   este obligată să informeze autorităţile competente ale 
celorlalte state membre.

2. Autoritatea competentă care solicită suspendarea sau retragerea unui instrument 
Financiar  de la  tranzacţionare  pe una sau mai  multe  pieţe  reglementate  comunică  de 
îndată decizia sa publicului şi autorităţilor  competente  ale  celorlalte   state   membre. 
Cu excepţia    situaţiilor    în    care    interesele    investitorilor    sau funcţionarea 
ordonată  a pieţei  ar  putea  fi  afectate  în  mod semnificativ, autorităţile competente ale 
celorlalte  state  membre  solicită  suspendarea  sau  retragerea  instrumentului  financiar 
respectiv  de  la  tranzacţionare  pe  pieţele  reglementate  şi  MTF  care  funcţionează  sub 
supravegherea lor.

Articolul 42
Accesul la pieţele reglementate
1. Statele membre solicită pieţelor reglementate să instituie  şi să menţină norme 

transparente şi nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, care să reglementeze accesul 
sau aderarea membrilor la aceste pieţe.

2. Aceste norme stabilesc toate obligaţiile care revin membrilor sau participanţilor 
în temeiul:

(a) actelor de constituire şi de administrare a pieţei reglementate în cauză;
(b) dispoziţiilor privind tranzacţiile care sunt încheiate pe aceste pieţe;
(c) normelor profesionale impuse personalului întreprinderilor de investiţii 

sau al instituţiilor de credit care operează pe piaţă;
(d) condiţiilor prevăzute la alineatul (3) pentru alţi membri sau participanţi 

decât întreprinderile de investiţii şi instituţiile de credit;
(e)  normelor   şi    procedurilor   referitoare    la    compensarea    şi 

regularizarea tranzacţiilor care sunt încheiate pe piaţă.
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3. Pieţele reglementate pot admite ca membri sau participanţi întreprinderile de 
investiţii şi instituţiile de credit autorizate în temeiul Directivei 2000/12/CE, precum şi 
alte persoane care:

(a) prezintă calităţi de bună reputaţie şi de competenţă;
(b)  prezintă  un  nivel  suficient  de  aptitudine  şi  de  competenţă  pentru 

tranzacţionare;
(c)  dispun, după caz, de o organizare adecvată;
(d)  deţin  resurse  suficiente  pentru  rolul  pe  care  trebuie  să  şi-1  asume, 

ţinând seama de diferitele mecanisme financiare pe care piaţa reglementată le-ar fi putut 
stabili pentru a garanta regularizarea adecvată a tranzacţiilor.

4. Statele membre se asigură că membrii şi participanţii nu sunt obligaţi să îşi 
impună  reciproc  obligaţiile  prevăzute  la  articolele  19,  21  şi  22  în  ceea  ce  priveşte 
tranzacţiile încheiate pe o piaţă reglementată.

Cu toate acestea, membrii sau participanţii pieţei reglementate aplică obligaţiile 
prevăzute  la  articolele  19,  21  şi  22  în  ceea  ce  priveşte  clienţii  lor  în  cazul  în  care, 
acţionând în contul clienţilor lor, execută ordinele acestora pe o piaţă reglementată.

5. Statele membre se asigură că normele pieţelor reglementate care reglementează 
accesul  sau  aderarea  membrilor  la  aceste  pieţe  prevăd  participarea  directă  sau  de  la 
distanţă a întreprinderilor de investiţii şi a instituţiilor de credit.

6.   Fiecare  stat  membru  autorizează,  fără  nici  o  altă  cerinţă  juridică  sau 
administrativă,  pieţele reglementate din alte  state membre să adopte,  pe teritoriul său, 
dispoziţiile necesare pentru a permite membrilor şi participanţilor care s-au stabilit  pe 
teritoriul său să aibă acces la distantă la aceste pieţe şi să  tranzacţioneze pe acestea.

