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Art. 221 alin.(6) C.pr.pen. Condiţii de admitere. CEDO. Hotărârea în 
cauza Loski împotriva Poloniei 

 

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, încheiere din 15 ianuarie 
2015  

Prin încheierea penală nr. 58 din 22 decembrie 2014 pronunţată în dosarul nr. 
.../84/2014/a6 a Tribunalului Sălaj, s-a respins excepţia necompetenţei judecătorului 
de cameră preliminară în judecarea cauzei. 

În baza art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, s-a menţinut măsura arestării 
preventive a inculpatului P.N.D.-…. cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, 
complicitate la  infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal 
raportat la art. 9 lit. c) din Legea nr.241/2005 şi spălare a banilor în formă 
continuată,prevăzută de  art. 29 alin. 1,lit. a din Legea 656/2002 raportat la art. 35 
alin. 1 Cod penal luată faţă de acesta prin încheierea  penală nr. 7 din 24.01.2014, 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. .../118/2014 şi confirmată prin 
încheierea penală nr. 41/P din 28.10.2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul 
nr. .../84/2014. 

În baza art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, s-a menţinut măsura arestului la 
domiciliu a inculpaţilor H.I. … administrator la S.C.E.T.M. S.R.L., S.C.E.C. S.R.L. şi 
S.C.E.C.C. S.R.L., fără antecedente penale, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, cu 
aplicarea art.5 Cod penal, evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit.c) din Legea 
nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penal, spălarea 
banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a) din legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 Cod 
penal şi delapidare, prevăzută de art.295 alin.1 Cod penal raportat la art.308 Cod 
penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penal, G.I. …., 
cunoscut cu antecedente penale, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, cu 
aplicarea art.5 Cod penal, evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit.c) din Legea 
nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penal, spălarea 
banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a) din legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 Cod 
penal şi delapidare, prevăzută de art.295 alin.1 Cod penal raportat la art.308 Cod 
penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penal, B.V.V. …, 
administrator la S.C.O.S.T. S.R.L., …, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, cu 
aplicarea art.5 Cod penal, evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit.c) din Legea 
nr.241/2005, spălarea banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a) din Legea nr.656/2002, 
cu aplicarea art.5 Cod penal şi delapidare, prevăzută de art.295 alin.1 Cod penal 
raportat la art.308 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 
lit.a) Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penalşi N.P.  …, cercetat pentru săvârşirea 
infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 
alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală, 
prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art.9 lit.c) din Legea nr.241/2005, cu 
aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penal, spălarea banilor, 
prevăzută de art.29 alin.1 lit.a) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod 
penal din 1968 şi art.5 Cod penal, complicitate la delapidare, prevăzută de art.48 Cod 
penal raportat la art.295 alin.1 Cod penal raportat la art.308 Cod penal, cu aplicarea 
art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penal şi cesiunea frauduloasă a părţilor 



sociale, în scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi penale, prevăzută de art.2801 
din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penal, 
totul cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penal luată faţă de 
aceştia prin încheierea penală nr. 588 din 29.10.2014 a Curţii de Apel Cluj în dosarul 
nr. .../84/2014/a3 şi a inculpaţilor B.E. …, pentru săvârşirea infracţiunilor - 
constituirea unui  grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 10 
infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005; o infracţiune 
de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002; totul cu aplic. art. 
38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., B.M. ….,cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 5 de infracţiuni 
de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005; o infracţiune de spălare a 
banilor , prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002; totul cu aplic. art. 38 alin.1, 
cu aplic. art. 5 C.p., C.S.D. …., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire 
de grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 12 infracţiuni de 
complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 raportat la  art. 9 lit. c 
din Legea 241/2005; o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de 
art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p., o infracţiune de 
cesiune a cesiunea părţilor sociale în scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi 
penale art. 280 1 din Legea 31/1990 (SC M. SRL),  trei infracţiuni de complicitate la 
cesiunea părţilor sociale în scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi penale prev. 48 
C.p. rap. la art. 280 1 din Legea 31/1990, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 
C.p.şi şi B.G. …, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup 
infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 10 infracţiuni de evaziune fiscală 
prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005; o infracţiune de spălare a banilor, prev. de 
art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002; totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 
C.p., luată faţă de aceştia prin încheierea penală nr. 20/A din 29.03.2014 pronunţată 
de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. .../84/2014. 

În baza art. 207 alin. 4 Cod procedură penală, s-a menţinut măsura controlului 
judiciar a inculpatului D.G.D. …., fără antecedente penale, cercetat pentru săvârşirea 
infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 
alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, evaziune fiscală, prevăzută de art.9 
lit.c) din Legea nr.241/2005, spălarea banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a) din 
Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 Cod penal şi delapidare, prevăzută de art.295 
alin.1 Cod penal raportat la art.308 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, totul cu 
aplicarea art.33 lit.a) Cod penal din 1968 şi art.5 Cod penal, luată prin Încheierea 
penală nr. 58/A din 17.07.2014 de către Tribunalul Sălaj în dosarul nr.  .../84/2014 şi 
modificată  prin încheierea  penală nr.26/P pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul 
.../84/2014/a2 şi a inculpaţilor V.D.I., …,  cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, 
complicitate la  infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal 
raportat la art. 9 lit. c) din Legea nr.241/2005 şi spălare a banilor în formă 
continuată,prevăzută de  art. 29 alin. 1,lit. a din Legea 656/2002 raportat la art. 35 
alin. 1 Cod penal şi  T.O.R. …, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea 
unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, complicitate la  
infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 lit. c) 
din Legea nr.241/2005 şi spălare a banilor în formă continuată,prevăzută de  art. 29 
alin. 1,lit. a din Legea 656/2002 raportat la art. 35 alin. 1 Cod penal, luată prin 
încheierea penală nr. 26/P pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. .../84/2014/a2. 

S-a respins cererea inculpaţilor H.I. şi G.I. de a comunica între ei  şi cu 
martorul P.D., precum şi de a se deplasa câte două ore pe zi la locul de muncă. 



S-a respins cererea inculpatului  G.I. de  a se deplasa la biserica  S.  din 
municipiul Zalău în data de 28.12.2014 între orele 09-13. 

S-a respins cererea inculpatului C.S.D. pentru a se deplasa în data de 
23.12.2014 în municipiul Zalău  la magazinul K.  de pe strada S. şi la frizeria de pe 
strada R. 

S-a respins cererea inculpatului N.P. privind părăsirea  domiciliului pentru a se 
putea deplasa la bancă în oraşul Tăşnad şi la investigaţii medicale  în municipiul Cluj 
Napoca precum şi privind  permisiunea  de a lucra în program de 8 ore pe zi. 

S-a respins cererea inculpatului  B.G. de a se deplasa la Spitalul Judeţean 
Zalău  în data de 24.12.2014, orele 08-13 şi de a lucra în program de 8 ore pe zi. 

S-a respins cererea inculpatului B.M. de a participa în data de 28.12.2014 
orele 09-14 la ceremonia religioasă organizată de cultul O.. 

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare au rămas în 
sarcina statului. 

(…) 
Pentru a dispune astfel, judecătorul de cameră preliminară a reţinut cu referire 

la excepţia necompetenţei judecătorului de cameră preliminară în judecarea cauzei, 
raportat la faptul că instanţa superioară respectiv Curtea de Apel Cluj-Secţia penală nu 
s-a pronunţat asupra Încheierii penale  din data de 25.11.2014 prin care inculpaţilor le-
au fost menţinute măsurile preventive  în prezenta cauză, instanţa reţine că această 
excepţie nu este  fondată deoarece Curtea deApel Cluj-Secţia Penală s-a pronunţat 
asupra respectivei încheieri de menţinere a măsurilor preventive  în prezentul dosar 
prin Încheierea penală nr. 778 din data de 12.12.2014. 

Prin încheierea nr. 7 din data de 24.01.2014 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa în dosar nr..../118/2014, in baza art. 149 ind.l alin.9 Cod .proc.pen, s-a 
admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa. 

In baza art.136 Cod proc.pen., art.l43 alin.l Cod proc.pen.în referire la art.148 
al.l lit.a)şi f)Cod proc.pen., s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului P.N.D. -…, 
pe o durată de 30 zile,cu începere de la data punerii efective în executare a mandatului 
de arestare preventivă. 

In baza art.149 ind.l alin.12 Cod proc.pen.în referire la art.146 alin.10 şi 11 
Cod proc.pen., S-a dispus emiterea de urgenţă a mandatului de arestare preventivă 
pentru inculpat şi comunicarea acestuia potrivit dispoziţiilor legale. 

In baza art. 192 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat au 
rămas în sarcina acestuia. 

Pentru a pronunţa încheierea, judecătorul a avut în vedere următoarele: 
La data de 22.01.2014 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa sub 

nr..../2014 propunerea formulată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, 
în conformitate cu prevederile art.1491 Cod proc.pen. şi art.l50 alin.l teza II şi alin.2 
Cod proc.pen., privind luarea măsurii arestării preventive în lipsă faţă de inculpatul 
P.N.D. …, pe o perioadă de 30 zile -cu începere de la data punerii efective în 
executare a mandatului de arestare preventivă. 

S-a arătat că inculpatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de 
omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente 
legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul 
sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. de art. 9, alin. 1, lit. b) şi 
alin. 3 din Legea 241/2005;schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin 
din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a 
acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care 



provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei, faptă 
prev. de art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea 656/2002 rep.;dobândirea, deţinerea sau 
folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, faptă 
prev. de art. 29, alin. 1, lit. c) din Legea 656/2002 rep.;folosirea, cu rea-credinţă, a 
bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor 
acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese 
direct sau indirect, faptă prev. de art. 272, alin. 1, pct. 2 din Legea 31/1990 
rep.;transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate 
comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării 
acesteia, faptă prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 rep.; toate faptele cu aplicarea art. 
33, lit. a) Cod pen., 

Prin rezoluţia nr. .../P/2011 (dosar conexat la data de 30.01.2013, la dosarul 
penal nr. .../P/2011) din data de 24.01.2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa, s-a dispus, începerea urmăririi penale faţă de P.N.D. şi K.I., sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile 
ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor 
realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. şi ped. 
de art. 9, lit. b) din Legea 241/2005. 

S-a reţinut că, în perioada aprilie - mai 2010, sus-numiţii, în calitate de 
administratori ai S.C. W.P. S.R.L. Constanţa, au achiziţionat, de la S.C. E.C. S.R.L. 
Sălaj, combustibil ecologic pentru centrale, în valoare totală de 553.786 lei, fară a 
înregistra în contabilitate facturile de achiziţie marfa şi tară a depune la organele 
fiscale teritoriale raportările trimestriale, semestriale şi bilanţuri, de la înfiinţare şi 
până în prezent, în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de 
stat. 

La data de 21.01.2014, în baza datelor existente în dosar şi a cercetărilor 
efectuate, prin ordonanţa nr. .../P/2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa, s-au extins cercetările şi s-a început urmărirea penală faţă de P.N.D. şi 
pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea 656/2002 
rep., art. 29, alin. 1, lit. c) din Legea 656/2002 rep, art. 272, alin. 1, pct. 2 din Legea 
31/1990 rep. şi art. 2801 din Legea 31/1990 rep., toate faptele cu aplicarea art. 33, lit. 
a) din Cod pen. Totodată, prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus schimbarea încadrării 
juridice a faptei pentru care s-a început iniţial urmărirea penală faţă de P.N.D., 
respectiv cea prev. şi ped. de art. 9, lit. b) din Legea 241/2005, în infracţiunea prev. de 
art. 9, alin. 1, lit. b) şi alin. 3 din Legea 241/2005. 

În cadrul extinderii s-a reţinut că inculpatul P.N.D., în perioada 2008 - 2010, 
în calitate de administrator al S.C. W.P. S.R.L., a efectuat mai multe operaţiuni 
comerciale pe teritoriul României, fară a înregistra în contabilitate operaţiunile 
comerciale şi fără să depună la organul fiscal teritorial declaraţii şi bilanţuri fiscale. 
Astfel, P.N.D. a creat un prejudiciu la bugetul de stat în sumă totală de 5.369.064 lei, 
reprezentând impozit pe profit şi T.V.A. 

Se reţine că în aceeaşi perioadă, inculpatul P.N.D. a folosit cu rea credinţă 
creditul societăţii, transferând nejustificat din conturile acesteia în contul personal 
suma totală de 7.083.796 lei, ulterior retrăgând în numerar suma totală de 6.754.235 
lei. De asemenea, acesta a mai ridicat nejustificat din conturile societăţii şi suma totală 
de 1.610.237 lei, existând astfel indicii temeinice de spălare a banilor. 

Totodată se reţine faptul că, la data de 31.05.2010, inculpatul P.N.D. a 
cesionat fictiv părţile sociale ale S.C. W.P. S.R.L. Constanţa, către învinuitul K.I. (om 
al străzii), fară să îi predea documentele de constituire şi funcţionare precum şi actele 



contabile ale societăţii, urmărind astfel sustragerea de la urmărirea penală, prin 
plasarea acestuia ca administrator al societăţii. 

Din actele şi lucrările dosarului, Tribunalul a reţinut următoarele: 
Cauza are la baza două sesizări penale, astfel: 
-sesizarea Gărzii Financiare Constanţa faţă de numitul K.I., administrator al 

S.C. W.P. S.R.L. Constanţa, solicitând efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii prev. de art. 9, lit. f) din Legea 241/2005. Sesizarea a luat naştere ca 
urmare a unor verificări demarate de comisari ai Gărzii Financiare Constanţa, cu 
privire la realitatea relaţiilor comerciale dintre S.C. W.P. S.R.L. Constanţa şi S.C, 
F.O. S.R.L. Prejoi, jud. Dolj, verificări în cursul cărora nu au putut intra în posesia 
documentelor de evidenţă contabilă ale societăţii din Constanţa, iar administratorul 
societăţii nu s-a prezentat la invitaţiile organelor fiscale; 

-sesizarea Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, 
faţă de reprezentanţii S.C. W.P. S.R.L. Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
prev. de art. 9, lit. f) din Legea 241/2005. Sesizarea a avut la bază demararea unor 
verificări ale inspectorilor vamali din cadrul D.J.A.O.V. Constanţa, Serviciul de 
Inspecţie Fiscală, cu privire la înregistrarea în evidenţele contabile ale S.C. W.P. 
S.R.L., ale unor facturi emise de S.C. E.C. S.R.L. Sălaj. Inspectorii vamali nu au putut 
intra în posesia documentelor societăţii, întrucât societatea nu funcţiona la sediul 
social declarat, iar administratorul acesteia nu s-a prezentat în urma invitaţiilor 
transmise. Conform facturilor ataşate la sesizarea D.R.A.O.V. Constanţa, a rezultat 
faptul că, în luna mai 2010, S.C. W.P. S.R.L. a achiziţionat mai multe cantităţi de 
combustibil ecologic pentru centrale de la S.C. E.C. S.R.L. Sălaj. 

Cât priveşte S.C. W.P. S.R.L.,a reţinut că a fost înmatriculată la ORC 
Constanţa sub nr. J..., CUI ..., a avut ultimul sediu declarat în municipiul Constanţa, 
..., fiind înfiinţată de inculpatul P.N.D. la 26.08.2008. Acesta a avut calitatea de 
asociat unic şi administrator până la data de 31.05.2010, când a cesionat părţile 
sociale deţinute către învinuitul K.I., retrăgându-se totodată şi din funcţia de 
administrator. 

La data înmatriculării societăţii, sediul social al acesteia a fost declarat în 
Comuna Cobadin, jud. Constanţa, fiind modificat la 31.05.2010 la adresa din mun. 
Constanta, .... 

Din verificările efectuate de organele de poliţie la Uniunea Judeţeană a 
Cooperaţiei de Consum Constanţa, proprietar al spaţiului din ..., s-a stabilit că 
societatea nu a funcţionat niciodată la această adresă.  

Pentru închirierea acestui spaţiu s-a întocmit contractul de închiriere nr. 408 
din 28.05.2010 între U.J.C.C. Constanţa şi S.C. W.P. S.R.L., această societate din 
urmă fiind reprezentată de P.N.D.. 

La data de 05.12.2011 S.C. W.P. S.R.L. intră în procedura de insolvenţă, fiind 
numit lichidator judiciar D.C.. 

Din adresa nr. 111 din 05.03.2013 a lichidatorului D.C. a rezultat faptul că 
aceasta nu a intrat în posesia documentelor contabile ale S.C. W.P. S.R.L. pe 
parcursul procedurii de insolvenţă. De asemeuea, lichidatorul comunică faptul că, prin 
sentinţa civilă nr. 244 din 25.01.2013 a Tribunalului Constanţa, s-a dispus închiderea 
procedurii faţă de debitoarea S.C. W.P. S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul 
Comerţului. 

Din verificările efectuate de organele de poliţie din Municipiul Cărei, Jud. 
Satu Mare, s-a constatat că învinuitul K.I., domiciliat în ..., este om al străzii care nu a 
avut şi nici nu are locuinţă sau spaţiu de locuit asigurat, dormind prin gări, autogări şi 
în stradă. Din declaraţia învinuitului K.I. a reieşit faptul că, în primăvara anului 2010 



a fost contactat de două persoane care l-au adus în Constanţa unde a semnat mai multe 
acte la finanţele publice tară să ştie ce anume a semnat. 

Conform adresei nr. 15708 din 23.01.2013 a Administraţiei Finanţelor Publice 
Eforie, instituţie care aronda, din punct de vedere fiscal, S.C. W.P. S.R.L., până la 
31.05.2010, rezultă faptul că societatea nu figurează în evidenţe cu raportări 
trimestriale, semestriale şi bilanţuri contabile depuse şi nici nu există documente 
consemnate în procesul-verbal de predare primire efectuat între A.F.P. Murfatlar şi 
A.F.P. Eforie la data de 30.06.2011. Astfel se subînţelege că societatea nu a depus 
niciun fel de raportare fiscală pentru perioada 2008-2010. 

Verificându-se situaţia agenţilor economici de pe teritoriul României, care au 
raportat, prin declaraţiile 394, relaţii comerciale cu S.C. W.P. S.R.L., pentru perioada 
2008-2012, s-a constatat că, în cursul anilor 2008, 2009 şi 2010 S.C. W.P. S.R.L. a 
efectuat achiziţii şi livrări de la şi către mai multe societăţi comerciale de pe teritoriul 
României, fară să declare la organele fiscale, prin declaraţii 394, operaţiunile 
comerciale efectuate. 

Astfel, în perioada 2008-2010, conform declaraţiilor semestriale 394, raportate 
de partenerii de afaceri ai S.C. W.P. S.R.L., societatea a efectuat achiziţii de bunuri în 
sumă totală de 1.458.759 lei şi livrări de bunuri în sumă totală de 18.212.264 lei. 

Pentru documentare au fost solicitate şi obţinute declaraţiile semestriale 394 
depuse de partenerii de afaceri ai S.C. W.P. S.R.L.. 

In vederea verificării operaţiunilor financiare derulate de S.C. W.P. S.R.L. prin 
conturi bancare, s-a solicitat la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de 
Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare, conturile şi unităţile bancare 
aparţinând S.C. W.P. S.R.L., P.N.D. şi K.I.. 

Astfel, s-a stabilit că S.C. W.P. S.R.L. a avut conturi deschise la Banca C., 
Banca R., Credit Europe Bank, Banca T. şi Banca P.. 

De asemenea, inculpatul P.N.D. a deţinut conturi bancare la Banca C., Banca 
R., Banca T., Banca P., Banca P., Banca I.. 

Pentru stabilirea cu exactitate a operaţiunilor bancare desfăşurate de S.C. W.P. 
S.R.L. au fost solicitate şi obţinute documente care au stat la baza deschiderii 
conturilor la băncile mai sus menţionate, a extraselor aferente conturilor societăţii, 
precum şi a documentelor care au stat la baza operaţiunilor bancare, sens în care s-a 
stabilit că, la BANCA C. CONSTANTA - BASARABI,contul a fost deschis la 
03.11.2008 de către inculpatul P.N.D., aceasta fiind singura persoană împuternicită să 
efectueze operaţiuni pe acest cont. 

În perioada 28.11.2008 - 17.02.2010, S.C. W.P. S.R.L. a încasat în contul 
societăţii, de la diverşi ordonatori, precum şi din alte conturi proprii, suma totală de 
601.353 lei. 

În perioada 05.12.2008 - 04.08.2009, societatea a efectuat un număr de 19 
viramente interne în conturile sale deschise la Banca R. şi Banca T. în sumă totală de 
199.560 lei. 

În perioada 28.11.2008 - 17.02.2010, P.N.D. a ridicat din cont suma totală de 
480.990 lei, fară a exista justificări cu privire la ridicările acestor sume. LA Banca P. 
Contul a fost deschis la data de 29.05.2009 de către acest inculpat, care este singura 
persoană împuternicită să opereze pe cont. 

În cursul anului 2009, S.C. W.P. S.R.L. a încasat suma totală de 30.250 lei de 
la S.C. F.O. S.R.L., sumă ce a fost retrasă în numerar de către inculpatul P.N.D. în 
aceeaşi zi. 

Tot în anul 2009, S.C. W.P. S.R.L. a efectuat 3 plăţi către S.C. F.O. S.R.L. în 
sumă totală de 61.900 lei. 



De asemenea, în cursul aceluiaşi an, societatea a mai încasat sumele de 39.000 
lei de la S.C. B.S. S.R.L. şi 43.083 lei de la S.C. P.T.I.Q S.R.L. 

În total, în cursul anului 2009, inculpatul P.N.D. a retras suma totală de 50.332 
lei cu motivarea diverse plăţi. 

La Banca C.E., contul a fost deschis la data de 02.09.2008 de către inculpatul 
P.N.D.I iar pe acest cont nu s-au înregistrat debitări sau creditări. 

La BANCA R., contul a fost deschis la data de 15.09.2008 de către inculpatul 
P.N.D., persoană împuternicită să execute operaţiuni pe acest cont. 

În perioada 25.08.2008 - 15.07.2009, societatea a încasat în cont suma totală 
de 244.925 lei de la diverşi ordonatori, din care 30.000 lei au fost transferaţi din 
contul S.C. W.P. S.R.L. deschis la BCR, iar 32.400 lei au fost transferaţi din contul 
S.C. W.P. S.R.L. deschis la Banca M.. 

La data de 27.11.2008, societatea a efectuat o plată în sumă de 10.200 curo 
către firma J.F. KFT DEBRECEN din Ungaria. La 08.12.2008 societatea a efectuat 2 
viramente interne în conturile sale de la BCR şi Banca T. în sumă de 10.000 lei 
fiecare. 

La 19.12.2008 societatea a efectuat o plată către numitul C.H. în sumă de 
33.000 lei cu menţiunea "contravaloarea autoturismului". 

În perioada 15.12.2008 - 16.07.2009, inculpatul P.N.D. a ridicat din contul 
societăţii suma totală de 141.570 lei cu motivarea "diverse", "avans salarii", "diverse 
plăţi". 

La data de 25.11.2008, societatea a efectuat un schimb valutar prin vânzarea 
sumei de 39.525 lei, rezultând suma de 10.245 euro. 

La BANCA M.,contul a fost deschis la data de 12.01.2009 de către inculpatul 
P.N.D., persoană împuternicită să execute operaţiuni pe acest cont. De asemenea, a 
mai fost împuternicit pentru astfel de operaţiuni şi numitul I.S.. 

La data de 11.03.2009, societatea a încasat suma de 153.000 lei de la S.C. E.C. 
S.R.L. cu explicaţia "FI 3/13.09.2008". De asemenea, la 17.02.2009 contul societăţii a 
mai fost alimentat cu suma de 500 lei prin depunerea în numerar de către P.N.D.. 

La data de 11.03.2009, acelaşi inculpat a ridicat în numerar suma de 100.000 
lei cu motivarea "achiziţii fier vechi de la persoane fizice, C. E.ia, L. A. P., L. C. A.". 

Pentru această retragere societatea a depus la bancă un centralizator borderouri 
achiziţie deşeuri feroase-persoane fizice din 11.03.2009 în care sunt menţionate 
persoanele amintite anterior, atestându-se faptul că de la acestea s-au colectat deşeuri 
de fier. 

De menţionat este faptul că L. C. A. este concubina inculpatului P.N.D. cu 
care acesta are un copil minor, iar L. A. P. este tatăl concubinei inculpatului, fiind 
puţin probabil ca aceste operaţiuni să fie reale. 

La data de 11.03.2009, societatea a efectuat două viramente interne în 
conturile sale de la BCR şi Banca R. în sumă totală de 52.400 lei. 

Astfel, societatea a virat în contul său de la BANCA r. suma de 32.400 lei. 
Conform documentelor aferente contului societăţii de la Banca R. această sumă a fost 
retrasă de P.N.D. prin trei operaţiuni succesive de ridicare de numerar, două efectuate 
pe 11.03.2009 în sumă de 10.000 lei fiecare şi una efectuată pe 12.03.2009 în sumă de 
12.100 lei. 

Referitor la suma de 20.000 lei transferată din cont în contul său de la BCR la 
1 1.03.2009, se constată că aceasta a fost retrasă în numerar prin două operaţiuni 
succesive la datele de 11.03.2009 şi respectiv 12.03.2009, în cuantum de 10.000 şi 
respectiv 9.900 lei. 



La BANCA T. contul a fost deschis la data de 15.09.2008 de către inculpatul 
P.N.D., persoană împuternicită să execute operaţiuni pe acest cont. A mai fost 
împuternicit pentru operaţiuni comerciale pe acest cont şi I.S. la 24.02.2009. 

În perioada noiembrie 2008 - mai 2010 societatea a încasat în cont suma totală 
de 11.499.797 lei de la diverşi ordonatori. 

În perioada martie 2009 - mai 2010, societatea a efectuat plăţi către diverşi 
beneficiari în sumă totală de 9.013.428 lei. Din această sumă societatea a efectuat 

plăţi în contul inculpatului P.N.D., deschis la Banca T. în sumă totală de 
7.123.286 lei cu menţiunea "restituire împrumut". 

În perioada decembrie 2008 - mai 2010 inculpatul P.N.D. a ridicat în numerar 
din contul societăţii suma totală de 937.345 lei cu 

explicaţiile: "salarii unităţi private", "alte operaţiuni", "cumpărare mărfuri", 
"achiziţii materiale" etc. 

În perioada februarie 2009 - noiembrie 2009, în contul societăţii au fost 
efectuate depuneri de numerar în sumă totală de 99.291 lei din care 96.181 lei depuşi 
de către P.N.D. şi 3.110 lei de către I. S.. 

În documentele puse la dispoziţie de Banca T. se regăseşte contractul de 
împrumut nr. 2 din 11.03.2009, încheiat între P.N.D. în calitate de împrumutător şi 
S.C. W.P. S.R.L., în calitate de împrumutat, obiectul contractului fiind împrumutul 
sumei de 4.500.000 lei de către împrumutător către împrumutat. 

Conform documentelor transmise de bănci privind conturile personale ale 
inculpatului P.N.D., s-a stabilit că la data de 23.01.2009, inculpatul P.N.D. a deschis 
la Banca T. Arad, Agenţia Micalaca, un cont pentru persoane fizice. Totodată, 
inculpatul a solicitat şi emiterea unui card de debit aferent aceluiaşi cont. 

In perioada martie 2009 - septembrie 2010, inculpatul a încasat în contul său 
suma totală de 7.351.256 lei astfel:7.083.796 lei de la S.C. W.P. S.R.L. cu menţiunea 
"restituire împrumut";260.960 lei de la S.C. P. P.S. S.R.L. cu menţiunea "restituire 
împrumut"6.500 lei de la V.T. cu menţiunea "datorie". 

In perioada martie 2009 - octombrie 2010, inculpatul a ridicat în numerar din 
contul său personal suma totală de 6.356.500 lei. De asemenea, inculpatul a ridicat în 
numerar şi a efectuat plăţi cu ajutorul cârdului bancar aferent cardului său personal în 
sumă totală de 397.735 lei. 

În perioada aprilie 2009 - iunie 2010, inculpatul a efectuat plăţi din contul său 
personal în sumă totală de 645.228 lei către diverse persoane fizice şi juridice. 

În perioada ianuarie 2009 - noiembrie 2010, inculpatul P.N.D. a mai încasat în 
contul său prin depuneri de numerar suma totală de 36.749 lei provenind de la diverse 
persoane fizice. 

De asemenea, inculpatul P.N.D. este asociat şi administrator al S.C. P. P.S. 
S.R.L. Cluj Napoca, societate care a transferat în contul său personal suma de 260.960 
lei. 

Pentru stabilirea legalităţii operaţiunilor comerciale desfăşurate de S.C. W.P. 
S.R.L., organele de cercetare penală au solicitat organelor fiscale efectuarea unei 
verificări fiscale la societatea în cauză care să vizeze întreaga activitate a acesteia. 

Conform procesului-verbal nr. 10899 din 19.11.2013, emis de D.G.F.P., 
S.A.F.- activitatea de inspecţie fiscală ,au rezultat următoarele: 

Obligaţiile fiscale ale S.C. W.P. S.R.L., reprezentând T.V.A. şi impozit pe 
profit au fost calculate pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Constanţa, Serviciul de Investigare a Fraudelor (extrase de cont 
pentru conturile deschise la BCR, Banca M., Banca P., Banca R. şi Banca T. în care 



sunt reflectate încasările şi plăţile efectuate de societate) şi pe baza informaţiilor 
rezultate din aplicaţia informatică ce gestionează declaraţia informativă 394. 

Astfel, organele fiscale au stabilit că S.C. W.P. S.R.L. datorează bugetului de 
stat consolidat următoarele impozite şi taxe:impozit pe profit 2.446.325 lei;T.V.A. 
2.922.739 lei. 

În raportul de verificare fiscală se menţionează că în conformitate cu baza de 
date existentă la sediul A.J.F.P. Constanţa, rezultă că S.C. W.P. S.R.L. nu a depus 
nicio declaraţie fiscală şi că societatea a fost declarată inactivă din data de 07.10.2010, 
ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor declarative, fiind radiată la 12.02.2013. 

Inspectorii fiscali au stabilit că răspunderea pentru prejudiciul calculat în sumă 
de 5.369.064 lei, revine S.C. W.P. S.R.L., reprezentată, la data efectuării 
livrărilor/prestărilor de servicii, de inculpatul P.N.D. în calitate de administrator şi 
asociat unic. 

Pe baza verificărilor efectuate de organele de cercetare penală s-au mai stabilit 
următoarele aspecte:S.C. W.P. S.R.L. nu figurează cu contracte individuale de muncă 
transmise în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic şi nici nu 
figurează înregistrată ca angajator în evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Constanţa în perioada 01.01.2008 - 29.08.2013, aşa cum rezultă din adresa I.T.M. 
Constanţa nr. 18713 din 29.08.2013;S.C. W.P. S.R.L. nu a deţinut autorizaţie/atestat 
pentru operaţiuni cu produse energetice (antrepozitar, operator înregistrat (destinatar), 
utilizator final, importator/exportator/expeditor, atestat engros, atestat endetail), aşa 
cum rezultă din adresa nr. 27093/7688SSFCEM-CIV din 07.11.2012 a Direcţiei 
Regionale pentru Acccize şi Operaţiuni Vamale Constanţa;inculpatul P.N.D. figurează 
în evidenţele fiscale cu următoarele venituri impozabile:în anul 2006 venituri din 
dobânzi în sumă de 11.000 lei;în anul 2008 venituri din trasferuri de proprietate în 
sumă de 9.829 lei şi venituri din salarii în sumă de 79 lei;în anul 2009 venituri din 
salarii în sumă de 2.010 lei;în anul 2010 venituri din salarii în sumă de 1.510 lei,aşa 
cum rezultă din adresa Serviciului Fiscal Orăşenesc Eforie cu nr. 42373 din 
03.09.2013;inculpatul P.N.D. nu figurează cu bunuri mobile sau imobile. 

Inculpatul P.N.D. mai este cercetat în dosarul penal .../P/2011 înregistrat la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru infracţiuni de evaziune fiscală 
privind alte societăţi comerciale. 

În vederea identificării inculpatului P.N.D. s-au făcut verificări şi investigaţii 
la domiciliul acestuia stabilindu-se că nu mai locuieşte la adresa din localitatea 
Cobadin, str. G., nr. …, de mai mulţi ani, existând date că acesta este plecat din ţară 
de mai mult timp, cel mai probabil în Italia, împreună cu concubina sa L. C. A. şi 
copilul acestora. 

Din adresa nr. 19650 din 24.09.2013 a Serviciului Public Comunitar pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Adj ud - Arad a rezultat faptul că minorul 
P. L. A. D. a obţinut paşaportul nr. … eliberat la 19.04.2012 la Milano. La depunerea 
actelor s-au prezentat ambii părinţi, respectiv mama L. C. A. şi tatăl P.N.D.. Această 
informaţie a condus la certitudinea că inculpatul P.N.D. s-ar afla în localitatea Milano 
din Italia.Din investigaţiile efectuate s-a stabilit faptul că inculpatul P.N.D. are deschis 
un cont în reţeaua informatică "SKYPE" pe numele "D.P.", iar adresa este menţionată 
în localitatea Milano din Italia. 

S-a procedat la efectuarea de verificări de specialitate la diverse instituţii din 
România în vederea stabilirii de date sociale privind locul de muncă, şomaj, 
încarcerări, reţineri, încorporări etc, nerezultând indicii care să conducă la 
identificarea inculpatului. 



Prin urmare s-a apreciat că există presupunerea rezonabilă ca inculpatul 
P.N.D. se sustrage urmăririi penale. 

Examinând actele şi lucrările efectuate în cauză, instanţa a constatat că există 
indicii temeinice ce justifică bănuiala legitimă că inculpatul a săvârşit fapte prevăzute 
de legea penală, respectiv că există temeiul de drept prevăzut de art. 143 în referire la 
art.68 ind.l Cod proc.pen.1969 , ale comiterii faptelor pentru care inculpatul este 
cercetat. 

Astfel, s-a reţinut cazul de arestare preventivă prevăzut de art. 148 alin. 1 
lit.a)Cod proc.pen. 1969 şi anume că inculpatul a fugit sau s-a ascuns în scopul de a se 
sustrage de la urmărirea penală, reţinându-se în acest sens că s-au efectuat numeroase 
demersuri la domiciliul său, la alte instituţii abilitate , în încercarea de a fi adus în faţa 
organelor judiciare şi a nu a putut fi identificat, fiind dispărut de la locuinţa sa din 
Cobadin judeţul Constanta, deşi cunoştea că se întreprind cercetări. 

 S-a apreciat astfel, că sunt date că inculpatul, imediat după comiterea faptelor, 
a părăsit teritoriul României. 

Totodată, s-a apreciat din actele dosarului, că în cauză este incident şi cazul de 
arestare preventivă prevăzut de art.148 al.l lit.f)Cod.proc.pen. 1969,cele două condiţii 
impuse de acest text de lege fiind îndeplinite cumulativ atât în privinţa pedepsei dar în 
privinţa pericolului pe care l-ar prezenta în acest moment lăsarea în libertate a 
inculpatului . 

Acest pericol potenţial a fost evaluat prin raportare la natura şi gravitatea 
deosebită a faptelor pretins comise, modalitatea şi împrejurările concrete în care s-ar fi 
acţionat ,,rezonanţa socială negativă în rândul colectivităţii,sentimentul de indignare 
ce s-ar crea ,că persoane bănuite de săvârşirea unor asemenea infracţiuni de o 
gravitate deosebită se deplasează liber . 

S-a mai arătat că, pericolul social concret pentru ordinea publică, îmbracă 
forma unor efecte colective produse şi potenţiale (valoarea foarte mare a prejudiciului 
cauzat, încercarea de a crea o aparenţă de legalitate pentru sumele de bani în sensul 
transferării acestora prin mai multe conturi şi cesionarea societăţii în mod fictiv). 

S-a motivat că, în condiţiile escaladării fenomenului evaziunii fiscale şi mai 
ales a celui de spălare de bani este necesară o ripostă energică fermă împotriva 
faptelor care ating valori sociale importante, având în vedere că efectele negative 
indiscutabile pe care le generează fenomenul evaziunii fiscale şi cel al spălării de bani 
se resimt, direct, asupra nivelului încasărilor veniturilor fiscale, determinând 
importante distorsiuni în mecanismul funcţionării pieţei, distorsiuni care afectează o 
mare parte a populaţiei (nivel de trai, pensii, salarii, ajutoare sociale etc.). 

Măsura arestării preventive în această cauză, potrivit aprecierii instanţei, s-a 
impus cu necesitate, având în vedere gravitatea faptelor comise, cuantumul foarte 
mare al prejudiciului produs şi modalitatea concretă de comitere a infracţiunilor. 

Potrivit art. 68 ind. 1 Cod pr. pen., există indicii temeinice atunci când din 
datele existente în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că persoana faţă de care se 
efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală, a săvârşit fapta. 

Instanţa a concluzionat că soluţia este în acord şi cu jurisprudenţa CEDO , 
întrucât în cadrul examinării propunerii de arestare preventivă nu trebuie stabilită 
vinovăţia inculpatului, acesta fiind scopul urmăririi penale, în urma căreia trebuie să 
rezulte realitatea şi natura infracţiunilor de care o persoană este acuzată (cauza N.C. 
contra Italiei), ci trebuie să se stabilească dacă există sau nu date, informaţii de natură 
să convingă un observator obiectiv şi imparţial, că persoana pentru care s-a solicitat 
arestarea preventivă a comis o faptă prevăzută de legea penală (cauza Fox, Campbell 
şi Hartley contra Marii Britanii). în acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor 



Omului a statuat, în cauza O'Har a contra Marii Britanii, că prevederile art. 5, paragraf 
1, litera c) din Convenţie, face referire la noţiunea de suspiciuni, întrucât nu este 
necesar ca la momentul arestării anchetatorii să aibă suficiente probe care să justifice 
o condamnare. 

De asemenea, s-a apreciat că sunt satisfăcute şi criteriile complementare 
prevăzute de art.136 al.8 Cod.proc.pen.l969şi pentru realizarea şi a scopului 

măsurii prevăzut de alin.l al aceluiaşi articol. 
Drept urmare, s-a emis mandatul de arestare preventivă nr.4, 1a data de 

24.01.2014. 
Prin încheierea penală pronunţată de Tribunalul Constanţa în şedinţa Camerei 

de Consiliu din data de 25.10.2014 în dosarul nr. .../118/2014, în baza disp. Art. 50 
Cod procedură penală raportat la disp. Art. 36 Cod procedură penală, în referire la 
disp. Art. 231 alin. 4 Cod procedură penală s-a declinat competenţa de soluţionare a 
cauzei având ca obiect audierea inc. 

P.N.D…, în prezent aflat în cadrul l.P.J.-C.R.A.P. Constanţa, arestat în lipsă în 
baza încheierii nr.7/24.01.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 
nr..../118/2014, în favoarea Tribunalului Sălaj. 

S-a dispus trimiterea de îndată a dosarului nr..../118/2014 la Tribunalul Sălaj. 
Pentru a se pronunţa în acest sens, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul 

Tribunalului Constanţa a reţinut că la data de 24.10.2014, prin adresa 
nr.94251/24.10.2014 , Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa -Serviciul de 
Investigaţii Criminale -a comunicat acestei instanţe că inculpatul P.N.D. va fi preluat 
la data antemenţionată din aeroportul internaţional „Henri Coandă",Bucureşti, adus 
din Franţa şi va fi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Constanţa, 
urmând să fie prezentat instanţei la data şi ora stabilite de aceasta. 

Prin rezoluţia Preşedintelui Secţiei Penale a Tribunalului Constanţa, s-a fixat 
termen la data de 25.10.2014, pentru aducerea în vederea audierii inculpatului arestat 
în lipsă ,conform dispoziţiilor art.231 alin.4 Cod proc.pen.şi s- a dispus ataşarea 
dosarului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa . 

Cu adresa nr. .../P/2011 emisă la 24.10.2014, susmenţionata unitate de parchet 
a comunicat că dosarul de urmărire penală nr. .../P/2011 privind pe inculpatul P.N.D. 
ş.a.,a fost trimis prin declinare de competenţă la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Sălaj,în 
vederea reunirii la dosarul nr..../D/P/2012. 

S-au solicitat telefonic, relaţii de la DIICOT - Serviciul Teritorial Sălaj-cu 
privire la stadiul dosarului şi a rezultat, conform referatului întocmit, aflat la dosar, că 
inculpatul P.N.D. a fost trimis în judecată prin rechizitoriu, în luna august 2014, 
dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Sălaj, în procedura de cameră 
preliminară, în cauza care a fost declinată de la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Constanţa. 

Potrivit art.231alin.4 Cod procedură penală, când măsura arestării preventive a 
fost dispusă în lipsa inculpatului, organul de poliţie procedează la arestarea persoanei 
arătate în mandat, căreia îi predă un exemplar al acestuia, după care o conduce în cel 
mult 24 de ore la judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus măsura arestării 
preventive sau, după caz, la judecătorul de cameră preliminară ori completul la care se 
află spre soluţionare dosarul cauzei, în vederea ascultării. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut că, în ipoteza în care inculpatul 
arestat în lipsă este găsit după emiterea rechizitoriului în cauză, procedura arătată mai 
sus se va desfăşura în faţa judecătorului de cameră preliminară, respectiv a instanţei 
de judecată ,care va proceda la ascultarea acestuia. 



Având în vedere lipsa dosarului şi împrejurarea că inculpatul P.N.D., arestat în 
lipsă, a fost trimis în judecată în cauza care a fost declinată de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Constanţa, dosarul înregistrându-se pe rolul Tribunalului Sălaj, în baza art. 
50 Cod procedură penală raportat la art. 36 Cod procedură penală, în referire la 
art.231 alin.4 Cod procedură penală, s-a dispus declinarea cauzei în favoarea acestei 
instanţe şi trimiterea de îndată a 

dosarului. 
Prin încheierea penală nr. 41/P/28.10.2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj în 

dosarul nr. .../84/2014, judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 231 alin. 7 Cod 
procedură penală, a confirmat arestarea preventivă a inculpatului P.N.D.-fiul lui I. şi 
Jenica, născut la data de 01.01.1976 în mun. Constanţa, jud. Constanţa, domiciliat în 
comuna Cobadin, str. G., nr. …, jud. Constanţa, posesor al CI …, CNP …., şi 
executarea mandatului de arestare preventivă nr. 4 din  24.01.2014 emis de Tribunalul 
Constanţa- Secţia Penală, în dosarul nr. .../118/2014. 

În motivarea acestei încheieri judecătorul de cameră preliminară a reţinut că 
gradul de pericol pentru ordinea publică inculpatului P.N.D., subzistă în continuare, 
acesta rezultând din activitatea infracţională  a acestuia, descrisă anterior. 

Câtă vreme nu există probe noi din care să rezulte că gradul de pericol social 
concret al inculpatului s-a diminuat de la momentul în care a fost dispusă arestarea 
preventivă a acestuia de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul 
Tribunalului Constanţa, iar inculpatul s-a sustras  de la executarea mandatului de 
arestare, fiind găsit în Franţa, iar în faţa judecătorului de cameră preliminară  nu a 
dorit să dea declaraţie, uzând de dreptul la tăcere pe care îl conferă legea penală. 

În aceste circumstanţe, confirmarea arestării preventive a inculpatului P.N.D. 
apare ca imperios necesară, implicit şi executarea mandatului de arestare preventivă 
nr. 4 din 24.01.2014 emis de Tribunalul Constanţa, Secţia Penală în dosarul nr. 
.../118/2014. 

În conformitate cu disp.art.207 alin. 4 Cod procedură penală, în baza actelor 
dosarului, pentru considerentele avute în vedere atât la momentul dispunerii măsurii 
arestării preventive a inculpatului în arest preventiv, cât şi pentru considerentele de 
mai sus, vizând analiza legalităţii şi temeiniciei arestării preventive, judecătorul de 
cameră preliminară constată că se menţin temeiurile de drept prevăzute de art.223 
alin.2 Cod procedură penală. 

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară apreciază că subzistenţa 
acestor temeiuri impune în continuare privarea de libertate a inculpatului pentru 
realizarea scopului avut în vedere la dispunerea acestei măsuri, scop constând în 
asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal. 

 Se reţine în rechizitoriu că în  perioada ianuarie 2011 – primăvara 
anului 2012, aceste persoane s-au constituit într-un grup infracţional organizat, având 
ca scop sprijinirea, cu ajutorul unor societăţi  de tip „fantomă” a mai multor societăţi 
comerciale de pe raza judeţului Sălaj şi a judeţelor învecinate, în vederea săvârşirii de 
către acestea din urmă a infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de 
bani.  

S-a reţinut în cuprinsul referatului procurorului că în  perioada 2010 – 
primăvara anului 2013, au funcţionat mai multe societăţi care aveau un comportament 
tip fantomă, fiind folosite de numeroase alte societăţi din judeţul Sălaj şi din alte 
judeţe pentru a-şi  regla activitatea contabilă, astfel încât să nu plătească sau să 
plătească foarte puţin bugetului de stat, banii obţinuţi în urma activităţilor de evaziune 
fiscală şi delapidare urmând să intre în posesia administratorilor societăţilor din jurul 
societăţilor fantomă. 



 Modalitatea concretă de săvârşire a acestui gen de infracţiuni s-a 
reţinut a fi următoarea: 

 Societăţile cu activitate comercială semnificativă, prin intermediul 
administratorilor lor, găsesc o persoană sau un grup de persoane, de regulă cu condiţie 
materială modestă, lipsite de experienţă de viaţă sau cu un nivel intelectual scăzut, 
care sunt dispuse, în schimbul unor mici favoruri materiale, să devină asociaţi şi 
administratori în astfel de societăţi de tip fantomă. În acest fel, se creează aparenţa că 
activităţile efective desfăşurate de către aceste societăţi fantomă sunt realizate de către 
persoanele fizice ce au calitatea de administrator şi/sau asociaţi sau cel puţin cu ştirea 
lor. În realitate însă, persoanele care figurează ca asociaţi şi administratori în cadrul 
acestor societăţi fantomă sunt folosite doar la constituirea acestor societăţi şi la 
deschiderea de conturi şi obţinerea de carduri bancare. Ulterior, întreaga activitate 
imputată acestor societăţi fantomă este realizată de către persoanele din cadrul 
societăţilor beneficiare în urma raporturilor comerciale fictive sau de către persoane 
desemnate de către acestea pentru astfel de activităţi (contabili, secretare etc).  

Societăţile cu activitate economică reală au nevoie de astfel de societăţi 
fantomă pe care să le controleze şi cu ajutorul cărora să-şi regleze contabilitatea 
pentru a disimula activitatea economică reală şi a ascunde săvârşirea infracţiunilor de 
delapidare, evaziune fiscală şi spălarea banilor.   

     Societăţile fantomă sunt lipsite de orice activitate economică reală, ele 
fiind folosite doar pentru emiterea de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor cu 
activitate din jurul lor şi, eventual, rularea banilor aferenţi acestor facturi prin 
conturile lor. Astfel, deşi aceste societăţi au raporturi comerciale de valori foarte mari, 
ele nu au niciun angajat, nu au evidenţă contabilă, nu au patrimoniu, nu deţin  
mijloace fixe sau mobile etc. Caracteristic acestor societăţi fantomă este faptul că 
persoanele care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul lor nu au niciun rol 
în toată activitatea acestora, exceptându-l pe cel de a fi prezent la întocmirea actelor 
necesare constituirii sau modificării actelor constitutive şi la deschiderea de conturi 
bancare. Desigur că aceste persoane conştientizează că prin  acceptarea calităţii într-o 
astfel de societate, facilitează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare a 
banilor şi delapidare de către alte persoane sau societăţi. 

După constituirea unei astfel de societăţi, emiterea facturilor fictive şi a 
mişcărilor financiare prin conturile acestor societăţi, pentru a da aparenţă de realitate 
raporturilor juridice în baza cărora au fost emise facturile, sunt făcute de persoanele 
interesate din societăţile pentru care sunt folosite societăţile fantomă sau de către 
persoane desemnate în acest sens.  

 Pentru a putea fi folosite o perioadă mai îndelungată de timp, fără a atrage 
atenţia asupra caracterului ilicit al activităţii lor, întrucât se încarcă în evidenţa 
contabilă cu livrări de bunuri şi servicii, fapt ce implică în mod inevitabil şi activităţi 
de achiziţii, se folosesc în lanţ alte astfel de societăţi, care fac livrări către primele, 
pentru a egaliza livrările făcute în mod fictiv, cu achiziţii de asemenea fictive.  

Prin astfel de raporturi fictive se deturnează realitatea în privinţa activităţii 
economice a societăţilor care înregistrează astfel de facturi, fapt ce facilitează 
săvârşirea infracţiunilor menţionate. Astfel, spre exemplu, prin introducerea în 
contabilitate a unei facturi de cheltuieli fictive se diminuează impozitul şi se deduce 
TVA-ul ce ar trebui achitat către bugetul de stat în urma unei activităţi reale. Dacă o 
astfel de factură fictivă este însoţită şi de plata prin cont a unor sume de bani, pe 
această cale făptuitorii, sub aparenţa acestor raporturi juridice, delapidează sumele 
respective din societate, iar prin transferul sumelor către societăţile fantomă, urmate 
de întoarcerea acestora în posesia persoanelor fizice din spatele societăţilor cu 



activitate economică se ascunde provenienţa infracţională a acestor sume de bani, 
săvârşindu-se astfel infracţiunea de spălarea banilor.   

În realizarea aceluiaşi scop, de a nu plăti sau de a plăti cât mai puţin către 
bugetul de stat şi de a se însuşi sume de bani de către persoanele fizice administratori 
sau asociaţi în societăţile cu activitate economică, prin înregistrarea unor astfel de 
facturi se acoperă aprovizionările – livrările cu marfă la negru, fapt ce de asemenea 
are impact asupra bugetului de stat. Astfel, există posibilitatea ca două sau mai multe 
societăţi între care se derulează raporturi reale să folosească alături societăţi fantomă, 
pentru a nu-şi încărca activitatea societăţilor lor şi pentru a putea practica preţuri mai 
bune pe piaţă, în condiţiile în care TVA-ul este pus în cârca societăţii fantomă. 

Când astfel de activităţi iau amploare şi pe cale de consecinţă intră în vizorul 
autorităţilor fiscale, persoanele fizice din spatele societăţilor cu activitate economică, 
prin folosirea persoanelor care apar în documente, în calităţile cerute de lege (asociaţi 
şi administratori) în cadrul societăţilor fictive, fac demersuri pentru cesiunea părţilor 
sociale către alte persoane dispuse, de asemenea pentru mici favoruri, să accepte o 
astfel de societate, sau către cetăţeni străini (în speţa de faţă către cetăţeni maghiari), 
pentru a se acredita ideea că tot pasivul şi activul societăţii a fost preluat de către 
aceştia din urmă, alături de evidenţa contabilă (documentele propriu zise) a acestor 
societăţi, care în realitate nu există şi în scopul evident de a îngreuna urmărirea 
penală.  

În acest mod, cei care au folosit astfel de societăţi în săvârşirea infracţiunilor 
de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani au în aparenţă o activitate economică 
licită, fiind puşi la adăpost de îndreptarea urmăririi penale împotriva lor. În cele mai 
multe cazuri, în urma verificărilor fiscale efectuate, organele fiscale reţin în astfel de 
situaţii, săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 lit.b) din Legea 
nr.241/2005 (omisiunea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor) în sarcina  
societăţilor fantomă. În acest mod, tot prejudiciul cauzat de societăţile cu activitate 
economică şi care au folosit societăţile tip fantomă este preluat de către acestea din 
urmă, crescând astfel arieratele la bugetul de stat întrucât acestea sunt ab initio 
insolvabile.  

Aşa cum rezultă din actele de control ale organelor fiscale, această metodă a 
funcţionat pe deplin şi în speţa de faţă, până în prezent autorităţile fiscale considerând 
că evaziunea fiscală ar fi fost săvârşită de către societăţile de tip fantomă.  

Un ultim pas în asigurarea dispariţiei acestor societăţi şi a imposibilităţii de 
identificare a autorilor reali ai acestor fapte este dizolvarea lor.  

În aceleaşi scopuri, societăţile care au folosit societăţile fantomă îşi continuă 
activitatea, fapt ce în mod inevitabil implică identificarea altor şi altor societăţi 
fantomă care să fie folosite, încurajaţi şi de modul de abordare a acestor fapte de către 
autorităţile fiscale.   

 Acest mod de săvârşire a faptelor rezultă din analiza activităţii 
societăţilor cu activitate reală, a extraselor bancare, a apariţiei, evoluţiei şi dispariţiei 
fiecărei societăţi fantomă în parte, precum şi a raporturilor dintre ele şi persoanele 
care le gestionează.  

  În cadrul grupului infracţional organizat, reţinut a exista în cauză, 
activitatea membrilor este structurată pe două planuri, unul reprezentat de persoanele 
responsabile de înfiinţarea şi evoluţia societăţilor fantomă (inculpaţii N.P. şi C.S., 
alături de  persoanele care au acceptat să devină asociaţi sau administratori în cadrul 
acestor infracţiuni, respectiv suspecţii ………) şi cel de-al doilea reprezentat de către 
persoanele care au folosit societăţile fantomă pentru a înregistra cheltuieli fictive, 
pentru a justifica banii delapidaţi din societăţile pe care le administrează şi în final 



pentru a spăla banii astfel obţinuţi prin cele două infracţiuni (inculpaţii H.I., G.I., 
B.V., D.G.D., B.E., B.M., B.G. şi suspecţii ….).         

Reţinând aceste aspecte cu caracter general, comune inculpaţilor vizaţi de 
propunerea de prelungire a măsurilor preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi, în 
analiza subzistenţei motivelor care au stat la baza luării măsurilor preventive în cauză, 
se va raporta în continuare la situaţia concretă a fiecărui inculpat: 

(…) 
Toţi cei nouă inculpaţi au fost arestaţi preventiv prin încheierea penală nr.20/A 

din data de 29.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului 
Sălaj, pronunţată în dosarul nr..../84/2014, pentru o durată de 30 de zile, de la 
30.03.2014 la 28.04.2014, fiind emise mandatele de arestare preventivă nr.6-
14/UP/30.03.2014. 

 În cauză s-a constatat că sunt incidente dispoziţiile art.223 alin.2 Cod 
procedură penală raportat la art.202 alin.1 şi 3 Cod procedură penală, considerându-se 
la acel moment că există probe şi indicii temeinice care conduc la suspiciunea 
rezonabilă că toţi cei nouă inculpaţi au săvârşit faptele grave de care sunt acuzaţi, iar 
gravitatea sporită a faptelor, modul de săvârşire a acestora, prin profitarea de persoane 
vulnerabile şi luarea de măsuri pentru ascunderea urmelor săvârşirii infracţiunilor, 
amploarea faptelor şi numărul mare de persoane atrase în cadrul grupului probează 
pericolul concret pentru ordinea publică a acestora. 

În urma contestaţiei formulate de către toţi cei nouă inculpaţi, Curtea de Apel 
Cluj, prin încheierea penală nr.32/08.04.2014, a apreciat că se impune respingerea 
propunerii D.I.I.C.O.T. – B.T.Sălaj în privinţa inculpaţilor B.E., B.M., D.G.D. şi B.G., 
faţă de aceştia măsura preventivă a arestului la domiciliu fiind suficientă, având în 
vedere participaţia lor mai puţin gravă, atitudinea de recunoaştere a inculpatului 
D.G.D., disponibilitatea inculpaţilor B.G. şi B.M. de recuperare a prejudiciului care va 
fi stabilit pe baza unei expertize contabile şi situaţia lor personală, respectiv 
împrejurarea că toţi sunt bine integraţi în familie şi societate, având domicilii stabile. 
Măsura preventivă a arestului la domiciliu a fost luată faţă de aceşti inculpaţi pe o 
perioadă de 30 de zile, de la data de 08.04.2014 până la data de 07.05.2014 inclusiv. 

Ulterior, prin încheierea penală nr.27/A din data de 22.04.2014, pronunţată în 
dosar nr..../84/2014 al Tribunalului Sălaj, a fost prelungită măsura arestării preventive 
a inculpaţilor N.P., C.S.D., G.I., H.I. şi B.V.V. pe o perioadă de 30 de zile, de la 
29.04.2014 până la 28.05.2014, contestaţiile inculpaţilor fiind respinse prin încheierea 
penală nr.41/30.04.2014 a Curţii de Apel Cluj. În urma disjungerii propunerii de 
prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpaţii B.E., B.M., 
D.G.D. şi B.G., datorită lipsei încheierii în care erau consemnate motivele care au 
justificat, în opinia judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Cluj, 
această măsură preventivă tot privativă de libertate, însă mai uşoară, s-a format 
dosarul nr..../84/2014, în care prin încheierea penală nr.28/A din data de 28.04.2014, a 
fost prelungită această măsură preventivă pe o perioadă de 30 de zile, de la 
08.05.2014 la 06.06.2014. Contestaţiile formulate de inculpaţi au fost respinse prin 
Încheierea penală nr.45/07.05.2014 a Curţii de Apel Cluj. 

Prin Încheierea penală nr.43/A din data de 27.05.2014, pronunţată în dosarul 
nr..../84/2014 al Tribunalului Sălaj, a fost prelungită  din nou măsura arestării 
preventive a inculpaţilor N.P., C.S.D., G.I., H.I. şi B.V.V. pe o perioadă de 30 de zile, 
de la 29.05.2014 până la 27.06.2014, contestaţiile inculpaţilor fiind respinse prin 
încheierea penală nr.57/04.06.2014 a Curţii de Apel Cluj. 

Prin Încheierea penală nr.42/A din data de 27.05.2014, pronunţată în dosarul 
nr..../84/2014 al Tribunalului Sălaj, a fost prelungită măsura preventivă a arestului la 



domiciliu a inculpaţilor B.E., B.M., D.G.D. şi B.G. pe o perioadă de 21 de zile, de la 
07.06.2014 la 27.06.2014, pentru înlăturarea decalajului între datele de expirare a 
celor două categorii de măsuri preventive privative de libertate luate în cauză faţă de 
inculpaţi şi soluţionarea unitară a eventualei următoare propuneri. Şi de această dată, 
contestaţiile inculpaţilor au fost respinse prin Încheierea penală nr.61/06.06.2014 a 
Curţii de Apel Cluj. 

La data de 24.06.2014, prin Încheierea penală nr.52/A, pronunţată în dosar 
nr..../84/2014, astfel cum a fost ea îndreptată în privinţa erorilor materiale legate de 
durata măsurilor preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului 
Sălaj, a admis propunerea D.I.I.C.O.T. – B.T.Sălaj şi a dispus prelungirea măsurilor 
preventive luate în cauză faţă de toţi cei nouă inculpaţi pentru o perioadă de 30 de 
zile, de la 28.06.2014 la 27.07.2014. În urma soluţionării contestaţiilor declarate de 
inculpaţi, Curtea de Apel Cluj, prin Încheierea penală nr.91/04.07.2014, a admis 
contestaţiile şi a dispus prelungirea măsurilor preventive pe o perioadă de 20 de zile, 
de la 28.06.2014 la 17.07.2014 inclusiv. 

La soluţionarea tuturor propunerilor de prelungire a arestărilor preventive, s-a 
considerat că sunt întrunite cerinţele prevăzute de art.234 alin.1 şi, respectiv art.222 
alin.2 Cod procedură penală, în sensul că temeiurile care au determinat luarea 
măsurilor preventive iniţiale subzistă şi justifică în continuare privarea de libertate a 
celor nouă inculpaţi, iar Curtea de Apel Cluj a apreciat, în ultima încheiere 
pronunţată, că un termen de 20 de zile este suficient pentru realizarea scopului 
prevăzut de art.202 Cod procedură penală, întrucât urmărirea penală este aproape de 
finalizare.   

La data de 08.08.2014 a fost înaintat instanţei rechizitoriul parchetului 
nr..../D/P/2012 fiind înregistrat la instanţă sub nr..../84/2014 urmând a se urma faza 
procedurii de cameră preliminară. 