Piaţa  reglementată  comunică  autorităţii  competente  a  statului  său  membru  de 
origine numele statului membru în care intenţionează să adopte astfel de dispoziţii.  în 
termen de o lună, autoritatea competentă a statului membru de origine comunică această 
informaţie statului membru în care piaţa reglementată intenţionează să adopte astfel de 
dispoziţii.  La cererea autorităţii competente a statului membru gazdă şi într-un termen 
rezonabil,  autoritatea  competentă  a  statului  membru  de  origine  al  pieţei  reglementate 
comunică identitatea membrilor sau participanţilor pieţei reglementate stabiliţi  în acest 
stat membru. 7. Statele membre solicită operatorilor pieţei reglementate să comunice în 
mod  regulat  lista  membrilor  şi   participanţilor  pieţei  lor  reglementate  autorităţii 
competente a acesteia.

 Articolul 43
Controlul respectării normelor pieţelor reglementate şi a altor obligaţii legale
1. Statele membre solicită pieţelor reglementate să instituie si să menţină măsuri 

si proceduri eficiente pentru controlul regulat al respectării normelor lor de către membrii 
sau participanţii lor.

Pieţele   reglementate   supraveghează   tranzacţiile   efectuate   de  membrii  sau 
participanţii  lor  în  cadrul  sistemelor  lor,  în  vederea  identificării  oricărei  încălcări  a 
normelor respective, a oricărei condiţii de tranzacţionare de natură să perturbe stabilitatea 
pieţei sau a oricărui comportament care poate sugera un abuz de piaţă.

2.  Statele  membre  solicită  operatorilor  pieţelor  reglementate  să  semnaleze 
autorităţii  competente a pieţei  reglementate  orice încălcare semnificativă a normelor lor 
sau orice condiţie de tranzacţionare de natură să perturbe stabilitatea pieţei şi care poate 
antrena un abuz de piaţă. De asemenea, statele membre solicită  operatorilor   pieţelor 
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reglementate   să   furnizeze   fără întârziere informaţiile pertinente autorităţii competente 
în  materie  de  investigaţii  şi  urmăriri  în  justiţie  privind  abuzurile  de  piaţă  pe  pieţele 
reglementate şi să acorde acesteia întregul sprijin necesar pentru investigarea şi urmărirea 
în  justiţie  a  abuzurilor  de  piaţă  comise  în  sistemele  pieţei  reglementate  sau  prin 
intermediul acestora.

 Articolul 44
Cerinţe de transparenţă înainte de tranzacţionare aplicabile pieţelor reglementate
1.  Statele  membre  solicită  pieţelor  reglementate,  cel  puţin,  să  facă  publice 

preţurile   de   cumpărare   şi   de   vânzare,   precum   şi importanţa  poziţiilor   de  
tranzacţionare    exprimate   la   aceste preţuri,  afişate  de  sistemele  lor  pentru  acţiunile 
admise   la tranzacţionare.  Statele  membre solicită ca aceste informaţii  să fie puse la 
dispoziţia  publicului  în  condiţii  comerciale  rezonabile  şi  în  mod  continuu,  în  cadrul 
programului normal de tranzacţionare.

Pieţele reglementate pot acorda întreprinderilor de investiţii care sunt obligate să 
îşi publice preţurile pentru acţiuni în temeiul articolului 27 accesul, în condiţii comerciale 
rezonabile şi pe o bază nediscriminatorie, la facilităţile pe care le utilizează pentru a face 
publice informaţiile menţionate la primul paragraf.

2.  Statele  membre  abilitează  autorităţile  competente  să  exonereze  pieţele 
reglementate de obligaţia de a face publice informaţiile menţionate la alineatul (1), în 
funcţie  de modelul  de  piaţă  sau de  tipul  şi  mărimea  ordinelor  în  cazurile  definite  în 
conformitate cu alineatul (3). Autorităţile competente au în special dreptul de a renunţa la 
această obligaţie în ceea ce priveşte tranzacţiile a căror mărime este neobişnuit de mare în 
raport  cu  mărimea  normală  a  pieţei  pentru  acţiunile  sau  categoriile  de  acţiuni 
tranzacţionate.

3. Pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (1) şi (2), Comisia  adoptă,  în 
conformitate  cu  procedura  prevăzută  la articolul 64 alineatul (2), măsuri de punere în 
aplicare care precizează:

 (a) intervalul preţurilor de cumpărare şi de vânzare propuse de formatorii de piaţă 
desemnaţi, precum şi profunzimea pieţei la aceste preţuri, care trebuie făcute publice; (b) 
mărimea sau tipul ordinelor care pot fi exceptate de  la obligaţia de publicitate înainte de 
tranzacţionare, în temeiul alineatului (2); (c) modelele de piaţă pentru care exonerarea de 
la obligaţia de publicitate înainte de tranzacţionare poate fi acordată în temeiul alineatului 
(2),  în   special   aplicabilitatea  obligaţiei   în  cazul metodelor de tranzacţionare utilizate 
de pieţele reglementate care încheie tranzacţii în conformitate cu normele lor, în raport cu 
preţuri stabilite în afara pieţelor reglementate sau prin licitaţii periodice

Articolul 45 
Cerinţe   de   transparenţă   după   tranzacţionare   aplicabile pieţelor reglementate
1.Statele membre solicită pieţelor reglementate cel puţin să facă publice preţul, 

volumul  şi  momentul  tranzacţiilor  executate  în  ceea  ce  priveşte  acţiuni  admise  la 
tranzacţionare. Statele membre solicită ca detaliile tuturor acestor tranzacţii să fie făcute 
publice în condiţii comerciale rezonabile şi, în măsura posibilului, în timp real. Pieţele 
reglementate pot acorda întreprinderilor de investiţii care sunt obligate să publice detaliile 
tranzacţiilor  lor  cu  acţiuni  în  conformitate  cu  articolul  28,  în  condiţii  comerciale 
rezonabile  şi  pe  o  bază  nediscriminatorie,  accesul  la  facilităţile  pe  care  le  utilizează 
pentru a face publice informaţiile menţionate la primul paragraf.
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2.  Statele  membre  îşi  abilitează  autorităţile  competente  să  permită  pieţelor 
reglementate   să   decaleze   publicarea   informaţiilor detaliate menţionate anterior în 
funcţie  de  tipul  şi  de  mărimea  lor.  Autorităţile  competente  pot  autoriza  în  special 
publicarea  decalată  în  cazul  tranzacţiilor  a  căror  mărime  este  ridicată  în  raport  cu 
mărimea normală a pieţei  pentru acţiunile sau categoriile de acţiuni    tranzacţionate. 
Statele    membre    solicită    pieţelor reglementate   să  obţină  autorizarea  prealabilă  a 
autorităţilor competente   privind   dispoziţiile   propuse   pentru   organizarea acestei 
publicităţi  decalate  şi  solicită  ca  aceste  dispoziţii  să  fie  comunicate  în  mod  clar 
participanţilor de pe aceste pieţe şi investitorilor în general. 

3. Pentru a asigura funcţionarea eficientă Şi ordonată a pieţelor financiare, precum 
Şi aplicarea uniformă a alineatelor  (1) şi (2),  Comisia   adoptă,   în  conformitate   cu 
procedura  prevăzută  la articolul 64 alineatul (2), măsuri de punere în aplicare privind: 
(a) amploarea şi conţinutul informaţiilor care trebuie puse la dispoziţia publicului;  (b) 
condiţiile   în   care   o   piaţă   reglementată   poate   prevedea  publicarea  decalată  a 
tranzacţiilor,  precum  şi  criteriile  care trebuie aplicate pentru a desemna tranzacţiile 
pentru  care,  în  funcţie  de  mărimea  lor  şi  de  categoria  de  acţiuni  respective,  această 
publicare decalată este autorizată.