Prin Încheierea Penală nr. 588/2014 din data de 29.09.2014 a Curţii de Apel 
Cluj, judecătorul de cameră preliminară a admis contestaţiile formulate de inculpaţii 
H.I., G.I., N.P., B.V. împotriva încheierii penale nr.27/P a şedinţei camerei de consiliu 
din data de 11.09.2014 a Tribunalului Sălaj, pe care a desfiinţat-o numai cu privire la 
menţinerea măsurii arestării preventive faţă de aceşti inculpaţi şi omisiunea înlocuirii 
măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu. Soluţionând cauza, în 
baza art. 348 alin. (1) rap. la art. 242 al.2, art. 218 al.1 C.p.p. şi art.202 al.4 lit. d 
C.p.p., a înlocuit măsura arestării preventive a inculpaţilor:H.I..; G.I.; B.V.V. şi N.P. 
cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, începând cu 
data de 29 septembrie 2014, până la data de 28 octombrie 2014. În baza art. 221 alin. 
(1) C.p.p., s-a impus inculpaţilor obligarea de a nu părăsi imobilul în care locuiesc, 
respectiv cele ale domiciliilor menţionate mai sus. În baza art. 221 al.1 şi 2 lit. a şi b 
C.p.p. s-a dispus ca pe durata măsurii preventive a arestului la domiciliu inculpaţii să 
respecte următoarele obligaţii: a)Să se prezinte în faţa judecătorului de cameră 
preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b)Să nu comunice 
inculpaţii între ei, precum şi să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi sau martori din 
prezenta cauză. În baza art.221 al. 4 s-a atras atenţia  inculpaţilor că, în caz de 
încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin sau a măsurii, măsura arestului la 
domiciliu se poate înlocui cu măsura arestării preventive. Inculpaţii, cu respectarea 
art. 221 al.6 şi 7 C.p.p., pot proceda potrivit dispoziţiilor acestor texte de lege 
procedural penale.  

Judecătorul de cameră preliminară apreciază că măsura arestului la domiciliu 
este, în continuare, proporţională cu gravitatea acuzaţiilor aduse, astfel: H.I. trimis în 
judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.367 alin.1 CP şi 29 de infracţiuni 



prev. art.9 lit.c din L.241/2005, 7 infracţiuni de complicitate prev. de art.48 rap. la 
art.9 lit.c din L.241/2005, art.29 alin.1 lit.a din L.656/2002, totul cu aplicarea art.38 
alin.1 cu aplicarea art.5 CP, G.I. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor 
prev. de art.367 alin.1 CP şi 29 de infracţiuni prev. art.9 lit.c din L.241/2005, 7 
infracţiuni de complicitate prev. de art.48 rap. la art.9 lit.c din L.241/2005, art.29 
alin.1 lit.a din L.656/2002, totul cu aplicarea art.38 alin.1 cu aplicarea art.5 CP, 
B.V.V. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.367 alin.1 CP, 7 
infracţiuni de complicitate prev. de art.48 rap. la art.9 lit.c din L.241/2005, art.29 
alin.1 lit.a din L.656/2002, totul cu aplicarea art.38 alin.1 cu aplicarea art.5 CP, N.P. 
trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.367 alin.1 CP, 19 
infracţiuni de complicitate prev. de art.48 rap. la art.9 lit.c din L.241/2005, art.29 
alin.1 lit.a din L.656/2002,  5 infracţiuni prev. de art.47 CP rap. la art.280 ind.1 din 
L.31/1990, totul cu aplicarea art.38 alin.1 cu aplicarea art.5 CP, toţi deţinuţi în Arestul 
I.P.J. Sălaj .  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acceptat, în cauza Lettellier c. 
Franţei, că în circumstanţe excepţionale, prin gravitatea lor deosebită şi prin reacţia 
publicului la săvârşirea lor, anumite infracţiuni pot să suscite o tulburare socială de 
natură să justifice detenţia înainte de proces, cel puţin pentru un timp. 

Aşadar, pentru a putea afla adevărul în prezenta cauză şi pentru a se asigura 
buna desfăşurare a procesului penal,  se impune privarea de libertate a inculpaţilor şi 
în continuare, cu atât mai mult cu cât şi la acest moment procesual subzistă temeiurile 
avute la momentul luării măsurii arestului la domiciliu. 

În conformitate cu disp.art.207 alin.4 Cod procedură penală, în baza actelor 
dosarului, pentru considerentele avute în vedere atât la momentul dispunerii măsurii 
arestului la domiciliu, cât şi pentru considerentele de mai sus, vizând analiza 
legalităţii şi temeiniciei arestării preventive, judecătorul de cameră preliminară 
constată că se menţin temeiurile de drept prevăzute de art.223 alin.2 Cod procedură 
penală. 

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară apreciază că subzistenţa 
acestor temeiuri impune în continuare privarea de libertate a inculpaţilor pentru 
realizarea scopului avut în vedere la dispunerea acestei măsuri, scop constând în 
asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal. 

Prin rechizitoriul întocmit de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism –Biroul Teritorial Sălaj, la data de 08.08.2014, 
în Dosar nr. 59 D/P/2013, au fost trimişi în judecată inculpaţii  B.E. trimis în judecată 
pentru infracţiunile prev. de art.367 alin.1 CP, 10 infracţiuni prev. de art.9 lit.c din 
L.241/2005, o infracţiune prev. de art.29 alin.1 lit.a din L.656/2002, totul cu aplicarea 
art.38 alin.1 cu aplicarea art.5 CP, B.M. trimis în judecată pentru săvârşirea 
infracţiunilor prev. de art.367 alin.1 CP, 5 infracţiuni prev. de art.9 lit.c din 
L.241/2005, o infracţiune prev. de art.29 alin.1 lit.a din L.656/2002, totul cu aplicarea 
art.5 CP, C.S.D.  trimis în judecată pentru infracţiunile prev. de art.367 alin.1 CP, 12 
infracţiuni de complicitate prev. de art.48 rap. la art.9 lit.c din L.241/2005, o 
infracţiune prev. de art-29 alin.1 lit.a din L.656/2002 rap. la art.35 alin.1 CP, o 
infracţiune prev. de art.280 ind.1 din L.31/1990, 3 infracţiuni prev. de art.48 Cp rap. 
la art.280 ind.1 din L.31/1990, totul cu aplicarea art.38 alin.1 cu art.5 CP, B.G. trimis 
în judecată pentru infracţiunile prev. de art.367 alin.1 CP, 10 infracţiuni prev. de art.9 
lit.c din L.241/2005, o infracţiune prev. de art.29 alin.1 lit.a L.656/2002, totul cu 
aplicarea art.38 alin.1 cu art.5 CP. 

Se reţine în rechizitoriu că în  perioada ianuarie 2011 – primăvara anului 2012, 
aceste persoane s-au constituit într-un grup infracţional organizat, având ca scop 



sprijinirea, cu ajutorul unor societăţi  de tip „fantomă” a mai multor societăţi 
comerciale de pe raza judeţului Sălaj şi a judeţelor învecinate, în vederea săvârşirii de 
către acestea din urmă a infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de 
bani.  

S-a reţinut în cuprinsul referatului procurorului că în  perioada 2010 – 
primăvara anului 2013, au funcţionat mai multe societăţi care aveau un comportament 
tip fantomă, fiind folosite de numeroase alte societăţi din judeţul Sălaj şi din alte 
judeţe pentru a-şi  regla activitatea contabilă, astfel încât să nu plătească sau să 
plătească foarte puţin bugetului de stat, banii obţinuţi în urma activităţilor de evaziune 
fiscală şi delapidare urmând să intre în posesia administratorilor societăţilor din jurul 
societăţilor fantomă. 

 Modalitatea concretă de săvârşire a acestui gen de infracţiuni s-a 
reţinut a fi următoarea: 

 Societăţile cu activitate comercială semnificativă, prin intermediul 
administratorilor lor, găsesc o persoană sau un grup de persoane, de regulă cu condiţie 
materială modestă, lipsite de experienţă de viaţă sau cu un nivel intelectual scăzut, 
care sunt dispuse, în schimbul unor mici favoruri materiale, să devină asociaţi şi 
administratori în astfel de societăţi de tip fantomă. În acest fel, se creează aparenţa că 
activităţile efective desfăşurate de către aceste societăţi fantomă sunt realizate de către 
persoanele fizice ce au calitatea de administrator şi/sau asociaţi sau cel puţin cu ştirea 
lor. În realitate însă, persoanele care figurează ca asociaţi şi administratori în cadrul 
acestor societăţi fantomă sunt folosite doar la constituirea acestor societăţi şi la 
deschiderea de conturi şi obţinerea de carduri bancare. Ulterior, întreaga activitate 
imputată acestor societăţi fantomă este realizată de către persoanele din cadrul 
societăţilor beneficiare în urma raporturilor comerciale fictive sau de către persoane 
desemnate de către acestea pentru astfel de activităţi (contabili, secretare etc).  

Societăţile cu activitate economică reală au nevoie de astfel de societăţi 
fantomă pe care să le controleze şi cu ajutorul cărora să-şi regleze contabilitatea 
pentru a disimula activitatea economică reală şi a ascunde săvârşirea infracţiunilor de 
delapidare, evaziune fiscală şi spălarea banilor.   

     Societăţile fantomă sunt lipsite de orice activitate economică reală, ele 
fiind folosite doar pentru emiterea de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor cu 
activitate din jurul lor şi, eventual, rularea banilor aferenţi acestor facturi prin 
conturile lor. Astfel, deşi aceste societăţi au raporturi comerciale de valori foarte mari, 
ele nu au niciun angajat, nu au evidenţă contabilă, nu au patrimoniu, nu deţin  
mijloace fixe sau mobile etc. Caracteristic acestor societăţi fantomă este faptul că 
persoanele care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul lor nu au niciun rol 
în toată activitatea acestora, exceptându-l pe cel de a fi prezent la întocmirea actelor 
necesare constituirii sau modificării actelor constitutive şi la deschiderea de conturi 
bancare. Desigur că aceste persoane conştientizează că prin  acceptarea calităţii într-o 
astfel de societate, facilitează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare a 
banilor şi delapidare de către alte persoane sau societăţi. 

După constituirea unei astfel de societăţi, emiterea facturilor fictive şi a 
mişcărilor financiare prin conturile acestor societăţi, pentru a da aparenţă de realitate 
raporturilor juridice în baza cărora au fost emise facturile, sunt făcute de persoanele 
interesate din societăţile pentru care sunt folosite societăţile fantomă sau de către 
persoane desemnate în acest sens.  

 Pentru a putea fi folosite o perioadă mai îndelungată de timp, fără a atrage 
atenţia asupra caracterului ilicit al activităţii lor, întrucât se încarcă în evidenţa 
contabilă cu livrări de bunuri şi servicii, fapt ce implică în mod inevitabil şi activităţi 



de achiziţii, se folosesc în lanţ alte astfel de societăţi, care fac livrări către primele, 
pentru a egaliza livrările făcute în mod fictiv, cu achiziţii de asemenea fictive.  

Prin astfel de raporturi fictive se deturnează realitatea în privinţa activităţii 
economice a societăţilor care înregistrează astfel de facturi, fapt ce facilitează 
săvârşirea infracţiunilor menţionate. Astfel, spre exemplu, prin introducerea în 
contabilitate a unei facturi de cheltuieli fictive se diminuează impozitul şi se deduce 
TVA-ul ce ar trebui achitat către bugetul de stat în urma unei activităţi reale. Dacă o 
astfel de factură fictivă este însoţită şi de plata prin cont a unor sume de bani, pe 
această cale făptuitorii, sub aparenţa acestor raporturi juridice, delapidează sumele 
respective din societate, iar prin transferul sumelor către societăţile fantomă, urmate 
de întoarcerea acestora în posesia persoanelor fizice din spatele societăţilor cu 
activitate economică se ascunde provenienţa infracţională a acestor sume de bani, 
săvârşindu-se astfel infracţiunea de spălarea banilor.   

În realizarea aceluiaşi scop, de a nu plăti sau de a plăti cât mai puţin către 
bugetul de stat şi de a se însuşi sume de bani de către persoanele fizice administratori 
sau asociaţi în societăţile cu activitate economică, prin înregistrarea unor astfel de 
facturi se acoperă aprovizionările – livrările cu marfă la negru, fapt ce de asemenea 
are impact asupra bugetului de stat. Astfel, există posibilitatea ca două sau mai multe 
societăţi între care se derulează raporturi reale să folosească alături societăţi fantomă, 
pentru a nu-şi încărca activitatea societăţilor lor şi pentru a putea practica preţuri mai 
bune pe piaţă, în condiţiile în care TVA-ul este pus în cârca societăţii fantomă. 

Când astfel de activităţi iau amploare şi pe cale de consecinţă intră în vizorul 
autorităţilor fiscale, persoanele fizice din spatele societăţilor cu activitate economică, 
prin folosirea persoanelor care apar în documente, în calităţile cerute de lege (asociaţi 
şi administratori) în cadrul societăţilor fictive, fac demersuri pentru cesiunea părţilor 
sociale către alte persoane dispuse, de asemenea pentru mici favoruri, să accepte o 
astfel de societate, sau către cetăţeni străini (în speţa de faţă către cetăţeni maghiari), 
pentru a se acredita ideea că tot pasivul şi activul societăţii a fost preluat de către 
aceştia din urmă, alături de evidenţa contabilă (documentele propriu zise) a acestor 
societăţi, care în realitate nu există şi în scopul evident de a îngreuna urmărirea 
penală.  

În acest mod, cei care au folosit astfel de societăţi în săvârşirea infracţiunilor 
de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani au în aparenţă o activitate economică 
licită, fiind puşi la adăpost de îndreptarea urmăririi penale împotriva lor. În cele mai 
multe cazuri, în urma verificărilor fiscale efectuate, organele fiscale reţin în astfel de 
situaţii, săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 lit.b) din Legea 
nr.241/2005 (omisiunea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor) în sarcina  
societăţilor fantomă. În acest mod, tot prejudiciul cauzat de societăţile cu activitate 
economică şi care au folosit societăţile tip fantomă este preluat de către acestea din 
urmă, crescând astfel arieratele la bugetul de stat întrucât acestea sunt ab initio 
insolvabile.  

Aşa cum rezultă din actele de control ale organelor fiscale, această metodă a 
funcţionat pe deplin şi în speţa de faţă, până în prezent autorităţile fiscale considerând 
că evaziunea fiscală ar fi fost săvârşită de către societăţile de tip fantomă.  

Un ultim pas în asigurarea dispariţiei acestor societăţi şi a imposibilităţii de 
identificare a autorilor reali ai acestor fapte este dizolvarea lor.  

În aceleaşi scopuri, societăţile care au folosit societăţile fantomă îşi continuă 
activitatea, fapt ce în mod inevitabil implică identificarea altor şi altor societăţi 
fantomă care să fie folosite, încurajaţi şi de modul de abordare a acestor fapte de către 
autorităţile fiscale.   



 Acest mod de săvârşire a faptelor rezultă din analiza activităţii 
societăţilor cu activitate reală, a extraselor bancare, a apariţiei, evoluţiei şi dispariţiei 
fiecărei societăţi fantomă în parte, precum şi a raporturilor dintre ele şi persoanele 
care le gestionează.  

  În cadrul grupului infracţional organizat, reţinut a exista în cauză, 
activitatea membrilor este structurată pe două planuri, unul reprezentat de persoanele 
responsabile de înfiinţarea şi evoluţia societăţilor fantomă (inculpaţii N.P. şi C.S., 
alături de  persoanele care au acceptat să devină asociaţi sau administratori în cadrul 
acestor infracţiuni, respectiv suspecţii ….) şi cel de-al doilea reprezentat de către 
persoanele care au folosit societăţile fantomă pentru a înregistra cheltuieli fictive, 
pentru a justifica banii delapidaţi din societăţile pe care le administrează şi în final 
pentru a spăla banii astfel obţinuţi prin cele două infracţiuni (inculpaţii H.I., G.I., 
B.V., D.G.D., B.E., B.M., B.G. şi suspecţii ….).         

Reţinând aceste aspecte cu caracter general, comune inculpaţilor vizaţi de 
propunerea de prelungire a măsurilor preventive, judecătorul de cameră preliminară, 
în analiza subzistenţei motivelor care au stat la baza luării măsurilor preventive în 
cauză, se va raporta în continuare la situaţia concretă a fiecărui inculpat. 

În sarcina inculpatului C.S.D. s-a reţinut, în esenţă, că în cursul anului 2011, a 
constituit împreună cu inculpatul N.P. un grup infracţional organizat, în scopul 
constituirii unor societăţi de tip fantomă, respectiv S.C.U.P.C. S.R.L., S.C.N.A. 
S.R.L., S.C.M. S.R.L. şi S.C.M.A.I. S.R.L., care ulterior au fost folosite de numeroase 
alte societăţi comerciale cu activitate reală, în vederea înregistrării de cheltuieli fictive 
şi rulării prin intermediul acestora a unor sume importante de bani, urmate de 
retragerea imediată a acestora în numerar sau de la ATM-uri şi întoarcerea în posesia 
depunătorilor, după care a cesionat în mod fictiv S.C.M. S.R.L. către suspectul T.O., 
determinând în acest mod prejudicierea gravă a bugetului consolidat al statului. 

 Activitatea infracţională reţinută în sarcina inculpatului C.S.D. vizează în 
principal activitatea derulată de societatea fantomă S.C.M. S.R.L. 

Potrivit Încheierii nr.212 din data de 30.01.2006 a judecătorului delegat la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj  (vol.12 f.327), S.C.M. 
S.R.L.  fost înfiinţată la data de 30.01.2006, având ca asociaţi pe inculpatul C.S.D., cu 
un aport de 50 % din capitalul social şi pe numita O.L.A., cu un aport de 50 % din 
capitalul social, ambii asociaţi având şi calitatea de administratori cu puteri depline. 

Prin procura specială autentificată sub nr.2841/21.03.2006 a Biroului Notarilor 
Publici Asociaţi C., O.L. l-a împuternicit pe C.S. să o reprezinte cu puteri depline în 
administrarea societăţii pe perioadă nedeterminată..  

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr.2 din data de 26.09.2011, s-
a hotărât reluarea activităţii societăţii începând cu data de 27.09.2011. 

Prin Hotărârea Adunării Generale nr.1 din data de 22.12.2011, a fost cooptat 
în societate T.O.R. şi s-a retras din societate O.L.A., aceasta cedând părţile sale 
sociale inculpatului C.S.D., astfel că repartizarea capitalului între asociaţi la acel 
moment a fost de 80% inculpatul C.S.D. şi 20% suspectul T.O.R.. 

Prin procura specială autentificată sub nr.139/30.01.2012 a Biroului Notarial 
C., T.O.R. l-a împuternicit pe suspectul V.D.I. să îl reprezinte în raporturile cu toate 
societăţile bancare, în vederea deschiderii de conturi pe numele S.C.M. S.R.L. şi să 
administreze aceste conturi, precum şi să îl reprezinte în relaţiile cu orice persoane 
fizice sau juridice în vederea încheierii sau perfectării de contracte comerciale.  

 Prin Încheierea civilă nr.259/C din data de 07.05.2012, din dosar 
nr..../84/2012 al Tribunalului Sălaj, a fost admisă cererea debitorului S.C.M. S.R.L. şi 
s-a dispus deschiderea procedurii falimentului acestuia.  



Potrivit procesului-verbal întocmit de către organele fiscale la data de 
09.07.2012 (vol.12 f.4-6), S.C. M. S.R.L. Zalău a încasat prin transfer bancar în 
perioada 01.01.2012- 31.03.2012 de la S.C.U.P.C. S.R.L. şi SC. M.A.I. S.R.L. suma 
totală de 1.008.250 lei (de la S.C.U.P.C. S.R.L. prin contul de la Banca R. suma de 
253.850 lei, prin contul de la Banca R. suma de 60.000 lei, iar prin contul de la Banca 
T. 654.400 lei, iar de la SC M.A.I. SRL suma de 40.000 lei prin contul de la Banca 
T.), fără a se putea justifica cu documente contabile vreun raport comercial între 
aceste societăţi. De asemenea, s-a constatat că societatea nu a depus declaraţia 394 cu 
privire la aceste sume şi nici nu deţine vreun document contabil în acest sens. 

Extrasele de cont ale S.C.M. S.R.L. la toate băncile expuse mai sus sunt 
similare, în sensul că pe o perioadă relativ scurtă de timp se fac plăţile de către 
S.C.U.P.C. S.R.L. şi în aceeaşi zi sunt ridicaţi banii în numerar la ATM-uri sau din 
bancă, sub justificarea fictivă de achiziţii de materii prime de la o singură persoană, 
respectiv T.V. din … (vol.12 f.86-148, 168-178). După finalizarea acestor activităţi de 
depunere şi ridicare în aceeaşi zi a sumelor de bani, în conturile respective nu se mai 
desfăşoară niciun fel de rulaj, ceea ce denotă, în coroborare cu restul probelor, că 
aceste conturi sunt constituite doar pentru a desfăşura aceste raporturi fictive. Se poate 
observa că în acest caz se închide lanţul, în sensul că parte din banii depuşi de către 
societăţile cu activitate economică în conturile S.C.M.A.I. S.R.L. şi S.C.U.P.C. S.R.L. 
se transferă sub justificări fictive în conturile S.C.M. S.R.L., de unde se ridică 
numerar la ATM-uri sau justificări fictive de achiziţii materii.  

Cu ocazia controlului efectuat de către organele fiscale, administratorul 
societăţii, suspectul T.O.R. a arătat că nu are cunoştinţă cine a condus evidenţa 
contabilă a societăţii începând cu luna decembrie 2011 până la data controlului, 
respectiv 16.06.2012. Acesta a mai arătat în nota explicativă luată că actele şi ştampila 
societăţii le-a primit de la C.S.D.  cu ocazia dobândirii calităţii de administrator, 
precizând că nu a desfăşurat nicio activitate în numele acestei societăţi, nu a făcut 
nicio tranzacţie financiară prin conturile acesteia, nu cunoaşte societăţile U.P.C. 
S.R.L. şi M.A.I. S.R.L. şi că a devenit administrator  al S.C. M. S.R.L. la solicitarea 
lui C.S.D., în schimbul sumei de 50 de lei. 

Aceleaşi aspecte au fost relatate de suspectul T.O.R. şi cu ocazia audierii sale 
de către procuror (vol.56 f.54-58), indicând totodată implicarea inculpatului N.P. în 
racolarea sa în vederea preluării calităţii de administrator al S.C.M. S.R.L., modul în 
care l-a cunoscut pe suspectul V.D., pe care, tot la solicitarea inculpatului N.P., l-a 
împuternicit să reprezinte societatea în relaţiile bancare, precum şi relaţiile de 
colaborare dintre cei doi inculpaţi, N.P. şi C.S.D..  

Fără a relua declaraţia acestui suspect, judecătorul de drepturi şi libertăţi nu 
poate omite afirmaţia acestuia legată de celelalte persoane folosite de inculpaţi pentru 
preluarea societăţilor tip fantomă, motiv pentru care o va reda în întregime: 
„Menţionez că îi cunosc pe T.M.F., M.I.M., F.A., S.A. şi mă întâlnesc frecvent cu 
aceştia, întrucât discutăm între noi, cunosc faptul că şi aceştia au fost folosiţi de N.P. 
ca paravan în diferite societăţi  fără activitate economică. Chiar ne distrăm cu privire 
la faptul că toţi suntem patroni şi avem datorii de miliarde şi nicun leu în buzunar.” 
Această parte din declaraţie este apreciată ca reprezentativă pentru a reliefa genul de 
persoane care erau racolate de către inculpatul N.P. pentru preluarea firmelor şi pentru 
efectuarea de activităţi fictive de către acestea.  

În ceea ce îl priveşte pe suspectul V.D., în declaraţia sa (vol.56 f.276-281), 
acesta a arătat că a fost coleg cu inculpatul N.P., care i-a propus să îl angajeze, în 
acest context acceptând să fie împuternicit de către T.O.R. să desfăşoare activităţi în 
S.C.M. S.R.L., actele şi ştampila societăţii fiind asupra inculpatului N.P.. A mai arătat 



suspectul că a ridicat diverse sume de bani de la ATM-uri, pe baza unui card pus la 
dispoziţie de N.P., căruia îi înmâna sumele de bani retrase. În ceea ce priveşte 
activitatea societăţii, suspectul a arătat că aceasta nu avea sediu, nici angajaţi sau 
mijloace fixe sau mobile. Totodată, suspectul a precizat că la indicaţiile şi solicitarea 
inculpatului N.P., a completat mai multe borderouri de achiziţii de cereale, fără să îl 
cunoască pe numitul T.V., al cărui nume apărea în acele borderouri şi fără să participe 
la vreun transport de cereale corespunzător documentelor întocmite de el.  

Sub aspectul dovedirii relaţiilor de colaborare dintre cei doi inculpaţi, C.S.D. 
şi N.P., judecătorul remarcă, la fel ca în cazul societăţilor controlate de N.P., că 
documentele emise de Adunarea Generală a S.C.M. S.R.L., ulterior reluării activităţii, 
deci în perioada reţinută în ordonanţa de începere a urmăririi penale ca fiind cea a 
desfăşurării activităţii infracţionale, sunt izbitor de asemănătoare ca aspect şi conţinut, 
deşi nu apar a fi întocmite de către o persoană calificată în acest scop şi care ar putea 
justifica aceste asemănări între persoane aparent lipsite de legătură.        

 Cu urmare a raporturilor fictive reţinute, organele fiscale au stabilit un  
prejudiciu adus bugetului de stat în sumă de 130.097 lei impozit pe profit şi 195.145 
lei TVA, în total 325.242 lei. 

În sarcina inculpatului B.M. s-a reţinut, în esenţă, că, în calitate de 
administrator al S.C.R.C. S.R.L., a întocmit facturi fictive, ce prezintă operaţiuni 
nereale avute cu S.C.U.P.C. S.R.L. şi S.C.M.A.I. S.R.L., având ca finalitate însuşirea 
unor sume de bani şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. 

Activitatea infracţională reţinută în sarcina acestui inculpat s-a derulat prin 
intermediul S.C.R.C. S.R.L., societate în care au calitatea de asociaţi inculpatul B.M. 
şi B.D., soţia acestuia, administrator fiind inculpatul B.M..   

 Potrivit datelor comunicate de către Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Sălaj, această societate a declarat achiziţii de la S.C.U.P.C. S.R.L. 
în valoare de 415.000 lei, iar de la S.C.M.A.I. S.R.L. în valoare de 1.002.809 lei, 
achiziţii care sunt însă fictive, astfel că organele fiscale au stabilit un prejudiciu adus 
bugetului de stat reprezentând TVA aferent acestei sume în valoare de 340.274 lei. 

 Din analiza extraselor de cont ridicate de la unităţile bancare rezultă că 
şi în acest caz, cu ajutorul inculpatului N.P. şi a societăţilor pe care acesta le controla, 
au fost depuse cu titlu de plăţi sume foarte mari de bani, urmate de retragerea lor în 
numerar de către N.P. sau la ATM-uri în mare parte din Sălaj. Şi în acest caz, 
mişcările financiare au fost făcute doar pentru a întări credibilitatea raporturilor dintre 
S.C.R.C. S.R.L., care în realitate nu au avut loc.  Astfel, rezultă că S.C. R.C. S.R.L. a 
rulat prin contul S.C.U.P.C. S.R.L de la  Banca T.  suma de  514.700 lei, iar prin 
contul S.C.M.A.I. S.R.L. de la Banca T. suma de 390.000 lei, prin cel de la Banca R. 
suma de 713.700 lei, iar prin cel de la Banca C. suma de 195.000 lei. În total, această 
societate a rulat prin contul celor două societăţi fantomă suma de 1.813.400 lei, 
valoare mai mare decât achiziţiile declarate de către S.C.R.C. S.R.L. şi reţinută de 
către organele fiscale.  

S-a reţinut în cuprinsul referatului procurorului că astfel de inadvertenţe apar 
într-o evidenţă contabilă „aranjată” doar pentru organele fiscale. Este posibil ca într-o 
evidenţă contabilă „aranjată perfect”, aceste plăţi fictive să corespundă pe deplin cu 
declaraţiile privind achiziţiile, aşa cum rezultă din harta relaţională de la fila 77 din 
vol.12 în relaţiile S.C.E.C.C. – S.C.U.P.C. S.R.L, S.C.R.T. S.R.L. – S.C.U.P.C. S.R.L. 
sau S.C.R.C. S.R.L. – S.C.U.P.C. S.R.L. În cazul S.C.R.C. S.R.L. există discrepanţă 
în raporturile cu S.C.M.A.I. S.R.L.  



În raport de aceste aspecte, în măsura în care achiziţiile sunt mai mari ca 
urmare a plăţilor prin conturi decât cele declarate se vor reţine cele efectiv plătite 
chiar dacă nu au fost declarate în întregime, fiind tot operaţiuni comerciale fictive.  

În aceste împrejurări, s-a stabilit că inculpatul B.M. a prejudiciat statul prin 
intermediul S.C.R.C. S.R.L. cu suma de 435.216 lei reprezentând TVA aferent sumei 
de 1.813.400 lei. 

Ca şi în cazul celorlalţi suspecţi, şi în acest caz rularea acestor sume a avut ca 
principal scop pe de o parte ascunderea sub pretextul acestor plăţi a achiziţiilor fictive 
făcute de la societatea fantomă, iar pe de altă parte delapidarea diferenţei dintre 
procentul de 24% din suma respectivă reprezentând TVA şi totalul sumei rulate sub 
aceeaşi aparenţă a unor plăţi fictive.  

De asemenea, în cauză există indicii privind săvârşirea infracţiunii de spălarea 
banilor, ca urmare a trecerii acestora prin conturile societăţilor fantomă, întorcându-se 
uneori sub formă de împrumut asociat în S.C.R.C. S.R.L., respectiv ca o oportunitate 
cu aparenţă de legalitate de a retrage ulterior suma cu titlu de aport asociat.  

 Aceste aspecte rezultă din analiza comparativă a extraselor de cont. 
Astfel, în data de 31.10.2011, S.C.R.C. SRL face două plăţi din contul său la Banca 
A. în contul S.C.M.A.I. S.R.L.la Banca R., în sumă de 60.000 lei prima şi 100.000 lei 
a doua. Din contul S.C.M.A.I. S.R.L., aceste sume sunt ridicate cu titlul fictiv 
,,restituire aport asociat 1” de către N.P. (asociaţii S.C.M.A.I. S.R.L. nu au cunoştinţă 
de astfel de aporturi  sau de alte activităţi), iar în aceeaşi zi, inculpatul B.M. creditează 
societatea cu aceleaşi sume ridicate din contul său. Situaţia se repetă şi în acest caz şi 
în cazul altor societăţi. Din aceste mişcări financiare se poate observa cum banii 
societăţii sunt scoşi sub aparenţă de legalitate (plata unor facturi) şi introduşi ca 
împrumut societate, retragerea ulterioară fiind pe deplin legală şi bani obţinuţi 
„curăţaţi” de infracţiunile din care provin (evaziune fiscală şi delapidare). 