Articolul 46
 Dispoziţii privind mecanismele de contrapartidă centrală, de compensare şi de 

regularizare
1. Statele membre nu împiedică pieţele reglementate să convină cu o contrapartidă 

centrală, un organism de compensare sau un sistem de regularizare din alt stat membru 
mecanisme adecvate pentru organizarea compensării  şi regularizării  tuturor sau a unei 
părţi din tranzacţiile încheiate de participanţii lor în cadrul sistemelor lor.

2. Autoritatea competentă a unei pieţe reglementate nu poate interzice apelarea la 
o contrapartidă centrală, la un organism de compensare şi la un sistem de regularizare din 
alt stat membru, decât în cazul în care poate dovedi că această interdicţie este necesară 
pentru   a   menţine   funcţionarea   ordonată   a   pieţei reglementate respective şi ţinând 
seama de condiţiile impuse sistemelor de regularizare la articolul 34 alineatul (2). Pentru 
a evita repetarea nejustificată a controalelor, autoritatea competentă   ţine   seama   de 
supervizarea    şi    supravegherea  sistemului  de  compensare  şi  de  regularizare  deja 
efectuate de către    băncile   centrale    interne   în   calitate   de   supervizori    ai 
sistemelor de compensare şi de regularizare sau de către alte autorităţi de supraveghere 
competente în ceea ce priveşte aceste sisteme.

     Pe de altă parte în Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2002 privind transparenţa şi  
integritatea Pieţei Rasdaq regăsim doar următoarele dispoziţii cu privire la funcţionarea 
acestei pieţe: Art. 21 (1) Cotaţiile pe care un participant le introduce sau actualizează în 
sistem  trebuie  să  reflecte  ordinele  proprii  ale  acestuia  şi/sau  ale  clienţilor  săi,  de  a 
cumpăra sau vinde acţiuni. 

Art.  22  în  scopul  încheierii  unei  tranzacţii  pe  o  anumită  acţiune,  ordinea 
regulamentară de contactare a participanţilor care deţin cotaţii este ordinea în care sunt 
afişate cotaţiile de către sistem pentru respectiva acţiune. Cotaţiile sunt ordonate în sistem 
conform următoarelor criterii: (i) calitatea cotaţiei: cotaţie fermă, cotaţie indicativă; (ii) 
preţ; (iii) cantitate (în ordine descrescătoare); (iv) momentul introducerii cotaţiei. în Cap. 
I (Categoriile de listare) se specifică condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca acţiunile să 
fie admise la tranzacţionare în cadrul celor trei categorii.
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Pe Piaţa Rasdaq se tranzacţionează doar acţiuni (art. 3).
Obligaţiile în materie de informare sunt prevăzute în art. 10-14. 
Rapoartele se transmit Pieţei Rasdaq.
Se prevede obligaţia transmiterii rapoartelor pe suport de hârtie, prin curier sau 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire, şi pe suport electronic, prin e-mail sau 
dischetă.

Raportările  transmise  pieţei  RASDAQ  sunt  făcute  publice  prin  intermediul 
sistemului de informare al pieţei (art. 15).

Se prevede în art. 18 că Piaţa RASDAQ va evalua periodic gradul de îndeplinire a 
condiţiilor pentru listarea sau menţinerea acţiunilor în categoria I sau a II-a, însă nu şi în 
categoria de bază.

Conform art.  19,  conducerea Pieţei  Rasdaq, cu avizul  Inspectorului  General  al 
Pieţei Rasdaq poate decide doar suspendarea unui instrument de la tranzacţionare, nu şi 
retragerea acestuia.

În art. 19, alin.2 este prevăzută obligaţia notificării atât a participanţilor la Piaţa 
Rasdaq cât şi a C.N.V.M în privinţa suspendării şi reluării activităţii de tranzacţionare a 
unui emitent.