În declaraţia dată în faţa organului de urmărire penală (vol.53 f.10-12), 
inculpatul B.M. a arătat că în cursul anului 2011 în timp ce executa lucrări de 
restaurare la o biserică de pe raza judeţului Bistriţa Năsăud l-a cunoscut pe N.P. 
administrator la SC M.A.I. SRL, care l-a ajutat în executarea lucrării respective, iar 
pentru serviciile executate a efectuat mai multe plăţi către această societate între 
20.000 – 50.000 lei. De asemenea, la începutul anului 2012 a efectuat o lucrare pentru 
inculpatul B.E., respectiv a construit o hală pentru reciclarea apaturii electronice şi 
electrocasnice. Întrucât şi în acest caz a rămas în urmă cu lucrările, l-a cunoscut pe 
F.A., care s-a prezentat ca fiind administrator la S.C.U.P.C. S.R.L. căruia i-a solicitat 
să ajute în efectuarea lucrării, acesta fiind de acord, astfel că în perioada următoare un 
număr de 5 sau 6 oameni aparţinând S.C.U.P.C. S.R.L. l-au ajutat pe inculpat în 
construirea acestei hale, societatea inculpatului  virând lunar către S.C.U.P.C. S.R.L. 
sume cuprinse între 20.000 – 30.000 lei. De asemenea, a mai susţinut inculpatul că 
F.A. a venit de două ori în comuna A. pentru a vedea stadiul lucrării.  

Din declaraţia suspectului F.A. rezultă că acesta locuieşte în condiţii precare, 
într-un garaj fără apă curentă şi electricitate, având un ajutor lunar în sumă de 127 lei, 
fiind convins de către inculpatul N.P. să semneze mai multe acte fără să cunoască că a 
devenit administrator la SC U.P.C. S.R.L. De asemenea din declaraţia aceluiaşi 
suspect rezultă faptul că nu a desfăşurat niciodată activităţi comerciale de genul 
menţionate anterior, având în vedere situaţia materială a acestuia. Mai mult, aşa cum 
s-a arătat şi anterior, din fotografiile existente la dosar se observă că F.A. este o 
persoană în vârstă, cu un aspect neîngrijit, probabil datorită condiţiilor precare în care 
trăieşte, având nevoie de cârjă pentru deplasare.  



 Aspectele redate anterior reliefează atitudinea total nesinceră a inculpatului 
B.M. şi încercarea sa evidentă de a scăpa de răspundere penală. 

Din cuprinsul raportului de constatare tehnico-ştiinţifică rezultă că au fost 
descoperite legături ale societăţii administrate de inculpat şi cu alte societăţi tip 
fantomă, respectiv S.C.W.P. S.R.L., S.C.V. S.R.L. şi S.C.F.K. S.R.L., acestea urmând 
a fi avute în vedere în continuarea anchetei aflate în derulare. 

 În cadrul aceluiaşi raport se arată că S.C.R.C. S.R.L., prin 
administratorul sau în relaţia cu S.C.W.P. S.R.L., a creat un prejudiciu în sumă de 
84.846 lei, iar în relaţia cu S.C.V. S.R.L. în sumă de 286.000 lei.  

În sarcina inculpatului B.G. s-a reţinut, în esenţă, că, în calitate de 
administrator al S.C.R.T. S.R.L., începând cu anul 2010 şi până în prezent, a aderat la 
un grup infracţional constituit în scopul,săvârşirii infracţiunilor de delapidare, 
evaziune fiscală şi spălarea banilor şi a întocmit facturi fictive, ce prezintă operaţiuni 
nereale avute cu S.C.U.P.C. S.R.L. şi S.C.N.A. S.R.L., având ca finalitate însuşirea 
unor sume de bani şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. 

Activitatea infracţională reţinută în sarcina acestui inculpat s-a derulat prin 
intermediul S.C.R.T. S.R.L., societate în care au calitatea de asociaţi inculpatul B.G. 
şi suspecta P.M., administrator fiind inculpatul B.G..   

Obiectul principal de activitate al societăţii este extracţia pietrişului şi 
nisipului şi extracţia argilei şi caolinului, aceste activităţi intersectându-se cu cele 
desfăşurate de către inculpaţii B.V.V., D.G.D., H.I. şi G.I. prin intermediul societăţilor 
administrate de ei. De altfel, aşa cum rezultă din procesele-verbale de redare a 
convorbirilor telefonice purtate între aceşti inculpaţi, aceştia desfăşoară afaceri 
împreună.  

Potrivit datelor comunicate de către organele fiscale, S.C.R.T. S.R.L. a 
declarat achiziţii de la S.C.N.A. S.R.L., în valoare totală de 434.785 lei, fără a mai 
declara achiziţiile de la S.C.U.P.C. S.R.L., care, aşa acum rezultă din extrasele de cont 
existente la dosar au fost în valoare de 150.000 lei prin Banca R. şi 333.500 lei prin 
Banca T., în total 483.500 lei. Două facturi emise de către S.C.U.P.C. S.R.L. către 
S.C.R.T. S.R.L. se găsesc la filele 129, 130 din vol.2. 

 Faţă de aceste sume, prejudiciul reprezentând TVA dedus în mod ilegal 
a fost stabilit la valoarea de 220.388,4 lei.  

    Aşa cum s-a procedat şi în cazul celorlalte situaţii, şi în acest caz sumele au 
fost ridicate în numerar sau la ATM-uri, fapt ce denotă alături de celelalte probe 
existenţa unor indicii privind săvârşirea alături de infracţiunea de evaziune fiscală şi a 
infracţiunilor de delapidare şi spălarea banilor cu privire la suma de 918.285 lei 
obţinută cu aparenţă de legalitate prin mijlocirea celor două societăţi fantomă. 

Din declaraţia inculpatului B.G. (vol.53 f.54-59) rezultă faptul că în perioada 
2010-2013 a avut relaţii comerciale cu S.C.U.P.C. S.R.L şi S.C.N.A. S.R.L., fără să 
poată oferi detalii însă cu privire la numele reprezentaţilor acestora, datele de contact 
ale acestor reprezentanţi, mărfurile achiziţionate sau mărfurile vândute. De asemenea, 
din declaraţia aceluiaşi inculpat rezultă faptul că acesta nu cunoaşte nici măcar 
mijloacele de transport închiriate pentru aceste mărfuri sau persoanele care au făcut 
aceste transporturi. 

Din cuprinsul raportului de constatare tehnico-ştiinţifică rezultă că au fost 
descoperite legături ale societăţii administrate de inculpat şi cu alte societăţi tip 
fantomă, respectiv S.C.W.P. S.R.L., S.C.S.S. S.R.L., S.C.O.B.T. S.R.L., S.C.V. 
S.R.L., S.C.O.A. S.R.L., S.C.T.S.V. S.R.L. ŞI S.C.TLV SRL., acestea urmând a fi 
avute în vedere în continuarea anchetei aflate în derulare.  



  În cuprinsul aceluiaşi raport se arată că prejudiciul cauzat de S.C.R.T. 
S.R.L., prin administratorul sau în relaţia cu S.C.W.P. S.R.L. este în sumă de 95.925 
lei, în relaţia cu S.C.V. S.R.L. de 593.974,46 lei, în relaţia cu S.C.S.S. S.R.L. de 
602.720,24 lei, existând aşadar indicii că sumele reţinute până la acest moment în 
sarcina acestui inculpat vor fi mult majorate.  

 În sarcina inculpatului B.E. vizează în principal activitatea derulată 
prin intermediul a două societăţi, respectiv S.C.E.G.I. S.R.L. şi S.C.B.A. S.R.L. 

 a) S.C.E.G.I. S.R.L. 
Societatea are ca administrator şi asociat unic pe B.G.M., fiica inculpatului 

B.E., activitatea acestei societăţi fiind administrată şi condusă însă în mod efectiv de 
către inculpat, acesta fiind împuternicit în acest sens prin procura autentificată sub 
nr.11436 din data de 11.12.2009  al Biroului Notarilor Publici Asociaţi C. (vol.22 f.7). 

 Fiind în legătură cu liderii societăţilor fantomă S.C.M.A.I. S.R.L., S.C.N.A. 
S.R.L., S.C.U.P.C. S.R.L şi S.C.M. S.R.L., inculpaţii N.P. şi C.S., inculpatul B.E. a 
declarat şi înregistrat achiziţii fictive în valoare de 4.107.119 lei de la S.C.M.A.I. 
S.R.L., faţă de care s-a calculat de către organele fiscale un prejudiciu preliminar de 
985.709 lei constând în TVA aferent.   

 Din extrasele de cont ale S.C.M.A.I. SRL aflate în volumele 9 şi 12, 
rezultă că S.C.E.G.I. S.R.L. a rulat prin conturile acestei societăţi sume importante de 
bani, respectiv 793.500 lei prin Banca R., 2.638.500 lei prin Banca T. şi 1.323.000 lei 
prin Banca C., acestea totalizând 4.755.000 lei. 

 Din schema relaţională existentă la fila 78 din vol.17 rezultă că sumele 
virate prin conturile S.C.M.A.I. S.R.L. şi cele rezultate din declaraţiile 394  sunt 
apropiate, diferenţa fiind mică.  

 Analizând extrasele de cont menţionate, se observă că sumele depuse 
sunt imediat ridicat în numerar sau prin ATM-uri, ceea ce, coroborat cu celelalte 
probe din dosar, conduce la concluzia că prin aceste depuneri şi ridicări succesive de 
numerar nu s-a urmărit altceva decât săvârşirea infracţiunilor menţionate, evaziune 
fiscală, spălarea banilor şi delapidare.  

 Caracterul fictiv al acestor operaţiuni rezultă şi din analiza comparativă 
a extraselor de cont ale S.C.E.G.I. S.R.L. şi S.C.M.A.I. S.R.L. Astfel, spre exemplu, 
în data de 09.02.2011, S.C.E.G.I. S.R.L. încasează de la S.C.A.M. S.R.L. suma de 
50.000 de lei (vol.12 f.34). Din această sumă, 20.000 lei sunt transferaţi în contul 
S.C.M.A.I. S.R.L. şi apoi ridicaţi de la ATM- uri din Zalău, iar diferenţa de 30.000 lei 
sunt ridicaţi în numerar şi de la ATM-uri de către B.E.. Este de observat că toate 
aceste ridicări în numele celor două societăţi au loc de la acelaşi ATM, ATM 061 
Zalău, Sălaj. În această modalitate, toţi banii obţinuţi din activităţile comerciale sunt 
trecuţi cu titlu fictiv prin conturile S.C.M.A.I. S.R.L. şi ulterior ridicaţi în numerar.  

  Faţă de aceste aspecte, s-a reţinut de procuror că există indicii privind 
săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, cu un prejudiciu în cuantum de 1.141.200 
lei, reprezentând TVA (4.755.000 lei x 24%), delapidare a sumei de 3.613.800 lei 
(4.755.000 lei-1.141.200 lei) şi spălarea banilor, pentru întreaga sumă de 4.755.000 
lei.  

 b) S.C.B.A. S.R.L. 
Această societate are ca asociaţi pe inculpatul B.E. şi pe soţia acestuia B.D.S., 

administrator fiind inculpatul B.E.. Această societate a înregistrat achiziţii fictive de la 
două societăţi fantomă, S.C.M.A.I. S.R.L. şi S.C.P. S.R.L.  

Această din urmă societate a  fost constituită în acelaşi scop ca şi celelalte 
societăţi fantomă, în spatele acestuia aflându-se inculpatul N.P. (vol.30). 
Administratorul şi asociatul acestei societăţi, suspectul E.J.Z. (vol.30 f.57), asemeni 



celorlalţi administratori şi asociaţi ai societăţilor fantomă, F.A., T.M.F. şi M.I.M., a 
fost folosit de către inculpatul N.P. pentru a constitui această societate. Ulterior acesta 
l-a împuternicit pe cont pe inculpatul N.P. pentru a desfăşura activităţi, documentele 
fiind întocmite la agenţia Băncii T. din incinta complexului comercial de materiale de 
construcţii M. (vol.30 f.57).  

Ca în cazul celorlalte societăţi fantomă, s-au făcut plăţi de către diferite 
societăţi în contul societăţii fantomă, inclusiv de către S.C.B.A. S.R.L., iar banii au 
fost retraşi imediat în numerar, aparent de către N.P., iar restul de la ATM-uri (vol.30 
f.58).  

Folosind aceeaşi metodă ca în cazul celor trei societăţi fantomă, S.C.M.A.I. 
S.R.L., S.C.N.A. S.R.L., S.C.U.P.C. S.R.L., şi în acest caz părţile sociale şi calitatea 
de administrator au fost transmise pentru a ascunde activităţile comerciale şi bancare 
desfăşurate prin intermediul acestor societăţi de cu totul alte persoane fizice şi juridice 
decât cele care figurau în actele contabile.  

Prin intermediul S.C.P. S.R.L., S.C.B.A. S.R.L., administrată de către 
inculpatul B.E. a înregistrat achiziţii fictive în suma de 247.748 lei, iar prin 
intermediul S.C.M.A.I. S.R.L. a înregistrat achiziţii în sumă de 631.178 lei, în total 
878.926 lei, cauzând un prejudiciu calculat de organele fiscale de 210.942 lei (vol.17 
f.46).  

 Din declaraţia dată de către inculpatul B.E. rezultă faptul că acesta a 
achiziţionat în cursul anului 2011 bunuri în valoare de 9 miliarde de lei vechi de la 
S.C.P. S.R.L., fără să îşi aducă aminte ce reprezentau aceste bunuri sau cui a vândut 
ulterior aceste bunuri, cu precizarea că această societate comercială are un număr de 5 
angajaţi ce se ocupă cu paza societăţii, respectiv efectuarea unor reparaţii mecanice.  

 Din cuprinsul raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit în 
cauză de către specialiştii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Structura centrală, au reieşit 
privind relaţiile societăţilor administrate de inculpatul B.E. şi cu alte societăţi de tip 
fantomă, respectiv S.C.B.A. S.R.L. cu S.C.B.I. S.R.L., S.C.P.C. S.R.L., S.C.W.P. 
S.R.L., PF N.P., S.C.N.A. S.R.L., iar S.C.E.G.I. S.R.L. cu PF N.P., S.C.N.A. C.L. 
S.R.L. (fostă S.C.N.A. S.R.L.). 

(…) 
Toţi cei nouă inculpaţi au fost arestaţi preventiv prin încheierea penală nr.20/A 

din data de 29.03.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului 
Sălaj, pronunţată în dosarul nr..../84/2014, pentru o durată de 30 de zile, de la 
30.03.2014 la 28.04.2014, fiind emise mandatele de arestare preventivă nr.6-
14/UP/30.03.2014. 

 În cauză s-a constatat că sunt incidente dispoziţiile art.223 alin.2 Cod 
procedură penală raportat la art.202 alin.1 şi 3 Cod procedură penală, considerându-se 
la acel moment că există probe şi indicii temeinice care conduc la suspiciunea 
rezonabilă că toţi cei nouă inculpaţi au săvârşit faptele grave de care sunt acuzaţi, iar 
gravitatea sporită a faptelor, modul de săvârşire a acestora, prin profitarea de persoane 
vulnerabile şi luarea de măsuri pentru ascunderea urmelor săvârşirii infracţiunilor, 
amploarea faptelor şi numărul mare de persoane atrase în cadrul grupului probează 
pericolul concret pentru ordinea publică a acestora. 

În urma contestaţiei formulate de către toţi cei nouă inculpaţi, Curtea de Apel 
Cluj, prin încheierea penală nr.32/08.04.2014, a apreciat că se impune respingerea 
propunerii D.I.I.C.O.T. – B.T.Sălaj în privinţa inculpaţilor B.E., B.M., D.G.D. şi B.G., 
faţă de aceştia măsura preventivă a arestului la domiciliu fiind suficientă, având în 
vedere participaţia lor mai puţin gravă, atitudinea de recunoaştere a inculpatului 
D.G.D., disponibilitatea inculpaţilor B.G. şi B.M. de recuperare a prejudiciului care va 



fi stabilit pe baza unei expertize contabile şi situaţia lor personală, respectiv 
împrejurarea că toţi sunt bine integraţi în familie şi societate, având domicilii stabile. 
Măsura preventivă a arestului la domiciliu a fost luată faţă de aceşti inculpaţi pe o 
perioadă de 30 de zile, de la data de 08.04.2014 până la data de 07.05.2014 inclusiv. 

Ulterior, prin încheierea penală nr.27/A din data de 22.04.2014, pronunţată în 
dosar nr..../84/2014 al Tribunalului Sălaj, a fost prelungită măsura arestării preventive 
a inculpaţilor N.P., C.S.D., G.I., H.I. şi B.V.V. pe o perioadă de 30 de zile, de la 
29.04.2014 până la 28.05.2014, contestaţiile inculpaţilor fiind respinse prin încheierea 
penală nr.41/30.04.2014 a Curţii de Apel Cluj. În urma disjungerii propunerii de 
prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpaţii B.E., B.M., 
D.G.D. şi B.G., datorită lipsei încheierii în care erau consemnate motivele care au 
justificat, în opinia judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Cluj, 
această măsură preventivă tot privativă de libertate, însă mai uşoară, s-a format 
dosarul nr..../84/2014, în care prin încheierea penală nr.28/A din data de 28.04.2014, a 
fost prelungită această măsură preventivă pe o perioadă de 30 de zile, de la 
08.05.2014 la 06.06.2014. Contestaţiile formulate de inculpaţi au fost respinse prin 
Încheierea penală nr.45/07.05.2014 a Curţii de Apel Cluj. 

Prin Încheierea penală nr.43/A din data de 27.05.2014, pronunţată în dosarul 
nr..../84/2014 al Tribunalului Sălaj, a fost prelungită  din nou măsura arestării 
preventive a inculpaţilor N.P., C.S.D., G.I., H.I. şi B.V.V. pe o perioadă de 30 de zile, 
de la 29.05.2014 până la 27.06.2014, contestaţiile inculpaţilor fiind respinse prin 
încheierea penală nr.57/04.06.2014 a Curţii de Apel Cluj. 

Prin Încheierea penală nr.42/A din data de 27.05.2014, pronunţată în dosarul 
nr..../84/2014 al Tribunalului Sălaj, a fost prelungită măsura preventivă a arestului la 
domiciliu a inculpaţilor B.E., B.M., D.G.D. şi B.G. pe o perioadă de 21 de zile, de la 
07.06.2014 la 27.06.2014, pentru înlăturarea decalajului între datele de expirare a 
celor două categorii de măsuri preventive privative de libertate luate în cauză faţă de 
inculpaţi şi soluţionarea unitară a eventualei următoare propuneri. Şi de această dată, 
contestaţiile inculpaţilor au fost respinse prin Încheierea penală nr.61/06.06.2014 a 
Curţii de Apel Cluj. 

La data de 24.06.2014, prin Încheierea penală nr.52/A, pronunţată în dosar 
nr..../84/2014, astfel cum a fost ea îndreptată în privinţa erorilor materiale legate de 
durata măsurilor preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului 
Sălaj, a admis propunerea D.I.I.C.O.T. – B.T.Sălaj şi a dispus prelungirea măsurilor 
preventive luate în cauză faţă de toţi cei nouă inculpaţi pentru o perioadă de 30 de 
zile, de la 28.06.2014 la 27.07.2014. În urma soluţionării contestaţiilor declarate de 
inculpaţi, Curtea de Apel Cluj, prin Încheierea penală nr.91/04.07.2014, a admis 
contestaţiile şi a dispus prelungirea măsurilor preventive pe o perioadă de 20 de zile, 
de la 28.06.2014 la 17.07.2014 inclusiv. 

În conformitate cu disp.art.207 alin.4 Cod procedură penală, în baza actelor 
dosarului, pentru considerentele avute în vedere atât la momentul dispunerii măsurii 
arestării preventive a inculpaţilor în arest şi la domiciliu, cât şi pentru considerentele 
de mai sus, vizând analiza legalităţii şi temeiniciei arestării preventive, judecătorul de 
cameră preliminară constată că se menţin temeiurile de drept prevăzute de art.223 
alin.2 Cod procedură penală. 

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară apreciază că subzistenţa 
acestor temeiuri impune în continuare privarea de libertate a inculpaţilor pentru 
realizarea scopului avut în vedere la dispunerea acestei măsuri, scop constând în 
asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal. 



Prin rechizitoriul întocmit de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism –Biroul Teritorial Sălaj, la data de 08.08.2014, 
în Dosar nr. 59 D/P/2013, au fost trimişi în judecată, alături de alţi inculpaţi, inculpaţii 
D.G.D., V.D. Ion şi T.O.R..Faţă de aceştia a fost dispusă în cursul urmăririi 
penale,măsura preventivă a controlului judiciar, pentru inculpatul D.G.D. de către 
judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Sălaj iar pentru inculpaţii Varan şi 
Toduţ de către procurer pe toată durata urmăririi penal,solicitându-se prin actul de 
sesizare al instanţei menţinerea măsurii faţă de inculpatul Dejeu şi respective luarea 
acesteia faţă de ceilalţi doi inculpaţi. 
 

Examinind propunerea formulata, judecatorul de cameră preliminară a retinut 
ca aceasta este intemeiata, urmand a fi admisă pentru urmatoarele considerene 

Inculpatii sunt cercetati in dosarul .../D/P/2012 Al DIICOT-Biroul Teritorial 
Salaj pentru fapte de evaziune fiscala,spalare de bani,grup infractional 
organizat,delapidare. 

      In fapt s-a retinut ca „Societăţile cu activitate economică reală” şi 
semnificativă, găsesc, prin intermediul administratorilor lor, o persoană sau un grup 
de persoane, de regulă cu condiţie materială modestă, lipsite de experienţă de viaţă  
(persoane tinere)  sau cu un nivel intelectual scăzut, care sunt dispuse în schimbul 
unor mici favoruri materiale, să devină asociaţi şi administratori în astfel de „societăţi 
fantomă’’.  

         În acest fel se creează aparenţa că activităţile efective desfăşurate de 
către aceste „societăţi fantomă” sunt realizate de către persoanele fizice ce au calitatea 
de „administrator şi /sau asociat” în cadrul acestora sau cel puţin aceste activităţi sunt 
desfăşurate de către persoanele interesate, cu ştirea acestora din urmă. În realitate 
persoanele care figurează ca asociaţi şi administratori în cadrul acestor societăţi 
fantomă sunt folosite doar la constituirea acestor societăţi şi obţinerea de conturi şi 
carduri bancare. Ulterior acestor activităţi întreaga activitate imputată acestor societăţi 
fantomă este realizată de către persoanele din cadrul societăţilor beneficiare în urma 
raporturilor comerciale fictive (care nu au loc în realitate), sau persoane desemnate de 
către acestea, pentru astfel de activităţi (contabili angajaţi, secretare etc).  

         „Societăţile cu activitate economică reală” au nevoie, în scopul săvârşirii 
infracţiunilor de delapidare, evaziune fiscală şi spălare a banilor, de astfel de societăţi 
fantomă pe care să le controleze tot ei şi cu ajutorul cărora să-şi regleze contabilitatea, 
pentru a disimula activitatea economică reală şi a ascunde săvârşirea acestor 
infracţiuni.   

     „Societăţile fantomă” sunt lipsite de orice activitate economică reală, 
ele fiind folosite doar pentru emiterea de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor 
cu activitate din jurul lor şi eventual rularea banilor aferenţi acestor facturi prin 
conturile lor. Acest lucru reiese cu certitudine dintr-o serie de împrejurări de fapt. 
Astfel, deşi aceste societăţi au raporturi comerciale de valori foarte mari, ele nu au 
nici un angajat, nu au evidenţă contabilă, nu au patrimoniu,nu deţin  mijloace fixe sau 
mobile, etc.  

          Caracteristic acestor societăţi fantomă este faptul că persoanele care au 
calitatea de „asociat sau administrator” în cadrul lor  nu au nici un rol în toată 
activitatea acestora. Simplul lor rol este acela de a fi prezent la întocmirea actelor 
necesare constituirii sau modificării actelor constitutive şi la constituirea de conturi 
bancare. Desigur că aceste persoane conştientizează că prin  acceptarea calităţii într-o 
astfel de societate, facilitează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare a 
banilor şi delapidare de către alte persoane sau societăţi  cărora pun la dispoziţie 



actele şi conturile unei astfel de societăţi.  După constituirea unei astfel de societăţi, 
emiterea facturilor fictive şi a mişcărilor financiare prin conturile acestor societăţi, 
pentru a da aparenţă de realitate raporturilor juridice în baza cărora au fost emise 
facturile, sunt făcute de persoanele interesate din societăţile cu activitate economică 
reală, pentru care sunt înfiinţate şi folosite societăţile fantomă sau de persoanele 
desemnate în acest sens .  

            Desigur că, pentru a putea fi folosite o perioadă mai îndelungată de 
timp fără a atrage atenţia asupra caracterului illicit al activităţii lor, întrucât se încarcă 
în evidenţa contabilă cu livrări de bunuri şi servicii fictive, fapt ce implică în mod 
inevitabil şi activităţi de achiziţii „se folosesc în lanţ alte astfel de societăţi” care fac 
livrări către primele, pentru a egaliza livrările făcute în mod fictiv, cu achiziţii de 
asemenea fictive.  

         Prin astfel de raporturi comerciale fictive, se deturnează realitatea în 
privinţa activităţii economice a societăţilor care înregistrează astfel de facturi, fapt ce 
facilitează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.. Astfel, spre 
exemplu, prin introducerea în contabilitate a unei facturi de cheltuieli fictive se 
diminuează impozitul şi deduce TVA-ul ce-ar trebui achitat către bugetul de stat în 
urma unei activităţi reale. Dacă o astfel de factură fictivă este însoţită şi de plata prin 
cont a unor sume de bani, pe această cale făptuitorii, sub aparenţa acestor raporturi 
juridice comerciale, delapidează sumele respective din societate, iar prin transferul 
sumelor către societăţile fantomă, urmate de întoarcerea acestora în posesia 
persoanelor fizice din spatele societăţilor cu activitate economică reală, se ascunde 
provenienţa infracţională a acestor sume de bani, fapt ce întruneşte elementele 
constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor.   

        Tot în realizarea scopului principal al unor astfel de ilegalităţi şi anume, 
acela de a nu plăti sau plăti cât mai puţin către bugetul de stat şi de a se însuşi de către 
persoanele fizice, administratori sau asociaţi în societăţile cu activitate economică 
reală, prin înregistrarea unor astfel de facturi se acoperă aprovizionările – livrările cu 
„marfă la negru”, fapt ce de asemenea are impact asupra bugetului de stat. Astfel 
există posibilitatea ca două sau mai multe societăţi între care se derulează raporturi 
juridice reale să folosească în acest circuit comercial, societăţi fantomă pentru a nu-şi 
încărca fiscal activitatea societăţilor lor şi pentru a putea practica „preţuri mai bune pe 
piaţă” în măsura în care TVA-ul este pus în „cârca” societăţii fantomă”. 

          Întrucât activităţile comerciale se realizează „în lanţ” între numeroase 
societăţi comerciale, numai printr-o înregistrare corectă în cadrul fiecărei societăţi a 
activităţii economice reale se poate stabili ce are de plătit fiecare societate către 
bugetul de stat. Din aceste considerente, legiuitorul a incriminat înregistrarea unor 
documente fictive în mod necondiţionat, respectiv chiar dacă activitatea respectivă a 
avut loc însă nu cu societatea care figurează în documente, respectiv aprovizionările s-
au făcut din surse necunoscute,  de pe „piaţa neagră”, desigur în măsura în care rezultă 
dincolo de orice îndoială, dintro serie de împrejurări de fapt, că societatea care a 
înregistrat achiziţia, cunoaşte faptul că documentele respective provin de la o societate 
fără activitate economică.  

          Când astfel de activităţi iau amploare şi pe cale de consecinţă intră în 
vizorul autorităţilor fiscale, persoanele fizice din spatele societăţilor cu activitate 
economică reală,  prin folosirea persoanelor care apar în documente, în calităţile 
cerute de lege ( asociaţi şi/sau administratori ) în cadrul societăţilor fictive, fac 
demersuri pentru „cesiunea părţilor sociale” către alte persoane dispuse, pentru mici 
favoruri, să accepte o astfel de societate, sau către cetăţeni străini (în speţa de faţă 
fiind vorba de cetăţeni maghiari), pentru a se acredita ideea că tot pasivul şi activul 



societăţii a fost preluat de către aceştia din urmă, alături de evidenţa contabilă 
(documentele propriu–zise  a acestor societăţi, care în realitate nu există) şi în scopul 
de a îngreuna urmărirea penală.  

          În acest mod, cei care folosesc astfel de „societăţi fantomă” în săvârşirea 
infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani, au în aparenţă o 
activitate economică licită, fiind puşi la adăpost de îndreptarea urmăririi penale 
împotriva lor. În cele mai multe cazuri, în urma verificărilor fiscale efectuate, 
organele fiscale reţin în astfel de situaţii, săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală 
prev. de art. 9 lit. b din Legea 141/2005 în sarcina  societăţilor fantomă ( omisiunea 
înregistrării în contabilitate a operaţiunilor societăţilor fantomă) şi în acest mod tot 
prejudiciul cauzat de societăţile care au folosit aceste societăţi, este preluat de 
societăţile fantomă, crescând astfel „arieratele la bugetul de stat” întrucât aceste 
societăţi sunt „ab initio” insolvabile.  

          Obligativitatea înregistrării operaţiunilor economice există doar în 
situaţia în care acestea sunt reale. În situaţia în care operaţiunile sunt fictive, 
evaziunea fiscală se comite de societatea şi persoanele fizice  care înregistrează astfel 
de documente, societatea emitentă şi persoanele fizice din spatele lor având rolul de 
complice la evaziune a celor care înregistrează astfel de documente.  

         Aşa cum rezultă din actele de control ale organelor fiscale, această 
metodă a funcţionat pe deplin şi în speţa de faţă, până în prezent, autorităţile fiscale, 
considerând că evaziunea fiscală ar fi fost săvârşită de către „societăţile fantomă”.  

         Un ultim pas în asigurarea dispariţiei acestor societăţi fantomă şi deci a 
imposibilităţii de identificare a autorilor reali ai acestor fapte penale este dizolvarea 
lor. Desigur că, societăţile care au folosit societăţile fantomă îşi continuă activitatea, 
fapt ce în mod inevitabil implică identificarea, altor şi altor „societăţi fantomă” care să 
fie folosite în aceleaşi scopuri, administratorii societăţilor cu activitate econimică 
reală, încurajaţi fiind şi de modul de abordare a acestor fapte de către autorităţile 
fiscale.   

S.C. G.D. S.R.L. are ca asociaţi şi administratori pe inculpatul  D.G.D. şi 
suspectul D.B. -  tată şi fiu . Aceşti inculpaţi şi societatea pe care o administrează se 
află în relaţii de colaborare cu suspecţii H.I. şi G.I. , B.V. şi societăţile administrate de 
către aceştia.  

       Ca şi ceilalţi aceştia se află în legătură şi cu suspectul P. I. administrator la 
SC S.S. SRL . Urmare a inspecţiei fiscale parţiale efecuată de IF Sălaj la G.D. C. SRL   
a fost încheiat raportul de inspecţie fiscală nr.F-SJ  56/29.11.2013, decizia de 
impunere F-SJ 64/29.11.2013 şi procesul verbal nr. 8705/29.11.2013  potrivit cărora 
se reţine că relaţiile comerciale cu SC S.S. SRL  nu au avut loc. În aceste împrejurări 
prejudiciul este în cuantum de 1.727.744 lei din care 296.426 impozit pe profit, 
689.444 lei TVA şi 741.874 lei  accize.   

 Ca şi celelalte societăţi şi această societate a derulat sume de bani prin 
conturile S.C. U.P.C. S.R.L  după cum urmează : prin Banca R. –50.000 lei; prin 
Banca R. – 102.000 lei; prin Banca T. – 572.000 lei; Total: 724.000 lei. Prin conturile 
SC M.A.I. SRL au fost rulate următoarele sume: prin Banca C. – 40.000; prin Banca 
T. – 170.600 lei; Total: 210.600 lei. 

 Şi în acest caz s-a procedat ca şi în celelalte situaţii, sumele fiind ridicate în 
numerar imediat ce au fost depuse sau la ATM-uri  (volumele I, II,III,V). 

Aşa cum s-a arătat aceste sume provin din infracţiunile de evaziune fiscală  în 
cuantum de 224.304 lei şi 710.294 lei din delapidare, iar rularea lor prin conturile 
societăţilor fantomă de mai sus urmată de retragerea acestor sume se circumscrie 
infracţiunii de  spălare a banilor . Suma de 224.304 lei reprezentând prejudiciul 



generat de evaziune fiscală include şi suma de 180.893  prejudiciu reţinut din 
achiziţiile înregistrate de la cele două societăţi S.C. U.P.C. S.R.L  şi SC M.A.I. SRL, 
indicată de către organele fiscale pe baza declaraţiilor 394 ( fila 46 vol. XVII) 

Prin procura specială autentificată sub nr.139/30.01.2012 a Biroului Notarial 
Ciupe din Zalău , T.O.R. l-a împuternicit pe inculpatul V.D.I. să îl reprezinte în 
raporturile cu toate societăţile bancare, în vederea deschiderii de conturi pe numele 
S.C.M. S.R.L. şi să administreze aceste conturi, precum şi să îl reprezinte în relaţiile 
cu orice persoane fizice sau juridice în vederea încheierii sau perfectării de contracte 
comerciale.  

 Prin Încheierea civilă nr.259/C din data de 07.05.2012, din dosarul 
nr..../84/2012 al Tribunalului Sălaj, a fost admisă cererea debitorului S.C.M. S.R.L. şi 
s-a dispus deschiderea procedurii falimentului acestuia.  

Potrivit procesului-verbal întocmit de către organele fiscale la data de 
09.07.2012 (vol.12 f.4-6), S.C. M. S.R.L. Zalău a încasat prin transfer bancar în 
perioada 01.01.2012- 31.03.2012 de la S.C.U.P.C. S.R.L. şi SC. M.A.I. S.R.L. suma 
totală de 1.008.250 lei (de la S.C.U.P.C. S.R.L. prin contul de la Banca R. suma de 
253.850 lei, prin contul de la Banca R. suma de 60.000 lei, iar prin contul de la Banca 
T. 654.400 lei, iar de la SC M.A.I. SRL suma de 40.000 lei prin contul de la Banca 
T.), fără a se putea justifica cu documente contabile vreun raport comercial între 
aceste societăţi. De asemenea,, s-a constatat că societatea nu a depus declaraţia 394 cu 
privire la aceste sume şi nici nu deţine vreun document contabil în acest sens. 

Extrasele de cont ale S.C.M. S.R.L. de la toate băncile expuse mai sus sunt 
similare, în sensul că pe o perioadă relativ scurtă de timp se fac plăţile de către 
S.C.U.P.C. S.R.L. şi în aceeaşi zi sunt ridicaţi banii în numerar la ATM-uri sau din 
bancă, sub justificarea fictivă de achiziţii de materii prime de la o singură persoană, 
respectiv T.V. din … (vol.12 f.86-148, 168-178). În cauză s-au făcut investigaţii cu 
privire la T.V. , emiţându-se mandat de aducere al acestuia în vederea audierii. Din 
procesul-verbal de executare a mandatului şi declaraţia proprietarului unde acesta şi-a 
stabilit reşedinţa rezultă că acesta este cetăţean ucrainean şi nu locuieşte la adresa 
respectivă. În privinţa acestor achiziţii inculpatul V.D. arătă următoarele : Personal 
am completat borderouri de achiziţii pentru cereale, fiind ştampilate fie de către N.P. 
fie de către mine. Acele borderouri le-am scris la indicaţiile lui N.P., fără să-l cunosc 
pe T.V.,  care ar fi cumpărat cele cuprinse în borderouri şi fără să particip la vreun 
transport de cereale corespunzător documentelor întocmite de către mine.  

 Mai mult din declaraţiile inculpaţilor V.D. şi T.O.R. rezultă că borderourile 
respective de achiziţii au fost întocmite la solicitarea inculpatului N.P. cu titlu fictiv 
pentru a justifica ridicarea banilor din contul societăţii, bani care erau predaţi de către 
inculpatul V.D. inculpatului N.P. . 

Sub acest aspect T.O.R. declară următoarele: După câtva timp, posibil în 
cursul lunii februarie, am fost contactat din nou de N.P., m-am dus la acesta la bloc, 
ocazie cu care am constatat că în maşina sa se afla V.D.. Acesta mi-a spus să mă urc şi 
eu în maşină că o să mergem la Cluj, fără să-mi spună din ce motiv. Toţi trei am mers 
la Cluj, aici am mers la Banca T., unde am intrat eu cu V.D., iar N.P. a plecat fără să 
ştiu unde. V.D. a întocmit un borderou de achiziţii asemănătoare cu cele care mi-au 
fost prezentate din dosar Vol. XII filele 122-148, după care în baza acestui borderou a 
ridicat o sumă de bani. Am ieşit din bancă, ne-am întâlnit cu N.P. şi am plecat la o altă 
bancă, tot T. şi, fiind târziu, ştiu că am fost la o bancă pe ceva deal din Cluj, pentru 
ceva tranzacţii. Cu acea ocazie ştiu că P. şi-a pus în contul său personal suma de 
10.000 lei. Acesta, în timp ce V.D. a scos banii, a scos şi el o sumă de bani de pe altă 
societate şi din banii respectivi a făcut viramentul în contul său. Cu restul banilor ne-



am întors la Zalău, V.D. i-a dat lui P., care l-a sunat pe C.S., ne-am întâlnit cu acesta 
la blocul unde locuieşte şi am văzut că N. i-a dat banii care–i ridicasem din conturi. 
Am plecat toţi trei în Tăşnad şi ştiu că N.P. a fost sunat de S. că lipseşte un plic cu 
suma de 10.000 de lei, acesta s-a căutat în geantă şi a găsit un plic cu 10.000 lei din 
cei scoşi din Cluj, ne-am întors înapoi i-am dat la S., şi după aia am plecat la Tăşnad.”  

Sub acelaşi aspect inculpatul V.D. mai arată : ,,SC M. SRL nu avea sediu, nu 
avea angajaţi cu care să mă întâlnesc vreo dată sau mijloace fixe sau mobile de care să 
am cunoştinţă. La început nu am ştiut în ce mă bag, fiind manipulat de N.P., dar 
ulterior mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, întrucât ridicam sume foarte mari 
de bani şi le predam acestuia fără să constat vreo activitate a acestei societăţi, care să 
justifice mişcările financiare la care eu participam. …………”. Ulterior, veneam la 
Zalău, venea N.P. la Satu Mare, mergeam la Cluj, unde am ridicat diferite sume de 
bani cu un card pus la dispoziţia mea de către N.P. şi scoteam bani de la ATM-uri. 
Totodată, scoteam bani de la casierie sub justificarea că achiziţionează cereale. Banii 
respectivi îi înmânam lui N.P. fără să ştiu, de fiecare dată, ce face ulterior cu banii. 
Ştiu că odată am scos nişte bani fără să îmi amintesc de unde şi am venit la Zalău, 
unde N.P. s-a întâlnit cu C.S., după care la scurt timp N.P. a fost contactat de C.S. sub 
motivul că lipseşte o sumă de bani, destul de mare, iar N.P. m-a întrebat dacă nu 
cumva au rămas banii respectiv, ne-am întors înapoi şi ştiu că s-a rezolvat problema, 
banii respectivi nefiind la mine.   

Practic, în aceea perioadă eu am scos doar banii din conturi şi i-am predat lui 
N.P. fără să se desfăşoare vreo activitate care să justifice aceste sume de bani.” 

După finalizarea acestor activităţi de depunere şi ridicare în aceeaşi zi a 
sumelor de bani, în conturile respective nu se mai desfăşoară niciun fel de rulaj, ceea 
ce denotă, în coroborare cu restul probelor, că aceste conturi sunt constituite doar 
pentru a desfăşura aceste raporturi fictive. Se poate observa că în acest caz se închide 
lanţul, în sensul că o parte din banii depuşi de către societăţile cu activitate economică 
în conturile S.C.M.A.I. S.R.L. şi S.C.U.P.C. S.R.L. se transferă sub justificări fictive 
în conturile S.C.M. S.R.L., de unde se ridică în numerar de la ATM-uri sau justificări 
fictive de achiziţii materii.  

Cu ocazia controlului efectuat de către organele fiscale, administratorul 
societăţii, inculpatul T.O.R., a arătat că nu are cunoştinţă cine a condus evidenţa 
contabilă a societăţii începând cu luna decembrie 2011 până la data controlului, 
respectiv 16.06.2012. Acesta a mai arătat în nota explicativă luată că actele şi ştampila 
societăţii le-a primit de la C.S.D. cu ocazia dobândirii calităţii de administrator, 
precizând că nu a desfăşurat nicio activitate în numele acestei societăţi, nu a făcut 
nicio tranzacţie financiară prin conturile acesteia, nu cunoaşte societăţile U.P.C. 
S.R.L. şi M.A.I. S.R.L. şi că a devenit administrator  al S.C. M. S.R.L. la solicitarea 
lui C.S.D., în schimbul sumei de 50 de lei. 

Aceleaşi aspecte au fost relatate de inculpatul T.O.R. şi cu ocazia audierii sale 
de către procuror (vol.56 f.54-58), indicând totodată implicarea inculpatului N.P. în 
racolarea sa în vederea preluării calităţii de administrator al S.C.M. S.R.L., modul în 
care l-a cunoscut pe inculpatul V.D., pe care, tot la solicitarea inculpatului N.P., l-a 
împuternicit să reprezinte societatea în relaţiile bancare, precum şi relaţiile de 
colaborare dintre cei doi inculpaţi, N.P. şi C.S.D..  

 Cu urmare a acestor raporturi fictive, rezultă un prejudiciu adus 
bugetului de stat în sumă de 130.097 lei impozit pe profit şi 195.145 lei TVA în total 
325.242 lei, prejudiciu care în realitate a fost creat de către partenerii din tabelele de 
mai sus care au făcut plăţi către  S.C. U.P.C. S.R.L. şi SC M.A.I. SRL. S.C. M. S.R.L. 



este o verigă în cadrul acestui lanţ de societăţi fictive folosite de către societăţile cu 
activitate economică. 

Inculpatul D.G.D. recunoaşte comiterea faptelor şi arată următoarele :  
 După terminarea lucrărilor la Negreni societatea mea a rămas fără 

activitate până în anul 2010. După întoarcerea mea la Zalău am convenit cu G. şi H., 
să-i ajut să vândă betonul produs în staţia lor SC E.C.C. aceştia recompensându-mă 
din  când în când cu diferite sume de bani, fără să fiu angajat la această societate.   

  În timpul acestor lucrări H. mi-a propus, în măsura în care doresc să câştig un 
ban să achiziţionez produse petroliere  şi  materiale de construcţii de la societăţi pe 
care le cunoşteau ei, urmând ca după achiziţie să pun un adaos, pe care mi-l indica H. 
şi să revând aceste produse către SC E.T.M. SRL ŞI SC E.C.C. SRL. În aceste 
împrejurări am achiziţionat produse petroliere de la diverse societăţi din ţară, fără să 
stabilesc eu legăturile cu reprezentanţii acestor societăţi şi să convin cu aceştia 
condiţiile de tranzacţii, aceste activităţi fiind desfăşurate de către H.I..  

Inculpatul D.G.D. a recunoscut comiterea faptelor, a dat o declaratie detaliata 
la procuror, unde a descris activitatea inculpatului H.,insa sub aspectul subzistentei 
temeiurilor de controljudiciar se retine ca acestea exista si in continuare. 

Judecătorul de Cameră Preliminară reţine că se impune menţinerea măsurii 
controlului judiciar în privinţa inculpaţilor V.D. I. şi T.O.R., gradul de pericol social 
concret pe care aceşti inculpaţi îl prezintă fiind unul semnificativ. 

         Periculozitatea sporită a faptelor de care sunt acuzaţi aceşti din urmă 
inculpaţi, se desprinde,  dintr-o serie de împrejurări de fapt cum ar fi: modul meticulos 
în care s-au desfăşurat aceste activităţi pentru a nu fi descoperite, durata mare de timp 
în care s-au săvârşit aceste fapte (unele continuându-se până în prezent) sumele mari 
de bani obţinute prin delapidare, evaziune fiscală şi spălarea banilor, continuitatea 
acestui gen de infracţiuni, pe o perioadă lungă de timp, continuarea săvârşirii unor 
astfel de fapte, prin intermediul altor societăţi fantomă  chiar şi în urma lichidării celor 
patru societăţi fantomă, care au fost analizate în această cauză etc.  

            Pericolul pentru ordinea publică, al faptelor reţinute în sarcina tuturor 
inculpaţilor rezultă prin urmare, atât din modalitatea de săvârşire a faptelor, asa cum 
am aratat anterior,pe baza unui plan (în care au fost atrase şi implicate pe parcurs 
foarte multe persoane), conceput de aşa manieră încât să facă cât mai dificilă 
descoperirea activităţii lor frauduloase de către organele de urmărire penală, precum şi 
din consecinţele unor astfel de fapte pentru mediul economic, pentru creditorii unor 
astfel de societăţi, care cu ajutorul unor „societăţi fantomă” îşi sustrag activele şi 
bunurile din societate, dar şi pentru bugetul de stat în general. 

 Referitor la cererile inculpaţilor formulate cu ocazia menţinerii 
măsurilor preventive în prezentul dosar, judecătorul de cameră preliminară reţine 
următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor stipulate de art. 221 alin. 6 Cod procedură penală, la 
cererea scrisă  şi motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere îi poate 
permite acestuia părăsirea  imobilului pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri 
de învăţământ sau de pregătire profesională ori alte  activităţi similare sau pentru 
procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic 
justificate, pentru o perioadă determinată de timp, dacă acest lucru este necesar pentru  
realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului. 

Referitor la cererile formulate de către inculpaţii H.I. şi G.I., de a li se permite 
să ia legătura unul cu celălalt, iar inculpatului G.I. să i se permită să ia legătura  cu 
martorul P.D. şi de a se deplasa câte 2 ore pe zi la locul de muncă, judecătorul  de 



cameră preliminară reţine că aceste cereri nu sunt fondate, raportat la faptul că până la 
acest moment procesual, respectiv în cadrul camerei preliminare, nu au fost audiaţi 
nici inculpaţii H.I. şi G.I. şi nici martorul P.D. 

Pentru o bună administrare a probelor  şi pentru a se putea afla adevărul  în 
prezenta cauză, judecătorul de cameră preliminară consideră că nu este oportună 
admiterea cererilor inculpaţilor până la audierea tuturor inculpaţilor şi martorilor din 
prezentul dosar, cererile inculpaţilor apărând în acest context ca nefondate, urmând a 
fi respinse în consecinţă. 

În ceea ce priveşte cererea inculpatului G.I.  de a se deplasa la Biserica S. din 
mun. Zalău în data de 28.12.2014 între orele 09-13, judecătorul de cameră preliminară 
reţine că aceasta nu este fondată, măsura arestului la domiciliu impunând ca inculpatul 
să nu se deplaseze nicăieri în perioada cât îi este impusă această măsură preventivă. 

Referitor la cererea inculpatului C.S.D. de  a se deplasa în data de 23.12.2014 
la magazinul K. din municipiul Zalău în vederea achiziţionării de bunuri de folosinţă 
îndelungată (îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru sezonul  de iarnă) şi alimente pentru 
sărbătorile de iarnă, instanţa reţine că aceasta nu este fondată, aceste bunuri putând fi 
achiziţionate şi de către alte persoane. 

Cererea inculpatului N.P. de a se deplasa la bancă în oraşul  Tăşnad la 
investigaţii medicale în mun. Cluj Napoca şi de a lucra în program 8 ore pe zi nu sunt 
fondate, raportat la faptul că prin Încheierea de cameră preliminară din data de 
26.11.2014 pronunţată e judecătorul de cameră preliminară  în dosarul nr. 
.../84/2014/a12 i-au fost admise inculpatului cereri similare, ocazie cu care putea să îşi 
rezolve respectivele probleme. 

Cererea inculpatului B.G. de a se deplasa în data de 24.12.2014 între orele 08-
13 la Spitalul Judeţean Zalău nu este fondată, acesta putând fi vizitat de către medicul 
curant la domiciliul său din oraşul Şimleu Silvaniei. 

De asemenea, cererea inculpatului B.M. de a participa la o ceremonie 
religioasă organizată de cultul O. în data de 28.12.2014 între orele 09-14 nu este 
fondată, dat fiind faptul că acestui inculpat i-au fost admise mai multe cereri similare. 

(…) 
Împotriva acestei încheieri au formulat contestaţie inculpaţii P.N.D., G.I., H.I. 

şi N.P.. 
Prin motivele orale apărătorul ales al inculpatului P.N.D. a solicitat admiterea 

căii de atac promovate şi înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu, pentru ca 
şi clientul său să beneficieze de principiul egalităţii de tratament în faţa instanţelor de 
judecată, având în vedere că faţă de ceilalţi inculpaţi s-a luat măsura arestului la 
domiciliu conform art. 218 CPP. 

Învederează că în privinţa acestuia au încetat temeiurile care au determinat 
arestarea preventivă şi nu au apărut împrejurări noi care să impună această măsură 
privativă de libertate. 

Apărătorul ales al inculpatului N.P. a solicitat admiterea contestaţiei şi 
încuviinţarea părăsirii domiciliului, de către acesta în vederea deplasării la data de 21 
ianuarie 2015, între orele 06:00 – 16:00 la Spitalul Militar Cluj – Napoca pentru 
efectuarea unui computer tomograf la rinichi; 

- încuviinţarea deplasării inculpatului la data de 16 ianuarie 2015, timp 
de 2 ore, între 10:00 – 12:00, însoţit de organele de poliţie la Cooperativa de Credit 
„x.” jud. Maramureş, cu actul de identitate, în original, pentru finalizarea operaţiunii 
de acordare a creditului contractat la această instituţie financiară; 

Apărătorul ales al inculpaţilor G.I. şi H.I. a cerut admiterea căilor de atac 
promovate, desfiinţarea încheierii primei instanţe şi rejudecând cauza: încuviinţarea 



pentru inculpatul G.I. a participării, în fiecare duminică, între orele 09:00 – 13:00 la 
liturghia de la Parohia Ortodoxă „S.” Zalău, unde este membru în Consiliul Parohial; 

- încuviinţarea posibilităţii comunicării inculpaţilor G.I. cu H.I. în scopul 
rezolvării activităţilor profesionale a firmelor pe care le deţin; 

- încuviinţarea pentru inculpatul G.I. de a lua legătura cu martorul X. … 
– administratorul firmelor E.C.C. şi E.T.M. în interesul soluţionării activităţii 
profesionale a firmelor; 

- încuviinţarea deplasării pentru inculpaţii G.I.. şi H.I. timp de câte 2 
ore/zilnic, orele 10:00 – 12:00 la sediul firmelor E.C.C., E.T.M. şi E.C., situat în satul 
H., în interesul activităţii profesionale a firmelor. 

 Apărătorul ales al inculpaţilor N.P., G.I. şi H.I. a învederat faptul că 
prin respingerea repetată de către instanţa de fond şi de către Curte a solicitărilor sale, 
s-a încălcat condiţia proporţionalităţii măsurii organelor judiciare, care nu le-au 
permis persoanelor arestate la domiciliu să-l părăsească temporar, pentru prezentarea 
la locul de muncă ori la alte activităţi similare, în vederea procurării mijloacelor 
esenţiale de existenţă, iar în cazul inculpatului N.P., de a se prezenta la unităţi 
sanitare, în vederea reechilibrării stării de sănătate, acesta suferind de afecţiuni renale, 
care necesită tratament de urgenţă conform actelor ataşate dosarului, fiind 
recomandată în acest sens de către medici, efectuarea unei tomografii computerizate. 

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

 
Cu privire la contestaţia inculpatului P.N.D.: 
 
 CEDO a statuat că, potrivit art.5 paragraf 3, autorităţile trebuie să ia în 

considerare măsuri alternative arestării preventive, în măsura în care acuzatul le oferă 
garanţii în ceea ce priveşte prezentarea sa la proces. 

 Plecând de la jurisprudenţa CEDO, instanţele interne au definit de-a 
lungul timpului criterii şi elemente care trebuie avute în vedere în analiza existenţei 
„pericolului pentru ordinea publică”, printre care reacţia colectivă declanşată din 
cauza faptelor comise, starea de nesiguranţă ce ar putea fi generată prin lăsarea sau 
punerea în libertate a acuzatului, precum şi profilul personal al acestuia. 

 Totodată, instanţele naţionale au mai stabilit că pericolul pentru 
ordinea publică la care se face referire nu este prezumat, ci trebuie dovedit, în special 
dacă este vorba de riscul ca inculpatul să comită o nouă infracţiune sau de reacţia 
publică declanşată de faptele comise. Rezonanţa în opinia publică, o anumită stare de 
nesiguranţă generată de faptele comise sau aspectele referitoare la persoana acuzatului 
au fost evidenţiate ca elemente constitutive ale pericolului pentru ordinea publică, 
noţiune care nu trebuie confundată cu cea de „pericol social al faptelor” comise. 

 Doar înţelegând în maniera descrisă semnificaţia libertăţii şi a privării 
de libertate se poate realiza în concret şi în mod efectiv scopul esenţial al 
reglementării dreptului la libertate, cel al protejării individului împotriva arbitrariului 
autorităţii. 

 Potrivit art. 202 NCPP măsurile preventive pot fi dispuse dacă există 
probe sau indicii temeinice, din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a 
săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a 
procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la 
urmărirea penală sau de la judecată, ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni. 

Prin încheierea penală nr. 58/P/22 decembrie2014 a Tribunalului Sălaj, 
judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 348 raportat la art. 207 alin 2 şi 4 Cod 



procedură penală a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată 
faţă de inculpatul P.N.D., la data de 24 ianuarie 2014 prin încheierea penală nr. 7 a 
Tribunalului Constanţa în dosarul nr. .../118/2014, confirmată prin încheierea penală 
nr. 41/P/28 octombrie 2014 a Tribunalului Sălaj în dosarul nr. .../84/2014 apreciind 
totodată ca nefondată solicitarea de înlocuire a arestului preventiv  cu cea a arestului 
la domiciliu, formulată de către apărătorul acestuia. 

În speţa de faţă, sunt incidente prevederile art.223 alin 2 Cod procedură penală 
vizând condiţiile în care poate fi dispusă măsura arestării preventive. 

Potrivit alin. 2 al art. 223 NCPP măsura arestării preventive poate fi luată, 
dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune de 
corupţie, sau alte fapte penale pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani 
ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de 
comitere a acestuia, a anturajului şi a  mediului din care provine, a antecedentelor 
penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa 
de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea 
publică. 

În prezenta cauză, probele administrate până în acest moment procesual 
creează cu suficientă putere rezonabilitatea comiterii de către inculpat a infracţiunilor 
pentru care este cercetat (infracţiuni economice care au cauzat prejudicii importante 
bugetului de stat), perioada infracţională fiind situată în anii 2008-2010. 

Principiile de securitate juridică şi de protecţie împotriva arbitrariului impun 
fondarea fiecărei privaţiuni de libertate pe o bază legală specifică şi pe o suspiciune 
rezonabilă. 

Prin luarea acestei măsuri nu trebuie să se înţeleagă că inculpatului i se impută 
săvârşirea unor infracţiuni, ci că există probe şi indicii considerate temeinice în acest 
sens, în raport cu stadiul în care se află procesul penal. Ori, suntem în prezenţa 
indiciilor temeinice atunci când din datele existente în speţă rezultă presupunerea că 
persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală, a săvârşit faptele. 

În „cauza Mckay contra Regatului Unit din 3 octombrie 2006 CEDO a arătat 
că în prima fază a detenţiei provizorii, existenţa motivelor plauzibile de a crede că 
inculpatul este autorul faptelor reprezintă un motiv suficient pentru o plasare în 
detenţie”. 

Probele care ar putea da naştere unei bănuieli legitime nu trebuie să fie de 
acelaşi nivel cu cele necesare pentru a justifica o condamnare, a învederat Curtea 
Europeană în cauza O”Hara contra Regatului Unit din 16 noiembrie 2001”. 

Împrejurarea că inculpatul P. uzează de dreptul la tăcere reprezintă o 
prezumţie legală, respectată de autorităţi şi care subzistă până la momentul pronunţării 
unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare. 

Examinând îndeplinirea în concret, a condiţiilor prevăzute de art.223  alin 2 
Cod procedură penală pentru luarea măsurii arestării preventive, se constată că în mod 
întemeiat judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Sălaj a concluzionat în 
sens afirmativ.  

Când instanţa constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă 
impun în continuare privarea de libertate sau că există temeiuri noi care o justifică, 
menţine, prin încheiere motivată, arestarea preventivă.   

În cauza de faţă, nu există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate şi 
în consecinţă, ceea ce judecătorul de cameră preliminară trebuie să analizeze, sunt 
temeiurile care au determinat arestarea preventivă şi dacă acestea impun sau nu, în 
continuare, privarea de libertate. 



În privinţa indiciilor temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că 
inculpatul P. este autorul infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, acestea au 
fost analizate în mod definitiv la momentul luării măsurii arestului preventiv şi nu s-
au modificat până la sesizarea instanţei prin rechizitoriu şi nici până la soluţionarea 
prezentei contestaţii.  

Curtea constată ca fiind justă aprecierea judecătorului de cameră preliminară 
de la Tribunalul Sălaj, privind pericolul concret pe care lăsarea în libertate a 
inculpatului l-ar determina pentru ordinea publică, sub acest aspect avându-se în 
vedere natura şi gravitatea sporită a activităţii infracţionale de care este acuzat – 
reflectată în regimul sancţionator aplicabil acesteia, modalitatea presupusă de 
comitere a faptelor respective, puternica rezonanţă negativă pe care astfel de fapte o 
au în rândul opiniei publice,  elemente care în mod obiectiv şi rezonabil, justifică 
reacţii ferme şi credibile din partea organelor judiciare. 

Judecătorul de la Tribunalul Sălaj a dat o interpretare corectă şi a făcut o 
aplicare justă a dispoziţiilor art.223 alin. 2 NCPP, întrucât circumstanţele personale 
favorabile invocate de inculpat nu pot constitui, prin ele însele, temei al reconsiderării 
privării sale de libertate, acestea trebuind evaluate în contextul gravităţii sporite a 
faptelor de care este acuzat şi a scopului urmărit prin măsura preventivă dispusă, 
respectiv asigurarea unei bune desfăşurări a procesului penal. Întrucât nu au intervenit 
elemente noi care să modifice temeiurile ce au determinat arestarea iniţială a 
contestatorului, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa superioară, constată  
că tribunalul a respins în mod legal cererea inculpatului de înlocuire a măsurii arestării 
preventive cu aceea a arestului la domiciliu. 

 Aşa cum rezultă din încheierea atacată, judecătorul de cameră preliminară de 
la Tribunalul Sălaj a procedat la efectuarea verificărilor impuse de legea procesual 
penală şi a constatat în mod justificat că temeiurile de fapt şi de drept care au stat la 
baza luării măsurii arestării preventive subzistă, confirmând în continuare privarea de 
libertate a contestatorului şi că infracţiunile deduse judecăţii sunt presupus a fi grave, 
fiind sancţionată cu pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, existând probe că lăsarea 
acestuia în libertate ar prezenta pericol pentru ordinea publică. Condiţia existenţei 
pericolului concret pentru ordinea publică, este îndeplinită, având în vedere 
infracţiunile pentru care inculpatul contestator a fost cercetat şi dedus judecăţii, 
acestea fiind deosebit de grave. 

Judecătorul de cameră preliminară de la Curte, apreciază că lăsarea în libertate 
a contestatorului ar aduce atingere dezideratelor impuse de legea penală, creându-se 
un climat de insecuritate socială şi de neîncredere a cetăţenilor în actul de justiţie.  

Mai mult decât atât, manifestările nejustificate de clemenţă ale judecătorului 
de cameră preliminară, nu ar face decât să încurajeze, la modul general, astfel de 
tipuri de comportament antisocial şi să afecteze nivelul încrederii societăţii în 
instituţiile statului chemate să vegheze la respectarea şi aplicarea legilor. 

Măsurile preventive în cauze de acest gen, se impun cu necesitate, acestea 
fiind necesare împotriva persoanelor care încalcă legea penală, prin intervenţia 
autorităţilor judiciare.   

Atât inculpatul cât şi presupusele fapte imputate sunt grave, pericolul pe care-l 
prezintă pentru ordinea publică fiind relevat de faptul că acesta s-a sustras de la 
executarea mandatului de arestare, fiind găsit în Franţa, condiţii în care nu există 
garanţii că luându-se o altă măsură mai uşoară nu ar periclita buna derulare a actului 
de justiţie. 