Cap II. Parametrii de protecţie a tranzacţiilor desfăşurate în piaţa RASDAQ
- norme privind preţul tranzacţiilor
Art. 20 (1) Piaţa RASDAQ va face public zilnic un preţ de referinţă pentru fiecare 

acţiune  listată;  acesta  se  calculează  ca  preţ  mediu  ponderat  al  tranzacţiilor  comune 
raportate în ultima zi în care au fost încheiate tranzacţii cu respectiva acţiune.

 Art. 29 Tranzacţiile bilaterale raportate se vor transmite automat de sistem spre 
decontare  Societăţii  Naţionale  de  Compensare,  Decontare  şi  Depozitare,  decontarea 
urmând a se efectua în conformitate cu reglementările în materie ale C.N.V.M. şi ale 
Societăţii Naţionale de Compensare, Decontare şi Depozitare, cel mult la data T+3, unde 
T este data raportării tranzacţiei.

Art. 29/2 - Prin excepţie de la prevederile art. 29, BER poate folosi un alt sistem 
de compensare, decontare şi registru.

Din  această  analiză  comparativă  nu  rezultă  că  Piaţa  Rasdaq  dispune  de 
reglementările solicitate unei pieţe reglementate de prevederile Directivei 2004/39/CE.

Apoi, pentru a lămuri toate aspectele cauzei, curtea a audiat martorii B., R. şi A. a 
căror  declaraţii  se  coroborează  cu  înscrisurile  depuse  la  dosar  şi  din  care  rezultă  cu 
certitudine că titlul bursier A. al emitentului SC A.B. SA  nu a fost niciodată admis la 
tranzacţionare  pe  piaţa  reglementată  a  BVB,   au  fost  tranzacţionate  doar  pe  piaţa 
RASDAQ, astfel că nu se conturează în cauză o altă stare de fapt, precum cea la care se 
face referire în conţinutul introductiv al Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi 
anume dacă acțiunile respective au fost admise la tranzacționare  și pe o altă piață de 
instrumente  financiare  care  ar  fi  calificată  drept  piață  reglementată  sau  dacă  cererea 
privind o astfel de admitere fusese depusă la data faptelor.

Conchizând  faţă  de  cele  de  mai  sus,  apreciem  că  în  cauză  nu  sunt  întrunite 
elementele constitutive ale infracţiunii de manipulare a pieţei de capital atâta vreme cât 
paţa de tranzacţionare RASDAQ nu este o piaţă reglementată, condiţie esenţială cerută de 
dispoziţiile normei de incriminare.

Într-o bogată jurisprudenţă, CEDO a subliniat importanţa asigurării accesibilităţii 
şi previzibilităţii legii, instituind şi o serie de repere pe care legiuitorul trebuie să le aibă 
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în vedere pentru asigurarea acestor exigenţe. Astfel în mai multe cauze(Rotaru împotriva 
României,  Damman  împotriva  Elveţiei  etc.),  CEDO  a  subliniat  că  o  normă  este 
previzibilă  numai atunci  când este redactată  cu suficientă  precizie,  în aşa fel  încât să 
permită oricărei persoane-care la nevoie poate apela la consultanţă de specialitate-să îşi 
corecteze  conduita  şi  în  special,  o  normă este  previzibilă  atunci  când oferă o anume 
garanţie  contra  atingerilor  arbitrare  ale  puterii  publice.  Sub  acest  aspect  ,  principiul 
securităţii  juridice  se  corelează  cu  un  alt  principiu,  dezvoltat  în  dreptul  comunitar  şi 
anume principiul încrederii legitime, care impune ca legislaţia să fie clară, predictibilă, 
unitară şi coerentă(cauzele Facini Doriv Recre, Foto-Frostv Hauptzollamt Lubeck Ost).