Curtea consideră că pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a 
procesului penal şi pentru o bună administrare a justiţiei, este oportună la acest 



moment procesual măsura arestării preventive, subzistând temeiurile invocate de 
procuror şi reţinute ca atare de către judecătorul de cameră preliminară de la 
Tribunalul Sălaj. 

Judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel, efectuând un examen 
propriu al cauzei, va analiza garanţiile oferite de CEDO împotriva privării arbitrare de 
libertate a inculpatului, de către autorităţi, prin prisma oportunităţii la acest moment 
procesual a menţinerii stării de arestare preventivă. 

Referitor la tulburarea ordinii publice, prin prisma cauzelor Dinler contra 
Turciei din 31 mai 2005, Dumont-Maliverg contra Franţei din 31 mai 2005, CEDO 
recunoaşte că prin gravitatea lor particulară şi prin reacţia publicului la săvârşirea lor, 
anumite infracţiuni pot să provoace o tulburare socială de natură a justifica o detenţie 
provizorie, cel puţin pentru un anume timp. Acest factor nu este pertinent şi suficient 
decât dacă se bazează pe fapte de natură să demonstreze  că eliberarea deţinutului ar 
tulbura liniştea publică. În plus, detenţia nu rămâne legitimă decât dacă ordinea 
publică continuă să fie efectiv ameninţată; menţinerea în detenţie preventivă nu poate 
fi dispusă numai în anticiparea unei pedepse privative de libertate. Aşadar, conform 
jurisprudenţei Curţii, riscul de tulburare a ordinii publice nu trebuie să fie apreciat în 
mod abstract, motivarea instanţei cu privire la prelungire trebuind să se refere la toate 
temeiurile ce impun detenţia provizorie. 

Astfel, judecătorul de cameră preliminară de la Curte apreciază că trecerea 
unui interval de timp de 1 an de zile de la arestarea preventivă a inculpatului, nu a 
diminuat forţa de convingere a justificării detenţiei preventive numai pe baza unor 
asemenea consideraţii, câtă vreme cercetarea judecătorească nu a fost demarată, 
dosarul aflându-se în faza de cameră preliminară. 

Nimic nu va împiedica magistratul fondului ca la finalizarea procedurii în 
cameră preliminară şi debutul judecăţii, după ce va fi audiat contestatorul şi se va lua 
act de poziţia procesuală a acestuia, să înlocuiască arestul preventiv cu altă măsură 
mai uşoară, privativă sau neprivativă de libertate. 

Pe de altă parte, judecătorul de cameră preliminară de la Curte, apreciază ca 
oportună soluţia tribunalului, deoarece presupusele infracţiuni reţinute în sarcina 
contestatorului, constituie fapte penale prevăzute de Codul penal şi legile speciale şi 
sancţionată cu închisoare mai mare de 5 ani, iar dispunerea arestului la domiciliu după 
1 an de zile de la arestare, în condiţiile în care s-a sustras urmăririi penale şi arestării, 
ar genera un sentiment de insecuritate pentru ordinea publică, raportat la activitatea 
ilicită gravă de care este acuzat inculpatul  bănuit că a acţionat cu intenţie directă. 

Menţinerea măsurii arestării preventive se justifică în scopul de a-l face pe 
inculpat să conştientizeze asupra comportamentului său antisocial, pentru buna 
desfăşurare a judecăţii şi pentru a-l împiedica să comită alte fapte penale. 

Prevalarea de dreptul la tăcere nu este de natură să contureze că s-au schimbat 
temeiurile pentru care s-a dispus luarea măsurii arestării preventive. 

Complexitatea cauzei justifică nedepăşirea termenului rezonabil, inculpatul 
fiind arestată doar de 1 an de zile. 

Timpul scurs de la momentul luării măsurii arestării preventive nu este de 
natură a atenua în mod semnificativ impactul negativ pe care l-ar avea asupra opiniei 
publice, judecarea inculpatului în arest la domiciliu pentru presupuse infracţiuni de o 
asemenea gravitate. 

Măsura arestării preventive se impune a fi menţinută şi prin raportare la 
exigenţele art. 5 par 3 din CEDO, pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, care protejează dreptul la libertate al persoanei, câtă vreme se bazează 
pe motive pertinente şi suficiente a o justifica. Pertinenţa şi suficienţa acestor motive 



se apreciază de magistraţi în ansamblul circumstanţelor particulare ale cauzei şi prin 
raportare la prevederile art. 202 şi art 223 alin 2 Cod procedură penală, privarea de 
libertate a inculpatului fiind necesară şi pentru buna desfăşurare a procesului penal, în 
speţă fiind respectate toate garanţiile procesuale de care aceasta se bucură conform 
legislaţiei în vigoare. 

Pe de altă parte, gravitatea infracţiunii – existenţa unei bănuieli puternice de 
participare la săvârşirea unor infracţiuni grave, - determină Curtea să aprecieze - că 
legitimează şi singură o detenţie provizorie (cauza Naus c.Poloniei din 16 sept.2008). 

Raportat la împrejurarea că în speţa de faţă, inculpatul este suspicionat că a 
fost implicată în multiple acte materiale de evaziune fiscală, spălarea banilor, 
constituirea unui grup infracţional organizat, justifică aprecierea că întreaga activitate 
ilicită, de care este bănuit, prezintă o gravitate sporită. 

Pericolul ca acuzatul să se sustragă de la procesul penal. 
Un asemenea pericol nu se poate aprecia numai pe baza gravităţii pedepsei pe 

care o riscă persoana respectivă (cauza Kalay c.Turciei-22 sept.2005; Kankowski 
c.Poloniei – 4 oct.2005; Karagoz c.Turciei – 20 oct.2005; Muller c.Franţei – 17 martie 
1997). Alte circumstanţe, cum ar fi caracterul celui interesat, moralitatea, domiciliul, 
profesia, resursele, legăturile familiale, legăturile de orice natură cu ţara în care sunt 
urmăriţi, pot să confirme existenţa pericolului de sustragere de la proces, sau să-l facă 
să pară atât de redus încât să nu justifice detenţia provizorie. De asemenea, ar putea fi 
avut în vedere faptul că, înaintea arestării cel în cauză se sustrăsese urmăririi penale şi 
arestării (cauza Kozik c.Poloniei – 18 iulie 2006), ipoteză demonstrată în speţa de 
faţă, contestatorul P. sustrăgându-se arestării, fiind descoperit pe teritoriul Franţei. 
Probele dosarului, învederează că inculpatul P. nu prezintă garanţii faţă de modul de 
derulare a activităţii infracţionale, că pus în libertate, nu s-ar sustrage procesului penal 
sau nu s-ar deda la fapte similare.  

Pericolul de influenţare a procesului. 
CEDO acceptă în unele cauze faptul că autorităţile apreciază că trebuie să 

păstreze un suspect în detenţie, cel puţin la începutul anchetei, pentru a-l împiedica să 
o perturbe, în special dacă este vorba despre o cauză complexă care necesită cercetări 
delicate şi multiple. După o perioadă, imperativele anchetei nu mai sunt suficiente, 
chiar într-o asemenea cauză, pentru a justifica detenţia: în mod normal, pericolele 
respective diminuează cu timpul, pe măsură ce sunt efectuate investigaţiile necesare, 
sunt luate depoziţiile persoanelor implicate şi realizate toate verificările cerute de 
circumstanţele cauzei. (cauza W.c.Elveţiei – 25 ianuarie 1993). 

Riscul presiunilor asupra martorilor sau al obstrucţionării anchetei în alte 
moduri nelegale nu justifică întreaga perioadă de detenţie. (cauza Krawczak 
c.Poloniei – 4 oct.2005). Aşa cum s-a mai învederat, în prezent cercetarea 
judecătorească încă nu a fost demarată, iar raportat la poziţia procesuală a 
inculpatului, judecătorul fondului va putea înlocui arestul preventiv cu altă măsură 
privativă sau neprivativă de libertate. 

Negarea culpabilităţii de către reclamant 
Orice acuzat are dreptul la tăcere şi de a contesta faptele care îi sunt reproşate 

şi nu se poate fundamenta menţinerea în detenţie numai pe faptul că inculpatul neagă 
orice vinovăţie sau refuză să răspundă întrebărilor care îi sunt puse, acesta fiind 
prezumat nevinovat de-a lungul procesului (cauza Gerard Bernard c.Franţei – 26 
sept.2006). Autorităţile judecătoreşti nu ar putea să susţină că, negând fapta, 
inculpatul ar fi impus practic menţinerea sa în detenţie (Dumont-Maliverg c.Franţei – 
31 mai 2005). 

În speţa de faţă, până în prezent, inculpatul a uzat de dreptul la tăcere. 



Pericolul de repetare al faptelor  
Gravitatea unei inculpări poate să conducă autorităţile judiciare să plaseze şi să 

lase suspectul în detenţie provizorie pentru a împiedica tentativele de a comite noi 
infracţiuni. Mai este nevoie, în plus faţă de alte condiţii, ca circumstanţele cauzei şi 
mai ales antecedentele şi personalitatea celui acuzat să facă plauzibil pericolul şi 
adecvată măsura (cauza Clooth c.Belgiei – 12 nov.1991).  

Spre deosebire de hotărârea Jiga contra României din martie 2010, unde s-a 
considerat nejustificată menţinerea în arest a unei persoane acuzate de corupţie, o 
perioadă mai mare de 11 luni, după momentul audierii martorilor, când nu mai era 
periclitată cercetarea judecătorească, în prezenta speţă, este de remarcat că judecata în 
primă instanţă nu a demarat, audierea inculpatului nu a avut loc, atitudinea sa 
procesuală nu este cunoscută, astfel că pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare 
a procesului penal, este justificată momentan măsura arestării preventive, subzistând 
temeiurile iniţiale care au impus-o. 

În speţa de faţă, pericolul pentru ordinea publică şi tulburarea acestuia precum 
şi gravitatea presupuselor infracţiuni imputate inculpatului, natura acestora impun 
păstrarea lui în arest preventiv, nefiind oportună la acest moment procesual măsura 
arestului la domiciliu. 

Potrivit art. 218 alin 1 şi 2 Cod procedură penală arestul la domiciliu se poate 
dispune dacă această măsură este apreciată de judecător ca necesară şi suficientă în 
speţa dedusă judecăţii şi contribuie la scopurile prevăzute în art. 202 alin 1 Cod 
procedură penală. 

Circumstanţele personale ale inculpatului, nu pot constitui temei al 
reconsiderării privării sale de libertate, ele trebuind evaluate în contextul gravităţii 
sporite a presupuselor fapte de care este acuzat contestatorul şi a scopului urmărit prin 
măsura preventivă dispusă, respectiv asigurarea unei bune desfăşurări a procesului 
penal. 

Probatoriul administrat în cauză până în acest moment procesual, în faza de 
urmărire penală, demonstrează că temeiurile faptice ce au fost avute în vedere la 
luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, continuă să subziste, astfel că soluţia 
judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Sălaj este judicioasă. 

Aşa cum am mai învederat în cuprinsul încheierii, în speţă este de actualitate şi 
urmărită de către magistrat, prin arestarea contestatorului „buna desfăşurare a 
procesului penal şi implicit a actului de justiţie”. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în mod constant că, dacă 
indicii concrete impun luarea în considerare a unui interes public ce are a fi protejat 
precumpănitor, în pofida prezumţiei de nevinovăţie, faţă de regula respectării libertăţii 
individuale fixată de Convenţie, prelungirea detenţiei unui acuzat este legitimă. 
(Vrencev c.Serbiei, 2361/05, 23.09.2008; Letellier c.Franţei, 26.06.1991; Labita 
c.Italiei, MC, 26772/95, 06.04.2004, par.152; Kudla c.Poloniei, MC, 30210/96, 
par.104, 26.10.2000; CEDH, 26 ianuarie 1993, W.c./Suise, 13 iulie 1996, Van der 
Tang c/Espagne, 6 noiembrie 2003, Pantano c/Italiei). 

Aşa fiind, în acord cu jurisprudenţa CEDO, dar şi cu practica instanţelor 
naţionale, Curtea consideră că măsura arestării preventive se impune în acest dosar, 
pentru că niciuna dintre celelalte măsuri preventive cuprinse în disp.art. 202 NCPP nu 
este potrivită datelor speţei (cauza Wemhoff c/Germaniei). 

Pe de altă parte, în cauza Labita c/Italiei, Curtea a statuat că aprecierea 
limitelor rezonabile ale unei detenţii provizorii, se face luându-se în considerare 
circumstanţele concrete ale fiecărui caz, pentru a vedea în ce măsură există indicii 
certe, cu privire la un interes public real care, fără a aduce atingere prezumţiei de 



nevinovăţie, să aibă o pondere mai mare decât cea a regulii generale a judecării în 
stare de libertate. 

Durata arestării preventive nu este un temei al înlocuirii măsurii preventive, 
aceasta având relevanţă numai sub aspectul prevăzut în art.241 NCPP, referitor la 
încetarea de drept a măsurilor preventive, text care nu are incidenţă în cauză. 

Nu în ultimul rând, judecătorul de cameră preliminară de la Curte, reţine că 
arestul preventiv este proporţional cu gravitatea presupuselor acuzaţii aduse 
contestatorului de către procurori şi este totodată necesar pentru realizarea scopului 
urmărit prin dispunerea sa, iar pe de altă parte circumstanţele personale ale 
inculpatului vor fi avute în vedere cu ocazia judecării dosarului pe fond, în acest 
moment procesual, ele neconstituind un temei pentru înlocuirea privării de libertate cu 
arestul la domiciliu. 

Aşa fiind, contestaţia inculpatului apare ca nefondată şi se va respinge 
conform art.4251 alin. 7 pct.1 lit.b NCPP. 

Va fi obligat contestatorul să achite statului suma de 300 lei cheltuieli 
judiciare, în baza art.275 al.2 C.pr.pen. 

 
Cu privire la contestaţiile inculpaţilor N.P., G.I. şi H.I.: 
Curtea reţine că legiuitorul intern s-a gândit că ingerinţele în viaţa privată şi 

profesională pe care le presupune desfăşurarea procesului penal, se încadrează 
automat într-unul dintre aceste scopuri legitime: respectiv în apărarea ordinii şi 
prevenirii faptelor penale, sau în protejarea drepturilor şi libertăţilor altora, ce 
reprezintă totodată scopuri generale ale procesului penal. În interpretarea sintagmei 
„Prevenirea criminalităţii”, organele Convenţiei Europene au inclus şi urmărirea şi 
sancţionarea infracţiunilor deja comise, în baza ideii după care sancţiunea penală are 
un caracter preventiv. Aşadar, ingerinţele prevăzute în Codul de procedură  penală 
urmăresc  în general, un astfel de scop legitim. 

Curtea reţine că, pentru restrângerea dreptului la viaţă privată, profesională şi 
la sănătate, este nevoie ca aceasta să fie necesară într-o societate democratică, ceea ce 
presupune asigurarea unui just echilibru între interesul individului de a-i fi asigurat 
dreptul la viaţa privată, la sănătate, viaţă socială şi profesională şi interesul general al 
societăţii, care impune restrângerea acestui drept în cazul în care acest lucru este 
necesar realizării unor scopuri legitime (CEDO, hotărârea Van der Graaf c. Ţărilor de 
Jos din 1 iunie 2004). 

Distinct de condiţia ca ingerinţa să fie necesară într-o societate democratică, 
atât fosta Comisie, cât şi Curtea Europeană au consacrat o altă condiţie, anume ca 
ingerinţa să fie proporţională cu scopul urmărit. S-a constatat că, în anumite situaţii 
concrete, analiza lor a trebuit să meargă dincolo de determinarea necesităţii unei 
ingerinţe într-o societate democratică; legat de această condiţie, dar distinct de ea, 
pentru ca ingerinţa autorităţilor statale să apară compatibilă cu dispoziţiile Convenţiei, 
se impune să răspundă unei nevoi sociale imperioase, proporţionale cu scopul urmărit 
prin producerea ei (Comisia Edo, Kareem c. Suediei din 25 octombrie 1996; 
Hotărârea Raidl c. Austriei din 4 septembrie 1995). 

Până în prezent contestatorii N., H. şi G. au formulat mai multe cereri ca pe 
durata arestului la domiciliu să li se permită să se prezinte la sediul firmelor 
comerciale pe care le administrează, o perioadă limitată de timp, să ia legătura între ei 
pentru buna derulare a activităţii de serviciu a societăţilor, precum şi de a comunica cu 
martorul P.D.  -  administratorul de fapt al firmelor E.C.C., E.T.M., E.C., pentru ca 
acestea să nu intre în insolvenţă, din derularea activităţii comerciale obţinându-şi 



mijloacele esenţiale de subzistenţă, pentru ei şi pentru persoanele angajate în cadrul 
acestora. 

Instanţa de fond cât şi Curtea au respins în mai multe rânduri aceste solicitări 
cu motivarea că ar fi periclitată buna administrare a actului de justiţie, câtă vreme 
dosarul se află în cameră preliminară, nefiind demarată judecata efectivă. 

Pe de altă parte, s-a susţinut că la locul de detenţie unde au fost încarceraţi 
împreună, cei doi inculpaţi au luat legătura doar sub stricta supraveghere a 
gardienilor, astfel că nu au putut adopta o strategie comună de compromitere a 
probelor administrate de organele de anchetă. 

S-a învederat totodată că prin contactarea martorului P.D. s-ar putea distruge 
unele acte scrise ce există la sediul firmelor comerciale, iar în privinţa inculpatului 
N.P. s-a respins nemotivat aprobarea efectuării de investigaţii medicale cu caracter 
urgent, în domeniul urologic, lipsind totodată argumentarea magistraţilor pentru 
neaprobarea deplasării acestui contestator la sediul unei cooperative de credit, pentru 
finalizarea acordării unui împrumut bancar, în vederea redresării financiare a firmelor 
ce le deţine. Motivarea la unison a magistraţilor, în privinţa neacceptării solicitărilor 
contestatorilor, a fost aceea a gravităţii presupuselor acuzaţii ce li se aduc şi a 
împrejurării că, liberi fiind pe o durată limitată, inculpaţii ar putea obstrucţiona şi 
periclita buna derulare a actului de justiţie. 

Curtea reţine că în speţă CEDO a statuat că doar gravitatea acuzaţiilor 
îndreptate împotriva unei persoane nu poate justifica prelungirea detenţiei acesteia, 
dacă nu există indicii de fapt, după care să se poată afirma că ar fi existat riscul de a 
influenţa martorii (cauza Klyakhin c/Federaţia Rusă) şi că menţinerea unei persoane 
în stare de arest doar pe baza gravităţii faptei de care este acuzată, nu este compatibilă 
cu prevederile art. 5 par.3 din Convenţie, care impune ca autorităţile să justifice 
măsura prelungirii arestării preventive şi pe alte raţiuni concrete şi de asemenea, să ia 
în calcul şi alte măsuri preventive alternative arestării (cauza Patsouria c/Georgia). 

În prezenta speţă, faţă de cei trei contestatori la 29 septembrie 2014 prin 
încheierea penală nr. 588 a Curţii de Apel Cluj s-a luat măsura arestului la domiciliu, 
cu toate că acestora li se impută presupuse fapte de evaziune fiscală, constituirea unui 
grup infracţional organizat, spălare de bani. 

Numai gravitatea faptelor şi severitatea sancţiunii aplicabile nu pot justifica 
prelungirea arestării preventive. Prin decizia Belevitskiy c/Rusiei din 1 martie 2007, 
CEDO  a stabilit o încălcare a art. 5 par.3, deoarece instanţele nu invocau fapte 
concrete şi se bazaseră numai pe gravitatea acuzaţiilor, când prelungiseră detenţia 
inculpatului. 

Mai mult, în cazul infracţiunilor fără violenţă, CEDO a considerat că acestea 
nu puteau pune în dificultate autorităţile, în ceea ce priveşte determinarea faptelor şi 
judecarea inculpaţilor în stare de libertate.(cauza Owsik c/Poloniei 2007). 

De asemenea, Curtea reţine că invocarea vagă a pericolului ca inculpaţii să se 
sustragă de la urmărirea penală sau proces, fără a furniza niciun  detaliu, alături de 
menţionarea limitei mari de pedeapsă ce se poate aplica în cazul dovedirii vinovăţiei 
acestora, duce la concluzia încălcării art. 5 par.3 din Convenţie, în cazurile în care 
autorităţile nu analizaseră posibilitatea aplicării altor măsuri preventive, respectiv 
eliberarea sub control judiciar, sau pe cauţiune, sau arestul la domiciliu.(cauza Dzyruk 
c/Poloniei 2006). 

Ori, instanţele de judecată nu au demonstrat în speţă, cum ar fi tulburată în 
mod real ordinea publică, prin lăsarea inculpaţilor în libertate, o perioadă limitată de 
timp, pentru rezolvarea activităţii profesionale a firmelor ce le conduc şi pentru 
respectarea dreptului la sănătate şi al vieţii private a contestatorilor. 



Art. 221 alin 6 CPP prevede că pe durata arestului la domiciliu judecătorul de 
cameră preliminară sau instanţa de judecată le poate permite inculpaţilor părăsirea 
imobilului pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri de învăţământ sau de 
pregătire profesională, ori la alte activităţi similare sau pentru procurarea mijloacelor 
esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, pentru o perioadă 
determinată de timp, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori 
interese legitime ale inculpaţilor. 

În speţa de faţă, sunt întrunite pe deplin aceste cerinţe ale textului art. 221 ali 6 
CPP în varianta „prezentarea inculpaţilor la locul de muncă ori la alte activităţi 
similare, pentru procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă, iar pe de altă parte 
starea de sănătate este asimilată sintagmei precum şi în alte situaţii temeinic 
justificate, toate acestea fiind necesare pentru realizarea unor drepturi ori interese 
legitime ale contestatorilor”. 

Astfel, în privinţa inculpatului N.P., Curtea reţine că la dosar a fost depusă la 
fila 44 Curte o scrisoare medicală emanând de la cabinetul medical „MAN 2010” din 
data de 10 decembrie 2014 unde se indică expres „că este necesară de urgenţă 
efectuarea unei tomografii computerizate la rinichi”. 

De asemenea, tot acest inculpat prin apărătorul său a depus la dosar la fila 47 
Curte, o adresă emisă din partea Cooperativei de Credit Băimăreana, prin care i se 
pune în vedere să se prezinte de urgenţă la ghişeul Agenţiei Tăşnad, având asupra sa 
actul de identitate în original, pentru finalizarea operaţiunii de acordare a creditului 
contractat la această instituţie financiară, împrumut necesar pentru redresarea 
financiară a firmelor contestatorului. 

În privinţa inculpatului G.I. s-a depus din partea Protopopiatului Zalău la 
dosarul Curţii, o adresă eliberată la 14 ianuarie 2015, prin care „Parohia S. Zalău” 
solicită aprobarea de către instanţă a participării contestatorului G. în fiecare duminică 
la liturghie, pe o perioadă de 4 ore, deoarece acesta este epitrop în Consiliul parohial. 

Cât privesc solicitările inculpaţilor G.I. şi H.I. de a lua legătura unul cu altul, 
posibilitatea inculpatului G. de a-l contacta pe martorul P.D., administratorul firmelor 
E.C.C. şi E.T.M. cât şi posibilitatea deplasării celor doi contestatori câte 2 ore zilnic la 
sediul firmelor din Hereclean nr. 23 C, Curtea reţine că aceste cereri vizează bunul 
mers al activităţii economice a societăţilor E.C.C.,  E.T.M. şi E.C., grav afectate de 
arestarea celor doi acţionari şi administratori, în luna martie 2014. 

Din actele de la dosar rezultă că societatea E.C. este deja în faliment, fiind în 
lichidare. La E.T.M., cifra de afaceri s-a prăbuşit în 2014 comparativ cu anul 2013, 
respectiv de la 16,9 milI.e lei a coborât la 3,9 milI.e lei. În mod similar, cifra de 
afaceri a societăţii E.C.C. a coborât în 2014 de la 7,8 milI.e lei la 5,1 milI.e lei. 

Pe de altă parte, numărul de angajaţi a scăzut la ambele firme, iar cei de la 
E.C. au fost disponibilizaţi. 

Nu în ultimul rând, din actele de la dosar rezultă că societatea E.C.C. a fost 
pusă în faţa unei cereri de intrare în faliment, fiind deja în insolvenţă, în urmă cu 4 
luni. 

Această societate aşa cum reiese din actele scrise ataşate, a evitat cu greu 
falimentul, dar este din ce în ce mai dificil de respectat planul de reorganizare al 
firmei. 

La dosarul Curţii s-a depus în probaţiune şi declaraţia dată de numitul P.D. în 
calitate de martor, în faza de urmărire penală la DIICOT-BIROUL TERITORIAL 
SĂLAJ, pentru ca instanţa să poată aprecia dacă această depoziţie este esenţială în 
dovedirea vinovăţiei inculpaţilor, în opinia acuzării, cu precizarea că acest martor este 
administratorul firmelor inculpaţilor H. şi G.. 



Curtea reţine că în acest moment dosarul se află în fază de cameră preliminară, 
cercetarea judecătorească nu a început în această speţă, martorul P.D. a fost ascultat la 
29 aprilie 2014 de către procuror, iar dacă în faţa instanţei de judecată îşi va schimba 
conţinutul depoziţiei, aceasta va fi apreciată ca atare, de către instanţa desemnată să 
judece fondul cauzei, observându-se că o eventuală revenire asupra celor declarate în 
faza de urmărire penală,  a avut loc doar după contactul cu inculpaţii contestatori, 
putând astfel să suporte rigorile legii penale, toate persoanele implicate în acest dosar. 

Dosarul aflându-se în faza de cameră preliminară, este de presupus că toate 
actele scrise în acuzarea şi apărarea inculpaţilor se află la dosar, astfel că acestea nu 
pot fi sustrase de către contestatori, iar conţinutul lor nu poate fi alterat de către 
inculpaţi. 

Pe de altă parte, martorii propuşi în acuzare de către procurori au fost indicaţi 
în rechizitoriu şi audiaţi nemijlocit în faza de urmărire penală. 

Dacă aceştia îşi vor schimba declaraţiile în faţa instanţei de judecată, revenirile 
vor fi sancţionate ca atare de către judecător, dacă nu sunt fondate, observându-se că 
modificarea declaraţiilor a fost realizată abia după contactul lor nemijlocit cu 
contestatorii sau în urma presiunilor exercitate de către aceştia, condiţii în care 
împotriva inculpaţilor vor fi luate măsurile procesuale ce se impun. 

Din probele de la dosar rezultă fără dubiu că inculpaţii G. şi H. au fost colegi 
de cameră la penitenciar timp de 185 zile, în care au putut comunica liber în mediul 
carceral, iar pe de altă parte la toate termenele de judecată, care au avut loc la 
instanţele de fond şi la Curte, s-au întâlnit pe coridoarele palatului de justiţie, unde 
evident au avut contact unul cu altul şi au putut lua legătura nestingheriţi, astfel că ar 
fi lipsită de raţiune în prezent interzicerea posibilităţii comunicării celor doi 
contestatori, în interesul economic al firmelor şi al deplasării la sediul acestora, în 
acelaşi scop. 

Câtă vreme legislaţia naţională prin art. 221 alin.6 CPP permite judecătorului 
de cameră preliminară să încuviinţeze părăsirea imobilului în care inculpaţii sunt 
arestaţi la domiciliu, pentru procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă precum şi în 
alte situaţii temeinic justificate, solicitările lor fiind axate exclusiv pe realizarea unor 
drepturi ori interese legitime, trebuie remarcat că şi legislaţia europeană sunt 
prevăzute asemenea dispoziţii, relevantă în speţă fiind hotărârea CEDO Loski 
c.Poloniei. 

CEDO în această cauză a analizat condiţia proporţionalităţii măsurii organelor 
judiciare, care nu i-au permis persoanei arestate la domiciliu să părăsească temporar 
imobilul pentru rezolvarea unor probleme personale, refuzul autorităţilor a fost 
motivat prin aceea că nu există garanţii că inculpatul s-ar întoarce. Curtea Europeană 
a constatat că nu există niciun motiv real a crede că există riscul ca reclamantul să 
fugă, iar acesta nu era acuzat de vreo infracţiune extrem de gravă sau de una de 
violenţă. Ţinând cont de situaţia delicată în care inculpatul s-a aflat, Curtea a 
considerat că doar motive imperioase ar fi putut justifica refuzul de a i se permite 
ieşirea din domiciliu. De aceea, Curtea Europeană a apreciat că măsura statului 
polonez a fost lipsită de proporţionalitate, astfel că art. 8 a fost violat. 

Sintetizând cele relevate mai sus, Curtea apreciază că neonorarea solicitărilor 
contestatorilor poate deveni nejustificată, dacă se constată dispariţia justului echilibru 
între restrângerea drepturilor inculpaţilor aşa cum le sunt conferite de art 221 alin 6 
CPP, şi scopul urmărit, prin atingerea adusă acestor drepturi. 

Inculpaţilor li s-a restrâns dreptul la libera circulaţie, prin arestul la domiciliu, 
începând cu 29 septembrie 2014, măsură care  nu este excesivă şi pe care de altfel, 
inculpaţii nici nu au contestat-o, prin prezenta încheiere. 



Curtea reţine că inculpaţii sunt acuzaţi de comiterea unor infracţiuni grave, dar 
natura acuzaţiilor nu poate constitui un temei pentru restrângerea unor drepturi pentru 
o durată mare de timp, întrucât orice persoană are vocaţia de a fi judecată într-un 
termen rezonabil, pentru a se evita menţinerea ei într-o stare de nesiguranţă, cu privire 
la situaţia sa pentru o perioadă de timp prea mare (C.E.D.O, cauza Wemhhof c/a 
R.F.G.), cu atât mai mult cu cât acuzaţiile penale sunt însoţite de o restrângere a 
dreptului la libera circulaţie. Această restrângere nu poate fi acceptată, decât prin 
raportare şi la durata rezonabilă a măsurii, condiţie ce rezultă din art.6 paragraf 1 al 
Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât 
prin perpetuarea unei măsuri restrictive de drepturi, se încalcă dreptul la un proces 
echitabil, cu referire la componenta judecării cauzei într-un termen rezonabil. 

Aşa fiind, Curtea în baza art. 4251 alin.7 pct 2 lit a CPP va admite contestaţiile 
inculpaţilor G.I., H.I. şi P. N. împotriva aceleiaşi încheieri pe care o va desfiinţa doar 
cu privire la: 

-încuviinţarea părăsirii domiciliului, de către P. N. în vederea deplasării la data 
de 21 ianuarie 2015, între orele 06:00 – 16:00 la Spitalul Militar Cluj – Napoca pentru 
efectuarea unui computer tomograf la rinichi; 

-încuviinţarea deplasării inculpatului P. N. la data de 16 ianuarie 2015, timp de 
2 ore, între 10:00 – 12:00, însoţit de organele de poliţie la Cooperativa de Credit 
„Băimăreana Baia - Mare” jud. Maramureş, cu actul de identitate, în original, pentru 
finalizarea operaţiunii de acordare a creditului contractat la această instituţie 
financiară. 

- încuviinţarea pentru inculpatul G.I. a participării, în fiecare duminică, 
între orele 09:00 – 13:00 la liturghia de la Parohia Ortodoxă „S.” Zalău, unde este 
membru în Consiliul Parohial; 

- încuviinţarea posibilităţii comunicării inculpaţilor G.I. cu H.I. în scopul 
rezolvării activităţilor profesionale a firmelor pe care le deţin; 

- încuviinţarea pentru inculpatul G.I. de a lua legătura cu martorul P.D. 
având CNP 1690609312953 – administratorul firmelor E.C.C. şi E.T.M. în interesul 
soluţionării activităţii profesionale a firmelor; 

- încuviinţarea deplasării pentru inculpaţii G.I. şi H.I. timp de câte 2 
ore/zilnic, orele 10:00 – 12:00 la sediul firmelor E.C.C., E.T.M. şi E.C., situat în satul 
Hereclean nr. 23 C, în interesul activităţii profesionale a firmelor; 

Se vor menţine restul dispoziţiilor încheierii atacate.  
Se va stabili onorariu apărător oficiu la 100 lei pentru avocat Nuţ Corneliu., 

din Baroul Cluj, ce se achită din FMJ, în temeiul art.272 alin 1 CPP. 
Cheltuielile judiciare, în contestaţiile inculpaţilor, vor rămâne în sarcina 

statului, în temeiul art. 275 alin. 3 CPP. (Judecător Delia Purice) 
 
 

Nemotivarea sentinţei primei instanţe. Lipsa motivării privează părţile de 
dreptul la un proces echitabil conform art. 6 par. 1 şi 3 CEDO. Cauza Boldea c. 

României, Albina c. României şi Dumitru c. României 

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 54/A din 14 
ianuarie 2015 

Prin sentinţa penală nr. 109 din 30 decembrie 2013 pronunţată în dosarul nr. 
.../2011 a Tribunalului Sălaj, au fost condamnaţi inculpaţii: S.F.V. … la pedeapsa de: 



- 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă 
continuată, faptă prev. şi ped. de art. 254 alin. 1 Cp. raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din 
Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp 

- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare 
în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 Cp. raportat la art. 2151 alin. 1 Cp. 
cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp. 

În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp au fost interzise inculpatului pe o 
durată de 3 ani după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

În baza art. 33 lit.a Cp  au fost contopite pedepsele şi s-a aplicat inculpatului 
pedeapsa cea mai grea de 7 (şapte) ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor 
prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării pedepsei 
principale. 

B.R.D. ….  la pedeapsa de : 
- 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 254 alin. 1 Cp. raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din 
Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp 

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare 
în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 Cp. raportat la art. 2151 alin. 1 Cp. 
cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp. 

 În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise 
inculpatului pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale 
drepturile prev.de art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare şi 2 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 C.D.F. …., la pedeapsa de : 
- 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 254 alin. 1 Cp. raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din 
Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. 

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare 
în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 Cp. raportat la art. 2151 alin. 1 Cp. 
cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. 

- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului 
armelor şi muniţiilor, faptă prev. şi ped. de art. 279 alin. 3 lit. a Cp. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp. 
 În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp. au fost interzise 

inculpatului pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale 
drepturile prev.de art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare şi 2 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 P.C.I. …, la pedeapsa de : 
- 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 254 alin. 1 Cp. raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din 
Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. 



- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare 
în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 Cp. raportat la art. 2151 alin. 1 Cp. 
cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. 

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere ilegală de obiecte 
pirotehnice, faptă prev. şi ped. de art. 31 alin. 1 din Legea 126/1995 mod. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp. 
 În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp au fost interzise 

inculpatului pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale 
drepturile prev.de art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.au fost contopite pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare şi 2 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 C.V. …, la pedeapsa de : 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
       În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului 

pe o durată de 3 ani după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de 
art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.au fost contopite pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 (şase) ani închisoare şi 3 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 B.P. …, la pedeapsa de : 
-  1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
      În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului 

pe o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de 
art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.au fost contopite pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 B.I.M. … la pedeapsa de  
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 



     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 
o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 T.L. …,  la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 

o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 P.D. …., la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 

o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

     În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat inculpatului 
pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor 
prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării pedepsei 
principale. 

 B.I.O. …,  la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
 În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise 

inculpatului pe o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale 
drepturile prev.de art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 B.A. …, la pedeapsa de : 



- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 
continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 
continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
 În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise 

inculpatului pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale 
drepturile prev.de art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 S.I.D. …, la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
 În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise 

inculpatului pe o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale 
drepturile prev.de art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 B.G. …, la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 

o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale.  

 A.C.A. … la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 



     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 
o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 S.A.D. … la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 

o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.au fost contopite pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 C.A.D. …la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
 În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise 

inculpatului pe o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale 
drepturile prev.de art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 M.D. …, la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în 

formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.p. raportat la art. 2151 alin. 1 C.p. cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

- 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită 
în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 1 C.p. raportat la 
art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 

o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

     În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat inculpatului 
pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor 
prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării pedepsei 
principale. 



 I.S. … la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în 

formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.p. raportat la art. 2151 alin. 1 C.p. cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită 
în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 1 C.p. raportat la 
art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 

o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 P.A.P. … la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în 

formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.p. raportat la art. 2151 alin. 1 C.p. cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită 
în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 1 C.p. raportat la 
art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 

o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 C.M.C. …, la pedeapsa de : 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în 

formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.p. raportat la art. 2151 alin. 1 C.p. cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită 
în formă continuată, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 1 C.p. raportat la 
art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp.au fost interzise inculpatului pe 

o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 B.A.G. …,la pedeapsa de : 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 254 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 şi 7 alin. 1 din 
Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 



     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp. au fost interzise inculpatului 
pe o durată de 1 an după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de 
art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 C.I. … la pedeapsa de : 
- 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 208, 209 alin. 1 lit. a şi g C.p. cu aplicarea art. 41 
alin. 2 C.p. 

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare în 
formă continuată, faptă prev. şi ped de art. 26 C.p. rap. la art. 2151 alin. 1 C.p. cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

- 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită 
în formă continuată, faptă prev. şi ped de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 1 C.p. rap. la 
art. 6 şi 7 alin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp au fost interzise inculpatului pe 

o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de art. 
64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

     În baza art. 33 lit.a Cp.s-a contopit pedepsele şi s-a aplicat inculpatului 
pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor 
prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării pedepsei 
principale. 

 M.T. …, la pedeapsa de : 
- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. art. 2151 alin. 1 Cp. cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. 
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă 

continuată, faptă prev. şi ped. de art. 255 Cp. rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din Legea 
78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. 

- 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită 
în formă continuată, faptă prev. şi ped de art. 26 Cp. rap. la art. 254 alin. 1 Cp. rap. la 
art. 6 şi 7 arin. 1 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. 

totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cp. 
     În baza art. 65 Cp.rap. la art. 254 alin. 1 Cp. au fost interzise inculpatului 

pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale drepturile prev.de 
art. 64 al. 1 teza a II-a şi lit.b Cp. 

 În baza art. 33 lit.a Cp.s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat 
inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare şi 2 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 al.1 teza a II-a şi lit. b Cp.după terminarea executării 
pedepsei principale. 

 În baza art. 88 Cp. s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reţinerii şi 
arestării preventive pentru inculpaţii S.F.V., P.C.I., B.R.D., B.A.G., C.D.F., C.V., 
C.I., M.D. şi M.T. pe perioada 1.06.2010-27.07.2010 iar pentru inculpaţii B.P.şi 
C.A.D. pe perioada 15.06.2010-27.07.2010. 

 Următoarele mijloace materiale de probă urmează a fi păstrate până la 
soluţionarea definitivă a cauzei: 

 
 
1. S.F.V.- 
-un caiet cu spirală având înscris pe copertă „Adventure"; 
-o pâlnie metalică albă; 
-o pâlnie metalică gri; 



-o pâlnie de plastic neagră; 
-un furtun negru de aproximativ 2 metri; 
-un furtun verde de aproximativ 2 metri; 
3 bucăţi de furtun de culoare galbenă de aproxomatix 1,5 metri; 
un furtun maro de aproximativ 1,5 metri; 
 
 
-un furtun negru de apriximativ 1,5 metri; 
-3 bucăţi furtun galben de aproximativ 1 metru; 
un furtun verde de aproximativ 2,5 metri; 
un furtun galben de aproximativ 2,5 metri; 
2 furtune verzi de aproximativ 2 metri; 
un furtun galben de aproximativ 3 metri; 
un furtun galben de 1 metru ; 
un telefon Nokia ; 
I.S. 
un telefon mobil marca Nokia 1600; 
un telefon mobil marca Samsung C 3050; 
B.P. 
un telefon mobil; 
C.D.F.; 
o agendă cu numere de telefon; 
o agendă inscripţionată INOVEST-2006; 
un telefoan marca NOKIA ;-un telefon marca Nokia - 1208, 
o cartela ORANGE 0502; 
o pereche mănuşi de culoare portocalie cu puternic miros de 
motorină; 
o pereche ciorapi de damă -tăiaţi- cu miros de motorină; 
M.T. 
un telefon marca Sony Ericsson; 
B.A.G. 
3 telefoane marca NOKIA 70; 
C.I. 
-proces verbal de constatare a contravenţiei-copie- seria AP, nr.0898319 din 

data de 25.05.2010 , întocmit de agenţi de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Băbeni 
, în baza căruia C.I. a fost sancţionat conform art. 1 lit. e din Legea 12/1990; 

-un telefon mobil marca „SONY Ericson" ,; 
-o cartelă SIM COSMOTE , seria …; 
-un telefon mobil marca Samsung-D 500; 
-2 agende de culoare roşie inscripţionate „DACOROM" şi „TITAN 

MARMOSIM"; 
o agendă de culoare maro+negru, 
B.R.D. 
-un telefon Nokia E51; 
-un telefon Nokia 1208; 
-4 săbii cu teacă; 
-o baionetă model militar; 
-un detector de metale 2MD-5008", 
-o agendă-2004-; 
-o pâlnie metalică; 



-o pâlnie cu furtun; 
P.C.I. 
-un telefon Nokia model 1200, acumulator adecvat şi o cartelă SIM Cosmote , 

cu seria 8940030407712310366; 
-un telefon model Nokia 1260, acumulator aferent şi o cartelă SIM 
Orange cu seria 0712030077497P04G9; 
-4 petarde de culoare vişinie cu inscripţia 2art 128Magnum"; 
-o agendă de culoare vişinie inscripţionată"RHODIA" 
-o agendă de culoare neagră; 
C.V. 
-un furtun din material plastic de culoare verzuie, cu o lungime de aproximativ 

1,2 metri, 
-un furtun de culoare maro , cu o lungime de 1,85 metri, -un furtun de culoare 

albă cu o lungimede 2,2 metri, -un furtun de culoare verzuie cu o lungime de 2 metri; 
-2 pâlnii din metal de culoare neagră; 

-un telefon marca Nokia 1600 cuo cartelă SIM -…., 
M.D. 
-un telefon marca „Sony Ericsson"; -un telefon marca ,,Nokia"; -o agendă de 

telefon , -un caiet; 
-13 bonuri fiscale de cumpărare a motorinei; 
- 21 bonuri de la bancomat -România; 
Cantitatea de 1665 1 motorină şi 51,5 1 ulei, găsită cu ocazia percheziţiilor 

domiciliare efectuate, urmează a fi restituită părţii civile SNTFC CFR CĂLĂTORI 
S.A. Cluj Napoca, aflându-se la Secţia de Exploatare Locomotive Jibou (SELC). 

Obligarea inculpaţilor în solidar la recuperarea prejudiciului cauzat părţii 
civile SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A. Cluj Napoca, reprezentând contravaloarea 
cantităţii de 14.612 1 motorină şi 180 1 ulei (12.957 litri motorină şi 129 litri ulei 
nerecuperate). 

Confiscarea   contravalorii   combustibilului reprezentând obiect al infracţiunii 
de luare de mită, respectiv dare de mită, complicitate la luare de mită, după cum 
urmează: 

S.F.V. - 3350 litri motorină 
în solidar cu: B.A., M.T., C.V., B.R.D., P.D., I.S., P.C.I., S.I.D., B.P., B.I.O., 

C.M.C., C.I., C.A.D., B.G., C.D.F., M.D., P.A.P., A.C.A., S.A.D., B.I.M., T.L. 
B.R.D. -105 litri motorină din rezervoare 
în solidar cu: C.I., B.A., C.A.D., M.T., T.L., S.F.V., B.P., B.I.O., C.V., P.C.I., 

M.D., C.D.F., S.A.D.. 
P.C.I. - 85 litri motorină din rezervoare 
în solidar cu: T.L., B.P., P.A.P., S.I.D., C.V., C.I., M.D., M.T., C.M.C., 

S.F.V., B.R.D., B.A.G., B.G., P.D., B.I.M. 
B.A.G. -  
în solidar cu: C.A.D., S.I.D., B.P., C.I., B.R.D., I.S., P.D., M.D., P.C.I., 

C.D.F., M.T., P.A.P., A.C.A., S.F.V., B.I.M., C.V., B.A., B.I.O., S.A.D. 
S.I.D. - 50 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., B.A.G., C.D.F., P.C.I. 
B.G. - 185 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., B.A.G., P.C.I. 
A.C.A. - 55 litri motorină 
în solidar cu : S.F.V., B.A.G. 
S.A.D. - 175 litri motorină 



în solidar cu: S.F.V., B.A.G., C.D.F., B.R.D., C.I. 
B.I.M. - 270 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., B.A.G., P.C.I., C.I., M.D. 
C.I. - 4720 litri motorină 
în solidar cu: T.L., C.M.C., P.D., C.V., B.I.O., C.D.F., B.A., M.T., I.S., 

S.A.D., B.A.G., B.I.M., S.F.V., P.A.P., B.R.D. 
I.S. - 371 litri motorină 
în solidar cu: B.A., P.A.P., S.F.V., B.A.G., C.I. 
M.D. - 2500 litri motorină 
în solidar cu: B.I.M., C.A.D., S.F.V., B.A.G., P.D., P.C.I., B.A., T.L., C.D.F., 

B.R.D. 
B.P. - 80 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., B.A.G., C.D.F., B.R.D., P.C.I. 
C.A.D. - 1380 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., P.C.I., C.V., M.D. 
P.A.P. - 300 litri motorină 
în solidar cu: I.S., S.F.V., C.V., C.M.C., B.A.G. 
B.A. - 732 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., C.D.F., C.I., B.A.G., B.R.D., I.S., M.D. 
M.T. - 770 Litri motorină şi 40 litri ulei 
în solidar cu: C.I., S.F.V., C.D.F., B.R.D., B.A.G., A.C.A., P.C.I. 
C.V.-1811 litri motorină 
în solidar cu: T.L., S.F.V., P.A.P., C.I., B.I.M., B.R.D., C.D.F., P.C.I., B.A.G.. 
 
C.M.C. - 410 litri motorină 
în solidar cu: C.I., P.A.P., S.F.V. 
C.D.F. - 50 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., M.T., B.R.D., C.V., S.I.D., B.P., C.M.C., P.D., B.A., 

C.I., B.I.O., S.A.D., B.G., P.C.I., A.C.A., M.D. 
T.L. - 619 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., B.A.G., P.C.I., B.R.D., C.I., M.D. 
P.D. - 580 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., B.A.G., C.D.F., C.I. 
 
B.I.O. - 140 litri motorină 
în solidar cu: S.F.V., B.A.G., C.D.F., B.R.D., C.I.. 
Admite cererea de reexaminare a expertului C.V. şi dispune exonerarea 

acesteia de la plata amenzii judiciare în sumă de 5.000 lei stabilită prin încheierea de 
şedinţă din 20.03.2013. 

În baza art. 118 lit.f Cod penal dispune confiscarea celor 6 cartuşe de război de 
la inculpatul C.D.F. şi a materialelor pirotehnice de la inculpatul P.C.. 

În baza art.118 lit.b Cod penal dispune confiscarea de la inc.S.F.V. a sumei de 
2.200 lei; de la inc. B.A.G. se va confisca suma de 1.215 lei; de la inc. M.T. se va 
confisca suma de 430 lei; de la inc. C.I. se va confisca suma de 25 lei; de la inc. C.V. 
se va confisca suma de 200 lei; de la inc. P.C.I. se va confisca suma de 675 lei, restul 
sumelor rămânând consemnate la CEC Bank până la recuperarea integrală a 
prejudiciului. 

 În baza art.165 al.7 Cod penal dispune menţinerea sechestrului asigurător 
asupra bunurilor inculpaţilor. 



Obligă inculpaţii la cheltuieli judiciare către stat, după cum urmează: S.F.V. la 
5.000 lei, B.R.D. la 4.400 lei, P.C.I. 4.400 lei, B.A.G. 4.300 lei, S.I.D. la 4.300 lei, 
B.G. la 4.300 lei, A.C.A. la 4.300 lei, S.A.D. la 4.300 lei, B.I.M. la 4.300 lei, C.I. la 
4.400 lei, I.S. la 4.300 lei, M.D. la 4.400 lei, B.P. la 4.300 lei, C.A.D. la 4.700 lei, 
P.A.P. la 4.300 lei, B.A. la 4.400 lei, M.T. la 4.600 lei, C.V. la 4.800 lei, C.M.C. la 
4.300 lei,  C.D.F. la 4.400 lei, T.L. la 4.400 lei, P.D. la 4.400 lei, B.I.O. la 4.300 lei. 
Suma de 400 lei reprezentând onorariu avocaţial pentru apărarea din oficiu a inc. 
C.A.D. şi suma de 200 lei reprezentând onorariu avocaţial parţial pentru apărarea din 
oficiu a inc. M.T. vor fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de 
avocaţi Sălaj pentru avocaţii (….). 

 
 
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Salaj si de inculpaţii C.V., A.C.A., P.A.P., B.P., C.A., C.M.C., P.D., 
B.I.M., B.A., I.S., M.D., C.I., P.C.I., B.R.D., C.D.F., B.A.G., S.F.V., M.T., B.I.O., 
S.A.D., B.G., S.I.D., T.L.. 

Prin motivele scrise şi orale procurorii au solicitat admiterea apelului 
promovat şi în principal, desfiinţarea hotărârii pentru nelegalitate, deoarece în mod 
eronat Tribunalul Sălaj a omis aplicarea pedepselor accesorii faţă de toţi inculpaţii din 
dosar, iar pe de altă parte se impune înlăturarea din încadrarea juridică a infracţiunilor 
de dare de mită a raportării la prevederile art 7 alin 2 din Legea nr. 78/2000. În 
subsidiar, s-a solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Sălaj, deoarece 
sentinţa este nemotivată şi nu poate fi exercitat controlul judiciar nici sub aspectul 
laturii penale şi nici al celei civile. 

Inculpaţii C.V., A.C.A., P.A.P., B.P., C.A., C.M.C., P.D., B.I.M., B.A., I.S., 
M.D., C.I., P.C.I., B.R.D., C.D.F., B.A.G., S.F.V., M.T., B.I.O., S.A.D., B.G., 
S.I.D., T.L. prin apărătorii lor au solicitat la unison, admiterea căilor de atac 
promovate şi trimiterea întregului dosar spre rejudecare instanţei de fond, deoarece 
sentinţa nu este motivată, au fost respinse în bloc toate cererile în probaţiune 
testimoniale şi ştiinţifice, cauza nefiind soluţionată în fond, nici sub aspect şi nici sub 
aspect penal, încălcându-se dreptul inculpaţilor la un proces echitabil reglementat de 
art 6 parag 1 din CEDO. 

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

În raport cu situaţia de fapt evocată în sentinţa instanţei de fond, Curtea 
constată că Tribunalul Sălaj nu a efectuat în caz o cercetare judecătorească efectivă, 
de natură a asigura inculpaţilor apelanţi dreptul la un proces echitabil, astfel cum 
acesta este garantat de art 6 parag 1 şi 3 Convenţia pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 

În primul rând, în speţă se remarcă că deşi actul de sesizare al instanţei are 706 
pagini, sentinţa Tribunalului Sălaj are 70 pagini, nefiind descrisă în întregime 
activitatea infracţională a fiecărui inculpat apelant, fiind precizată doar încadrarea în 
drept a faptelor presupus a fi comise de către aceştia, lipsind orice motivare a probelor 
care susţin învinuirea adusă de procurori, atât sub aspect penal cât şi sub aspect civil. 

Soluţionarea în fond a unei cauze penale implică pronunţarea asupra existenţei 
sau inexistenţei faptei, a săvârşirii acesteia de către inculpaţi, a caracterului ei penal şi 
a răspunderii penale a acestuia. 

Soluţia de condamnare cum este şi cea din cauză,  trebuie să se bazeze pe 
probele administrate în speţă iar obligaţia magistraţilor este de a verifica temeinicia şi 
legalitatea probelor strânse în cursul urmăririi penale, prin administrarea acestora în 



şedinţă publică, nemijlocit, oral şi contradictoriu, pentru a constata dacă ele pot 
constitui temei de condamnare iar pe de altă parte, judecătorii trebuie să administreze 
la cererea părţilor cât şi din oficiu, orice alte probe necesare aflării adevărului şi 
totodată de a încuviinţa probele pertinente şi concludente necesare verificării 
apărărilor invocate de inculpaţi. 

Din economia noilor norme ale Codului de procedură penală rezultă şi 
obligaţia instanţei de a reţine, motivat, care dintre probe exprimă adevărul şi, tot 
motivat, de a înlătura probele care nu îndeplinesc această condiţie. 

Instanţele de judecată nu sunt ţinute de încadrarea juridică a faptelor, date prin 
rechizitoriu şi drept urmare în cadrul cercetării judecătoreşti magistraţii sunt obligaţi a 
efectua toate actele procesuale şi procedurale impuse de soluţionarea în fond a cauzei 
penale. 

Ori, sub aspectul faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, 
Tribunalul Sălaj nu a administrat toate probele ce se impuneau pentru a clarifica dacă 
faptele comise întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor deduse judecăţii. 

O primă încălcare a dreptului inculpaţilor la un proces echitabil este relevată 
de modul în care s-a derulat cercetarea judecătorească, prin audierea lor nemijlocită în 
faţa Tribunalului Sălaj. 

Astfel, în volumul I al dosarului instanţei de fond de la filele 225-241 
magistratul fondului în declaraţiile luate inculpaţilor a consemnat doar „menţin 
declaraţia dată în faţa organelor de urmărire penală „, fără a specifica în mod direct 
poziţia procesuală a acestora, în sensul recunoaşterii sau nerecunoaşterii infracţiunilor, 
precum şi a motivelor care au determinat această atitudine. 

Situaţia de fapt, reţinută de Tribunalul Sălaj corespunde unei cercetări 
judecătoreşti sumare, ascultarea inculpaţilor şi a martorilor rezumându-se la 
consemnări de ordin general cum ar fi „menţin declaraţia de la urmărirea penală” sau 
„nu mai am nimic de adăugat”. 

Curtea reţine că atunci când instanţa de fond a pronunţat o condmnare numai 
ca urmare a unor declaraţii sumare şi incomplete, nu se poate considera că s-a 
înfăptuit o activitate de judecată, cu respectarea principiilor şi normelor legale 
aplicabile, prin care să se fi rezolvat fondul cauzei. 

Soluţia pronunţată în aceste condiţii nu este consecinţa unei activităţi efective 
de judecată, ci o apreciere incompletă a probelor administrate în cursul urmăririi 
penale şi echivalează cu nerezolvarea fondului cauzei. Ori, hotărârea judecătorească 
trebuie să se bazeze pe fapte veridice, bine dovedite, care să nu dea naştere niciunei 
îndoieli, ceea ce se impunea în speţă, cu atât mai mult, raportat la atitudinea 
procesuală a inculpaţilor, faţă de faptele pentru care au fost trimişi în judecată. 

Curtea reţine că deşi rechizitoriul este unul stufos, în care se precizează în 
detaliu activitatea infracţională derulată de fiecare inculpat în parte, cu încadrarea 
juridică a faptelor pentru care trebuie să răspundă penal, în faţa Tribunalului Sălaj 
magistratul fondului nu le-a luat declaraţii precise, nu le-a învederat şi adus la 
cunoştinţă infracţiunile arătate în rechizitoriu, iar în depoziţiile ataşate cauzei lipsesc 
descrieri complete a acelor infracţiuni, într-un mod susceptibil de a produce 
consecinţe juridice, nefiind consemnate nici apărările formulate de fiecare inculpat în 
parte. Prin acest mod de a efectua cercetarea judecătorească, Tribunalul Sălaj a 
încălcat dreptul inculpaţilor la un proces echitabil. 

Aceste garanţii sunt reglementate atât prin disp.art.6 C.proc.pen., art.24 din 
Constituţie dar şi disp.art.6 paragr.3 lit.a din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului ratificată de România prin Legea 30/1994 conform cărora „orice acuzat are, în 



special, dreptul să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o 
înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa”. 

 În jurisprudenţa sa, Curtea de la Strasbourg a explicat ce se înţelege 
prin „cauză” şi natura acuzaţiei, aduse împotriva unei persoane, în hotărârea din 
24.10.1996 privind cauza De T.Torres c/a Spaniei, arătând că acestea se referă la 
faptele materiale imputate care stau la baza acuzaţiei, la calificarea juridică a acestora, 
precum şi la circumstanţele agravante existente, iar informarea în mod amănunţit 
asupra faptelor imputate şi încadrarea juridică a acestora, nu ar trebui, în niciun caz, să 
fie ulterioară dispoziţiei de trimitere în judecată, iar după sesizarea instanţei, 
magistraţii trebuie să se preocupe de respectarea dreptului la apărare al inculpaţilor, 
prin încuviinţarea tuturor probelor propuse de aceştia pentru a proba lipsa de 
temeinice a susţinerilor acuzatorilor. 

 În hotărârea din 25 iulie 2000 privind cauza Mattoccia c/a Italiei, 
Curtea a considerat de asemenea, că o informare precisă şi completă cu privire la 
faptele care se reproşează acuzatului şi a calificării juridice reprezintă o condiţie 
esenţială pentru echitatea procedurilor judiciare, apreciindu-se că aceasta trebuie 
făcută inclusiv prin intermediul actului de acuzare, care nu trebuie să fie caracterizat 
prin imprecizie cu privire la aspecte esenţiale, sens în care s-a exemplificat locul şi 
data comiterii infracţiunii imputate, concluzionând că neregulile din actul de sesizare 
cu privire la faptele pentru care este acuzată o persoană şi încadrările juridice ar 
conduce la imposibilitatea pregătirii apărării cu privire la acuzaţiile aduse. 

 Curtea reţine că deşi rechizitoriul precizează cu exactitate activitatea 
infracţională derulată de fiecare inculpat, încadrarea în drept a infracţiunilor săvârşite, 
sentinţa instanţei de fond este eliptică sub acest aspect, în sensul că, după ce descrie 
faptele presupus a fi comise de inculpatul S.F.V. şi B.A.G., în privinţa celorlalţi 
inculpaţi, tratează superficial, modul în care au fost angrenaţi în săvârşirea 
infracţiunilor imputate, copiind integral în acest sens, din actul de sesizare, pasaje din 
conţinutul convorbirilor telefonice interceptate şi ataşate cauzei de către procuror. 

 Nu se relevă nicăieri în cuprinsul hotărârii care a fost poziţia 
inculpaţilor faţă de presupusele infracţiuni imputate în faţa procurorului şi nici în faţa 
Tribunalului Sălaj. 

Instanţa de la Strasbourg a decis că există o legătură evidentă între dispoziţiile 
cuprinse în art.6 paragr.1 lit.a şi cele din art.6 paragr.3 lit.b, că este necesar ca 
autorităţile naţionale să depună o maximă diligenţă cu privire la modul în care se face 
notificarea acuzaţiei către cel interesat, deoarece actul de acuzare are un rol 
determinant în procedura penală; începând cu data notificării, persoana în cauză este 
oficial avizată despre baza factuală şi juridică a învinuirii ce i se aduce. 

Curtea consideră că, în materie penală, o informare precisă şi completă 
cu privire la faptele ce se reproşează acuzatului şi a calificării lor juridice 
reprezintă o condiţie esenţială a unui proces echitabil garantat de art.6 paragr.1 
din Convenţie şi a decis că statele contractante au obligaţia de a adopta măsuri 
pozitive care să garanteze respectarea efectivă a drepturilor înscrise în art.6. 

S-a statuat în raport de toate aceste consideraţii, că sesizarea instanţei va 
fi legal efectuată doar în situaţia în care în dispozitivul actului de trimitere în 
judecată este menţionată fapta cu încadrarea ei juridică, în legătură cu care s-au 
efectuat acte de urmărire penală, în funcţie de care inculpatul şi-ar putea efectua 
o apărare adecvată în lumina art.6 paragr.3 lit.b din Convenţia Europeană, 
dispoziţii valabile întrutotul şi pentru faza de judecată şi nerespectate de către 
Tribunalul Sălaj. 



Curtea de Apel reţine că în art. 6 parag 1 din CEDO se prevede că „orice 
persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen 
rezonabil a cauzei sale” fiind consacrate ca garanţii explicite ale unui proces echitabil 
doar publicitatea procedurii şi termenul rezonabil. Din cea de-a treia caracteristică 
folosită în textul convenţiei „în mod echitabil”, rezultă însă în mod implicit şi alte 
garanţii ale unui proces echitabil, cum ar fi egalitatea armelor,  principiul 
contradictorialităţii şi motivarea  hotărârilor. 

Egalitatea armelor în procesul penal presupune asigurarea unor drepturi 
procesuale echivalente persoanelor implicate în exercitarea funcţiilor procesuale de 
acuzare şi de apărare, astfel încât niciuna dintre acestea să nu beneficieze de 
posibilităţi procesuale mai extinse decât cealaltă. 