Transpunând principiile mai sus amintite în materia dreptului penal şi mai exact a 
speţei de faţă, curtea va constata că deficienţele arătate mai sus cu privire la stabilirea 
caracterului de piaţă reglementată a RASDAQ, element constitutiv a infracţiunii pentru 
care  au  fost  trimişi  în  judecată  inculpaţii,  profită  acestora,  cu  atât  mai  mult  cu  cât 
inculpatul G. a acţionat doar în urma consultării unor avocaţi de specialitate iar potrivit 
declaraţiei  inculpatului  N.  şi  în  prezent  piaţa  RASDAQ  este  prezentată  clienţilor  ca 
nefiind reglementată în sensul directivei amintite.

Aşa  fiind,  se  va  dispune,  în  baza  art.11  pct.2  lit.a  rap.  la  art.10  lit.d  C.p.p. 
achitarea inculpaţilor de sub învinuirea comiterii infracţiunii de manipulare a pieţei de 
capital.

În ceea ce priveşte schimbarea încadrării juridice invocate mai sus, în doctrina şi 
jurisprudenţa în materie, s-a statuat că, întrucât instanţa de judecată are obligaţia de a face 
o corectă aplicare a legii penale, ea nu poate fi limitată la încadrarea juridică iniţială, care 
s-a constatat că este greşită, ci trebuie înlocuită cu încadrarea juridică prevăzută de legea 
penală.

 În speţa de faţă se constată că în actul de sesizare al instanţei este descrisă pe larg 
maniera de completare şi introducere a ordinelor în sistemul informatic al BVB, stare de 
fapt care s-ar circumscrie conţinutului constitutiv al infracţiunii de fals informatic, astfel 
că s-a impus schimbarea de încadrare juridică prin reţinerea şi a infracţiunii  prev.  de 
art.48 din Legea nr.161/2003 în cazul inculpaţilor N.R. (sub forma instigării),  O.(fostă 
S.)A.M., D.S.D. şi B.I.H. aflată în concurs ideal cu infracţiunea de manipulare de capital.

Potrivit,  însă dispoziţiilor  art.48 din Legea  161/2003 constituie  infracţiunea de 
fals informatic, fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori 
de  a  restrictiona,  fără  drept,  accesul  la  aceste  date,  rezultând  date  necorespunzătoare 
adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice.

Astfel, pentru a se realiza conţinutul constitutive al acestei infracţiuni este necesar 
ca inculpaţii să fi acţionat fără drept.

Ori, în speţă  coroborând declaraţiile martorilor audiaţi nemijlocit de către instanţa 
de judecată (B., R., H.)  cu înscrisurile de la dosar se constată că tranzacţiile bursiere cu 
titlu A. au fost executate conform ordinelor de tranzacţionare date de către clienţi, care, în 
fapt,  reprezintă  dispoziţia  de  efectuare  a  unei  tranzacţii  bursiere,  de  vânzare  sau 
cumpărare date de către un client brokerului său. Mai mult decât atât,  în cauză a fost 
îndeplinită  şi  obligaţia  brokerului  de  informare  a  clientului  despre  modul  efectuări 
tranzacţiei prin semnarea de către acesta a rapoartelor de tranzacţionare.

Aşa  fiind,  apreciind  că  în  cauză  nu  sunt  întrunite  elementele  constitutive  ale 
infracţiunii de fals informatic, introducerea datelor în sistemul informatic realizându-se în 
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baza ordinelor de tranzacţionare semnate de clienţi vom dispune achitarea inculpaţilor şi 
de sub această învinuire.

Faţă de cele de mai sus, în baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.p.p. achită pe 
inculpatul  G.G.A.   pentru  infracţiunea  de  manipulare  a  pieţei  de  capital,  în  formă 
continuată,  prev.de art.279 al.1 combinat  cu art.248 rap.la art.244 al.5  lit.a  din Legea 
nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen.

În baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.p.p. va achita pe inculpaţii:
- inculpatul N.R. pentru infracţiunea de manipularea pieţei de capital,  în formă 

continuată,  prev.de art.279 al.1 combinat  cu art.248 rap.la art.244 al.5  lit.a  din Legea 
nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu instigare la 
infracţiunea  de  fals  informatic  prev.  de  art.25  C.p.  rap.  la  art.48  din  Legea 
nr.161/2003(  prin  schimbarea  încadrării  juridice  dintr-o  singură  infracţiune  de 
manipularea  pieţei  de  capital,  în  formă  continuată,  prev.de  art.279  al.1  combinat  cu 
art.248  rap.la  art.244  al.5  lit.a  din  Legea  nr.297/2004,  cu  aplic.art.41  al.2  C.pen.  în 
infracţiunile de manipularea pieţei de capital,  în formă continuată, prev.de art.279 al.1 
combinat cu art.248 rap. la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 
C.pen. în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu instigare la infracţiunea de fals informatic 
prev. de art.25 C.p. rap. la art.48 din Legea nr.161/2003)

- inculpata O.(fostă S.)A.M. pentru infracţiunea de manipularea pieţei de capital, 
în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din 
Legea  nr.297/2004,  cu aplic.art.41  al.2  C.pen.   în  concurs  ideal  (art.33  lit.b  C.p.)  cu 
infracţiunea de fals informatic prev. de art.48 din Legea nr.161/2003 ( prin schimbarea 
încadrării juridice dintr-o singură infracţiune de manipularea pieţei de capital, în formă 
continuată, prev. de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea 
nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în infracţiunile de manipularea pieţei de capital, 
în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 al.5 lit.a din 
Legea  nr.297/2004,  cu  aplic.art.41  al.2  C.pen.  în  concurs  ideal  (art.33  lit.b  C.p.)  cu 
infracţiunea de fals informatic prev. de art.48 din Legea nr.161/2003)

- inculpatul D.S.D. pentru infracţiunea de manipularea pieţei de capital, prev.de 
art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, în concurs 
ideal  (art.33  lit.b  C.p.)  cu  infracţiunea  de  fals  informatic  prev.  de  art.48  din  Legea 
nr.161/2003(  prin  schimbarea  încadrării  juridice  dintr-o  singură  infracţiune  de 
manipularea  pieţei  de  capital,  în  formă  continuată,  prev.de  art.279  al.1  combinat  cu 
art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004,  în infracţiunile de manipularea 
pieţei  de capital,  în  formă continuată,  prev.de art.279 al.1  combinat  cu art.248 rap.la 
art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în concurs ideal (art.33 
lit.b C.p.) cu infracţiunea de fals informatic prev. de art.48 din Legea nr.161/2003)

- inculpatul B.I.H. pentru infracţiunea de manipularea pieţei de capital,  prev.de 
art.279  al.1  combinat  cu  art.248  rap.la  art.244  al.5  lit.a  din  Legea  nr.297/2004,  cu 
aplic.art.41  al.2  C.pen.  în  concurs  ideal  (art.33  lit.b  C.p.)  cu  infracţiunea  de  fals 
informatic  prev.  de  art.48  din  Legea  nr.161/2003( prin  schimbarea  încadrării  juridice 
dintr-o singură infracţiune de manipularea pieţei de capital, în formă continuată, prev. de 
art.279  al.1  combinat  cu  art.248  rap.  la  art.244  al.5  lit.a  din  Legea  nr.297/2004,  cu 
aplic.art.41  al.2  C.pen.  în  infracţiunile  de  manipularea  pieţei  de  capital,  în  formă 
continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 al.5 lit.a din Legea 
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nr.297/2004 în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu infracţiunea de fals informatic prev. de 
art.48 din Legea nr.161/2003).

Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. (Judecător 
Monica Rodina)

Întocmit,
Judecător Delia Purice
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