În jurisprudenţa CEDO, „în deciziile Dombo Beheer B.V. contra Olandei din 
27 octombrie 1993 şi Mc MIchael din 24 februarie 1995 şi Lobo Machado din 20 
februarie 1996 s-a statuat că principiul egalităţii armelor cere ca fiecare parte la un 
astfel de proces să beneficieze de o posibilitate rezonabilă de a-şi expune cauza în faţa 
instanţei în condiţii care să nu o dezavantajeze în mod semnificativ faţă de partea 
adversă. În temeiul acestui principiu, trebuie acordat ambelor părţi un drept 
comparabil de acces la dosarul cauzei”. 

Principiul contradictorialităţii constituie alături de principiile oralităţii şi 
publicităţii o caracteristică de bază a procesului penal de a-şi expune probele şi 
apărările necesare nemijlocit în faţa magistraţilor pentru a le oferi şi mai temeinic 
convingerea asupra adevărului. 

Curtea reţine că CEDO a definit principiul contradictorialităţii în ”hotărârea 
Barbera, Messegue şi Jabardo contra Spaniei din 6 decembrie 1988 şi în hotărârea 
Ruiz- Mateos contra Spaniei din 23 iunie 1993” în sensul că „sarcina judecătorului 
este de a veghea ca toate elementele susceptibile să influenţeze soluţionarea pe fond a 
litigiului, să facă obiectul unei dezbateri în contradictoriu între părţi”, principii 
încălcate în speţa de faţă de către Tribunalul Sălaj care a respins la unison toate 
excepţiile invocate de către inculpaţi şi toate probele formulate în apărare de către 
aceştia, ceea ce contravine nu numai dreptului la un proces echitabil ci şi dreptului la 
apărare reglementat în favoarea tuturor inculpaţilor în legislaţia naţională şi 
europeană. 

Publicitatea procedurii este inerentă procesului penal, încât orice referire la un 
proces secret este asociată cu abuzul. Curtea reţine că doar acest principiu a fost 
respectat de Tribunalul Sălaj în acest dosar. 

În motivarea hotărârilor a fost considerată un corectiv al principiului liberei 
aprecieri a probelor, având în vedere că judecătorul are libertatea de apreciere a 
probaţiunii administrate în cauză, însă aceasta nu trebuie să se bazeze pe considerente 
pur subiective ci trebuie să fie întemeiată pe elementele obiective rezultate din probele 
administrate. 

Deşi obligativitatea instanţelor de a-şi motiva hotărârile adoptate nu rezultă 
din textul Convenţiei Europene, instanţa europeană justifică această necesitate prin 
dreptul părţilor de a le fi examinate efectiv argumentele şi mijloacele de probă 
administrate, enunţarea problemelor de drept şi de fapt, pe care judecătorul s-a 
întemeiat, trebuind să-i permită justiţiabilului să aprecieze şansele de succes ale unui 
apel, aşa cum se arată în hotărârile CEDO „Van der Hurk contra Olandei, şi 
Hadjianastassiou contra Greciei din 16 decembrie 1992”, hotărârea CEDO Albina 
contra României nr. 4/2005 şi Dumitru contra României  din 2004 în care se relevă 
textual că „lipsa motivării unei hotărâri îl privează pe petiţionar (inculpat) de 
echitate, ceea ce atrage încălcarea art 6 par 1”. 



  Curtea constată că prin modalitatea în care s-a desfăşurat cercetarea 
judecătorească în prima instanţă, au fost încălcate principiile fundamentale ale 
procesului penal: contradictorialitatea, nemijlocirea, alături de dreptul la apărare şi 
la motivarea hoptărârilor, iar în ansamblu, a dreptului la un proces echitabil al tuturor 
părţilor din acest dosar, prev de art 6 par. 1 din CEDO. 

  În baza acestor principii, instanţa era obligată să readministreze toate 
probele indicate în cursul urmăririi penale, putând astfel să le perceapă prin filtrul 
punctelor de vedere exprimate oral şi în şedinţă publică de toate părţile.  

 Încălcarea dreptului la apărare precum şi cel la un proces echitabil 
potrivit art.6 paragraf 3 lit.d din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale nu pot fi înlăturate, decât prin anularea sentinţei pronunţate 
de prima instanţă şi trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Sălaj. 

 Din examinarea dispoziţiilor citate ale Convenţiei - la care România 
este parte, astfel că, potrivit art.11 şi art.20 din Constituţie, aceste dispoziţii fac parte 
din dreptul intern – rezultă că , încă înainte de a stabili temeinicia demersului de 
tragere la răspundere a unei persoane trimise în judecată (acuzat), aceasta are dreptul 
fundamental la un proces echitabil. 

 Ori, în înţelesul unui proces echitabil intră, aşa cum reglementează 
art.6 paragraf 3 lit.d din Convenţie şi cum relevă jurisprudenţa CEDO, asigurarea 
dreptului inculpatului trimis în judecată şi aflat în faţa instanţei de a pretinde 
ascultarea martorilor în prezenţa lui, cu posibilitatea de a pune întrebări, de a i 
se admite probe care să se efectueze în mod nemijlocit şi contradictoriu cu 
celelalte părţi, în vederea stabilirii adevărului obiectiv. 

Chiar dacă în dreptul procesual penal român situaţia prevăzută în art.6 
paragraf 3 lit.d din Convenţie nu are o consacrare expresă, cerinţa realizării condiţiei 
este obligatorie sub sancţiunea nulităţii şi, deci, a desfiinţării hotărârii pronunţate cu 
încălcarea acestei exigenţe.  

Egalitatea procesuală între părţile din procesul penal, se realizează în condiţiile 
susţinerii unor poziţii contrare, ceea ce reprezintă contradictorialitatea specifică 
judecăţii penale, prin susţinerea învinuirii de către procuror sau de către persoana 
vătămată şi inculpat, asistat sau reprezentat de avocat, care îşi exercită dreptul său la 
apărare - fie singur, fie împreună cu partea responsabilă civilmente.  

Reglementarea principială a judecăţii pe baza contradictorialităţii este de 
esenţa procesului penal echitabil, cu respectarea şi asigurarea egalităţii de arme între 
acuzare şi apărare (părţi vătămate şi inculpat). 

Importanţa deosebită a dreptului la apărare a tuturor părţilor în procesul penal, 
în viziunea Curţii Europene, rezidă în reglementarea sa detaliată în cadrul principiului 
procesului echitabil. Curtea Europeană subliniază că nu trebuie confundată „prezenţa 
personală a acuzatului în instanţă, cu posibilitatea pe care i-o recunoaşte art 6 paragraf 
3 lit c de a se apăra singur. Astfel, chiar dacă nu este expres menţionat în art.6 dreptul 
tuturor părţilor de a lua parte personal la dezbaterile din cauză, acesta decurge din 
scopul şi din obiectul ansamblului acestui text: dreptul tuturor participanţilor la un 
proces echitabil”. 

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 acuzatului 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). 

Este adevărat că ar fi existat posibilitatea ca Tribunalul Sălaj să dorească 
soluţionarea cu celeritate a cauzei, în condiţiile în care procesul era pe rol de mai 
mulţi ani, însă celeritatea nu poate afecta unul din drepturile importante ale persoanei, 
respectiv dreptul la apărare.  

Prin modalitatea de a realiza cercetarea judecătorească, instanţa de fond 
nu le-a oferit inculpaţilor apelanţi ocazia potrivită şi suficientă pentru a-şi 
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 Kostovski împotriva Olandei- Hotărârea din 20 noiembrie 1989, a 
restrâns într-un mod incompatibil cu garanţiile oferite de art. 6 din CEDO 
dreptul la apărare al acestora ( A.M. împotriva Italiei-Hotărârea din 1997 şi 
Saidi împotriva Franţei- Hotărârea din 20 septembrie 1993) şi nu 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). 

Potrivit practicii judiciare constante a instanţei supreme „motivarea soluţiei cu 
privire la latura civilă şi penală a cauzei, trebuie să cuprindă analiza elementelor de 
fapt, a probelor pe care se sprijină. 

Referirea globală sau absenţa oricărei trimiteri la probele administrate, pe 
latură penală sau civilă, fără analiza acestora în raport cu componentele despăgubirilor 
la plata cărora inculpatul este obligat, constituie o nemotivare a hotărârii. 

Lipsa motivării hotărârii sub aspect civil şi penal face imposibilă exercitarea 
controlului judiciar a acesteia. 

Motivarea hotărârii reprezintă un element de transparenţă a justiţiei, 
inerent oricărui act jurisdicţional.  

Hotărârea judecătorească nu este un act discreţionar, ci rezultatul unui 
proces logic de analiză ştiinţifică a probelor administrate în cauză în scopul 
aflării adevărului, proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din 
acestea prin înlăturarea unor probe şi reţinerea altora, urmare a unor 
raţionamente logice făcute de instanţă şi care îşi găsesc exponenţialul în 
motivarea hotărârii judecătoreşti. 

Hotărârea reprezintă astfel, rezultatul concret, sinteza operei de judecată, 
iar motivarea acesteia este argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe 
judecător să adopte soluţia dispusă în cauză. Motivarea hotărârilor justifică 
echitatea procesului penal, pe de o parte, prin dreptul justiţiabilului de a fi 
convins că justiţia a fost înfăptuită, respectiv că judecătorul a examinat toate 
mijloacele procesuale şi procedurale propuse de participanţi şi, pe de altă parte, 
prin dreptul acestuia de a cunoaşte oportunitatea promovării căilor de atac. 

Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii 
judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii de includere a 
capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării adevărului, 
interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de 
Ministri ai Statelor Membre asupra Independenţei, eficacităţii şi rolului judecătorilor, 



potrivit căreia “judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să fie în măsură să 
le exercite pentru a se achita de funcţiile lor”. 

Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecţie 
şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar pentru cunoaşterea 
faptelor, drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu disp.art.6 paragraf 
2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr.7, instanţa are obligaţia de a-şi motiva 
soluţia dată cauzei, ceea ce implică justificarea procesului de convingere în 
mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor. Această poziţie a instanţei de 
apel este reliefată şi de practica CEDO – cauza Boldea contra României în care se 
arată că “judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre criticile şi 
mijloacele de apărare invocate de părţi”. 

Examinându-se sentinţa apelantă, Curtea reţine că Tribunalul Sălaj a respins în 
bloc toate excepţiile invocate în speţă de către avocaţii inculpaţilor precum şi toate 
probele testimoniale şi ştiinţifice solicitate de aceştia în apărarea apelanţilor, iar pe de 
altă parte, nicăieri în cuprinsul hotărârii nu se face trimitere la probele care susţin 
soluţia de condamnare, de unde rezultă acestea, neexistând nicio referire la probele 
administrate nemijlocit în instanţă sau la declaraţiile martorilor care se coroborează cu 
cele ştiinţifice. Mai mult, s-a respins şi audierea expertului contabil, care potrivit art. 
179 CPP putea fi ascultat de către instanţă dacă se aprecia că este necesară declaraţia 
acestuia, pentru lămurirea constatărilor sau concluziilor expuse. 

Curtea reţine că apelul este o cale ordinară de atac prin care se promovează, la 
instanţa imediat ierarhic superioară o rejudecare a cauzei în fond, sub toate aspectele 
de fapt şi de drept, cu aptitudinea de a se schimba sau modifica soluţia dată prin 
hotărârea atacată, în privinţa părţii care a declarat apel sau la care se referă declaraţia 
de apel, în limitele calităţii sale procesuale. 

Apelul, este în principal, o cale de atac de reformare, prin aceea că instanţa de 
apel are dreptul de a completa probele administrate de prima instanţă şi de a da o nouă 
apreciere acestora, fără a desfiinţa în prealabil hotărârea apelată şi de a da o altă 
soluţionare cauzei. 

În vederea pronunţării unei noi hotărâri în speţă, instanţa de apel va supune 
cauza unui examen în fond, având dreptul de a administra probele pe care le consideră 
necesare, dar şi de a reaprecia probele administrate, precum şi de a pune în discuţie 
orice chestiuni de fapt sau de drept de a căror soluţionare depinde rezolvarea legală şi 
temeinică a cauzei.  

Potrivit practicii judiciare constante în materie, sentinţa instanţei de fond 
trebuie să cuprindă în expunere între altele, temeiurile de fapt şi de drept care au dus 
la adoptarea soluţiei. Ca atare, în sentinţă trebuie analizată fiecare probă solicitată 
de procuror şi de părţi motivându-se temeiurile de fapt şi de drept care au 
condus la admiterea sau la respingerea fiecăreia. 

Arătarea în sentinţă, în mod generic, că vinovăţia inculpaţilor este 
dovedită, fără referire la apărările concrete ale acestora şi la toate probele 
propuse, echivalează cu nemotivarea soluţiei, caz de încălcare a dreptului la un 
process echitabil. 

Instanţa de apel pe linia cercetării temeiniciei hotărârii apelate, are sarcina de a 
verifica dacă faptele şi împrejurările reţinute prin hotărârea atacată reprezintă adevărul 
material, complet şi cert întemeiat. Pentru a putea efectua acest control, în apel, este 
necesar a se cunoaşte care a fost starea de fapt reţinută de instanţa a cărei hotărâre este 
atacată şi pe baza căror probe s-a ajuns la această stabilire. Acest lucru, nu poate fi 
verificat decât pe baza motivării hotărârii apelate.  



Decizia Tribunalului Sălaj nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia 
respectiv, au fost lăsate neanalizate probele propuse de fiecare inculpat în parte, 
apărările formulate, dacă acestea au stat sau nu la baza soluţiei de condamnare, 
magistratul fondului nerăspunzând la niciuna dintre criticile sau probele propuse în 
apărare de către apelanţi. 

Motivul de desfiinţare, bazat pe nemotivare şi pe încălcarea art. 6 din CEDO, 
se grefează pe ceea ce trebuie să cuprindă considerentele unei hotărâri judecătoreşti. 
Conţinutul expunerii hotărârii prevede obligativitatea dublei perspective a motivării: 
în fapt – descrierea faptei ce face obiectul învinuirii, cu arătarea timpului şi locului 
unde a fost săvârşită, analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea 
laturii penale şi civile – şi în drept – încadrarea juridică, adică expunerea în care legea 
este interpretată de judecător şi comparată cu starea de fapt, adică, concluzia finală, 
dacă şi în ce măsură faptele reţinute întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor cuprinse în actul de sesizare. 

Motivarea este o condiţie esenţială, iar dacă în motivare nu sunt cuprinse toate 
argumentele necesare pentru ca pe ele să se sprijine soluţia dată, hotărârea este 
nemotivată şi părţile au posibilitatea de a formula motivul de apel înscris în art. 6 par 
1 şi 3 din CEDO. 

Pe lângă motivarea existenţei cerinţelor privind latura obiectivă, instanţa are 
obligaţia să motiveze îndeplinirea şi a celorlalte cerinţe ale laturii subiective (intenţie, 
culpă, scop), a cerinţelor privind subiectul activ şi cel pasiv, ori la starea de 
minoritate. Motivarea în drept trebuie să demonstreze cu argumente convingătoare 
rezultate din probele dosarului, tot ceea ce instanţa a hotărât în dispozitivul sentinţei 
sau deciziei.  

Instanţa de fond, Tribunalul Sălaj, trebuia să răspundă cu argumente la 
fiecare dintre criticile şi mijloacele de apărare invocate de părţi. (CEDO “cauza 
Boldea contra României”). 

Nici latura civilă a cauzei nu a primit o soluţionare legală. 
Astfel, deşi inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru delapidare sau 

complicitate la delapidare în formă continuată, infracţiune de prejudiciu, nu se 
învederează de către magistratul fondului cine este partea vătămată, dacă aceasta se 
constituie parte civilă şi cu ce sumă şi care este răspunderea singulară sau solidară a 
inculpaţilor raportat la aceste infracţiuni, neprecizându-se cuantumul sumelor de bani 
care trebuiesc restituite CFR CĂLĂTORI, mai exact contravaloarea cantităţii de 
14.612 litri motorină şi 180 litri ulei şi de unde rezultă această pagubă şi cine a cauzat-
o, prin ce mijloace. 

Răspunderea civilă delictuală este definită ca îndatorire a oricărei persoane de 
a respecta regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi de a nu 
aduce atingere, prin acţiunile ori prin inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor 
legitime ale altor persoane. 

Întemeiat legislativ pe dispoziţiile art. 1385 alin 1, art. 1349 alin 2  şi art. 1531 
Cod civil principiul reparării integrale a prejudiciului exprimă cerinţa înlăturării 
tuturor consecinţelor dăunătoare ale faptei ilicite, în scopul restabilirii, pe cât posibil, 
a situaţiei anterioare. Importanţa prevederii în noul cod, a imperativului reparării 
integrale, este esenţială, deoarece finalitatea răspunderii civile rezidă tocmai în 
înlăturarea totală a consecinţelor dăunătoare ale faptei ilicite. 

Restitutio in integrum, în sensul propriu al terminologiei, înseamnă o reparaţie 
integrală a pagubei; specificul responsabilităţii civile constă în restabilirea cât mai 
precisă, în măsura în care acest lucru este posibil, a echilibrului care a fost afectat prin 



cauzarea pagubei şi repunerea victimei în situaţia în care s-ar fi aflat, dacă actul 
prejudiciabil nu ar fi avut loc. 

În răspunderea civilă delictuală, Curtea reţine că sunt două texte ale Noului 
Cod civil ce reglementează principiul reparaţiei integrale: persoana cu discernământ 
„răspunde de toate prejudiciile, fiind obligată să le repare integral „ – art. 1349 alin.2 
şi „prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel”- art. 1385 alin 1. 
Art- 1349 enunţă regula de principiu, iar art. 1385 şi următoarele detaliază conţinutul 
reparării integrale. 

Curtea reţine că în virtutea reparării integrale, la stabilirea întinderii 
despăgubirii nu se vor lua în calcul: starea materială a inculpatului, situaţia 
patrimonială a victimei, gravitatea culpei, împrejurarea că autorul a prevăzut sau nu 
producerea pagubei la momentul comiterii infracţiunii (se repară prejudiciile 
previzibile şi cele imprevizibile). 

Curtea reţine că, dacă la săvârşirea faptei au participat mai multe persoane, 
acestea sunt ţinute solidar la repararea integrală a pagubei. Valoarea reparaţiei 
cuvenite celui păgubit trebuie să fie echivalentul tuturor pierderilor suferite de acesta, 
în urma săvârşirii faptei prejudiciabile. 

Inculpaţii îşi asumă riscul tuturor consecinţelor generate de infracţiune şi 
respectiv a pagubelor, oricât de mare ar fi întinderea lor. Se cere ca în momentul 
comiterii faptei, să fi prevăzut cu certitudine şi să fi urmărit producerea consecinţelor, 
să fi prevăzut ca eventualitate şi să fi acceptat producerea unor asemenea consecinţe 
ori, prevăzându-le ca eventualitate, să fi considerat fără temei că nu se vor produce 
sau să nu fi prevăzut deloc producerea lor, deşi trebuiau şi puteau să prevadă. 

Curtea reţine că, repararea integrală a pagubei este esenţială, deoarece 
finalitatea răspunderii civile rezidă tocmai în ştergerea totală a consecinţelor 
dăunătoare ale faptei ilicite. 

Rezoluţia nr. 75 a Consiliului Europei reaminteşte, în primul său articol, că 
persoana care a suferit un prejudiciu este îndreptăţită la repararea acestuia, astfel încât 
să fie repusă într-o situaţie cât mai apropiată de cea în care s-ar fi aflat, dacă paguba 
nu s-ar fi produs. 

Curtea reţine că răspunderea solidară a autorilor este reglementată în art. 1369 
Cod civil. Persoanele care prin conduita lor, au contribuit, în orice mod, la cauzarea 
prejudiciului, prin săvârşirea faptei ilicite, răspund alături de autor. 

Instanţa reţine că ne aflăm în faţa principiului care integrează în cauzalitate 
toate acţiunile cu caracter ilicit, care au făcut posibilă, la modul real şi efectiv, 
comiterea faptei, care, în cele din urmă, a avut rolul de cauză a prejudiciului. 

Cauzalitatea faptei ilicite include nu numai fapta autorului – cauza directă a 
pagubei – ci şi faptele care au făcut posibilă acţiunea cauzală, care i-au asigurat ori i-
au agravat efectele. 

Curtea reţine că unitatea cauză - condiţii fundamentează răspunderea civilă a 
inculpaţilor. Principiul va fi luat în considerare, de sine stătător şi în acele ipoteze în 
care, fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, ci atrage doar 
răspunderea civilă. 

Curtea constată că dacă prejudiciul a fost cauzat prin fapta ilicită a mai multor 
persoane, acesta sunt ţinute solidar faţă de victimă. Reparaţia poate fi cerută de la 
oricare dintre codebitorii solidari, la dispoziţie fiind dreptul de regres prevăzut de art. 
1384 Cod civil. Persoanele solidar răspunzătoare pot fi cele care răspund pentru fapta 
proprie sau cele obligate să răspundă pentru altul, legea nedeosebind. 

Potrivit art. 1383 Cod civil „ între cei care răspund solidar, sarcina reparaţiei 
se împarte proporţional în măsura în care fiecare a participat la cauzarea prejudiciului, 



ori, potrivit cu intenţia sau cu culpa fiecăruia, dacă această participare nu poate fi 
stabilită. În cazul în care nici astfel nu se poate împărţi sarcina reparaţiei, fiecare va 
contribui în mod egal la repararea prejudiciului.” 

Art. 1382 Cod civil reglementează raporturile dintre codebitorii solidari. 
Criteriul principal potrivit căruia se va achita despăgubirea este proporţia în care 
fiecare dintre codebitorii solidari a participat la cauzarea prejudiciului. 

Dacă măsura în care a contribuit fiecare dintre codebitori la cauzarea pagubei, 
nu poate fi stabilită, se recurge la criterii secundare. Întinderea obligaţiei de 
despăgubire se va stabili în raport de intenţia sau culpa fiecăruia dintre debitori sau, 
dacă nici aşa nu se poate împărţi sarcina reparaţiei, contribuţiile vor fi egale. Dacă 
unul dintre debitori plăteşte pentru altă persoană, regresul nu va putea depăşi partea ce 
revine celui pentru care se răspunde. 

Curtea reţine că răspund solidar faţă de victimă, autorul şi participanţii la 
săvârşirea faptei ilicite. 

Dreptul de regres aparţine celui care plăteşte pentru altul, în cazurile prevăzute 
de lege. 

„Cel care răspunde pentru fapta altuia se poate întoarce împotriva aceluia care 
a cauzat prejudiciul”. 

Titularul dreptului de regres este cel care, răspunzând pentru fapta altei 
persoane, a achitat victimei despăgubirea. 

Instanţa stabileşte că reparaţia se face în natură, respectiv prin acele mijloace 
care sunt cele mai aproape de specificul prejudiciului. Repararea în natură este 
concepută ca principiu de esenţa răspunderii civile, întrucât are aptitudinea de a repara 
în întregime paguba, prin restabilirea situaţiei anterioare producerii faptei ilicite. 

Curtea stabileşte că noul Cod civil prevede că repararea pagubei prin 
echivalent bănesc se realizează dacă, repararea în natură nu este cu putinţă, ori dacă, 
victima nu este interesată de o asemenea modalitate de recuperare a pagubei. 

Repararea prin echivalent este o modalitate subsidiară, iar regula care o 
guvernează este aceea de a asigura o echivalenţă perfectă între pagubă şi 
indemnizaţie. 

Despăgubirea se stabileşte prin acordul părţilor sau prin hotărâre 
judecătorească. 

Practica judiciară română, recentă a statuat în sensul că „instanţa este datoare 
să verifice dacă tranzacţia părţilor nu urmăreşte un scop ilicit sau dacă nu este 
potrivnică legii şi intereselor părţilor ori dacă nu este rezultatul unui viciu de 
consimţământ”. 

Nu în ultimul rând la stabilirea despăgubirii se va avea în vedere data 
producerii prejudiciului. 

Curtea reţine că o veritabilă reparare integrală se poate realiza doar dacă partea 
civilă îşi restabileşte „la preţul zilei, situaţia patrimonială pe care o avea înainte de a fi 
păgubită”. 

„ Ştergerea consecinţelor prejudiciabile şi repunerea în situaţia anterioară 
înseamnă eliminarea riscului care rezultă din deprecierea monetară; riscul monetar 
este în sarcina pârâtului aşa cum se arată şi în doctrina franceză”. 

Curtea reţine că în baza efectului devolutiv în apel, se produce o nouă judecată 
în fond, ca regulă, pe baza probatoriului deja administrat în cauză, însă, şi a altor 
probe pertinente concludente şi utile administrate pentru prima dată în apel. Efectul 
devolutiv nu poate fi însă înţeles ca o administrare a întregului material probator şi 
deci, ca o efectuare a întregii cercetări judecătoreşti de către instanţa de apel, căci 
aceasta din urmă este una de control judiciar, neputând suplini lipsa cercetării 



judecătoreşti în primă instanţă. În caz contrar, s-ar putea ajunge la situaţii 
inacceptabile, cum este de altfel şi cea din speţă, în care, prima instanţă, în urma unei 
cercetări judecătoreşti superficiale, soluţionează cauza în fond, considerându-se 
dispensată de respectarea principiilor care guvernează faza de judecată, întemeindu-se 
pe împrejurarea că, în baza efectului devolutiv, instanţa superioară va administra ea 
însăşi probele pe care, din motive subiective tribunalul nu le-a administrat în mod 
nemijlocit. 

Realizarea în apel a întregii cercetări judecătoreşti, ar răpi inculpaţilor un grad 
de jurisdicţie şi le-ar afecta în mod grav dreptul la apărare, câtă vreme ei nu ar mai 
avea la dispoziţie nicio cale de atac, decizia Curţii fiind definitivă. 

Pentru argumentele ce preced, Curtea constatând în totalitate, lipsa motivării 
sentinţei instanţei de fond, a expunerii probelor şi argumentelor ce au stat la baza 
soluţiei de condamnare adoptată în cauză, va admite ca fondate în baza art. 421 pct 1 
lit b CPP toate apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Salaj si de 
inculpaţii C.V., A.C.A., P.A.P., B.P., C.A., C.M.C., P.D., B.I.M., B.A., I.S., M.D., 
C.I., P.C.I., B.R.D., C.D.F., B.A.G., S.F.V., M.T., B.I.O., S.A.D., B.G., S.I.D., T.L.  
împotriva sentintei penale nr. 109 din 30 decembrie 2013 a Tribunalului Salaj, pe care 
o va desfiinţa în întregime si va dispune rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Salaj, 
fiind încălcat art 6 par. 1 şi 3 din CEDO, respectiv dreptul părţilor la un proces 
echitabil. (Judecător Delia Purice) 

  
 
 

Apel. Solicitare de trimitere către judecătorul de cameră preliminară pe 
motiv că procedura ar fi fost necontradictorie şi nepublică. Respingere. 

Recunoaşterea învinuirii şi lipsa oricăror excepţii sau cereri formulate în faţa 
judecătorului de cameră preliminară căruia se solicită retrimiterea cauzei prin 

apel. Contradictorialitatea atipică a procedurii desfăşurare în camera 
preliminară 

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia nr. 135/A din 28 
ianuarie 2015 

Prin sentinţa penală nr. 642 din 24 septembrie 2014 pronunţată în dosarul nr. 
… a Tribunalului Cluj, a fost condamnat inculpatul P.I.D., …, în  prezent  aflat în 
stare de arest  preventiv în  Arestul IPJ Cluj, la următoarele  pedeapse de: 

- 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă  la omor 
calificat prev. de art. 32 al.1 C.pen. rap. la art. 189 al.1 lit.d şi al.2 C.pen.  

- 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prev. 
de art. 234 al.1 lit.d C.pen.  

În temeiul art. 38 C.pen. s-a contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai 
grea de 9 ani închisoare la care s-a adăugat un spor de 2 ani închisoare urmând ca 
inculpatul să execute pedeapsa de 11 ani închisoare, cu executare în regim de 
detenţie. 

 În temeiul art.65 C.pen. au fost interzise inculpatului pe perioada 
executării pedepsei drepturile prev. de art. 64 lit.a , b şi d C.pen. 

În baza art. 189  al.1  Cod Penal,  art.67, art. 66 lit. a, b şi d  Cod Penal au fost 
interzise inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în 
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică 



exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea 
definitivă a prezentei sentinţe.  

În  temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen.,  art.  72  C.pen. s-a dedus  din  
pedeapsa  aplicată inculpatului  timpul  reţinerii şi al arestării  preventive  începând  
cu  data  de  25.04.2014 şi  până  la  zi. 

 În temeiul  art.  399  al. 1 C.pr.pen. s-a menţinut  starea  de  arest preventiv  a  
inculpatului . 

În  temeiul  art. 19,  art.397   C.pr.pen. rap. la art. 1349 al. 1 şi 2 Cod Civil s-a 
admis acţiunea  civilă formulată  de  către  partea civilă P.S. , cu domiciliul în loc.S., 
nr.122, com. Iara, jud. Cluj şi a fost obligat inculpatul P.I.D. la plata despăgubirilor 
civile în cuantum de  4200 lei,  în favoarea acestei părţi civile.  

În  temeiul  art. 19,  art.397  C.pr.pen. rap. la art. 1349 al. 1 şi 2 Cod Civil s-a 
admis  acţiunea  civilă formulată  de  către  partea civilă Spitalul  Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj , cu sediul în loc.Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr.3-5, jud. Cluj şi a fost 
obligat inculpatul P.I.D. la plata despăgubirilor civile în cuantum de 4847,05 lei,  în 
favoarea acestei părţi civile.  

În temeiul art.7 al.1 din Legea nr.76/2008 s-a dispus prelevarea de probe 
biologice de la inculpat.  

În temeiul art. 272 Cod Procedură Penală s-a stabilit onorariu pentru 
apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpat, în sumă de 200 lei care se avansează 
din Fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în favoarea Baroului Cluj - 
av…. . 

În temeiul art.274 al.1 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor 
judiciare în favoarea statului în cuantum de 700  lei. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul cu nr. 
…/P/2014 din data de 19.06.2014 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi 
înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 20.06.2014 sub nr. de mai sus, s-a dispus 
trimiterea în judecată în stare de arest preventiv, a inculpatului P.I.D. pentru comiterea 
infracţiunii de tentativă la omor calificat prev. de art. 32 al. 1 C.pen. rap. la art. 188 - 
art. 189 al. 1 lit. d şi al. 2 C.pen. respectiv a infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de 
art. 233 - art. 234 al. 1 lit. d C.pen., cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. 

 În actul de sesizare s-a  reţinut în esenţă că inculpatul P.I.D., la data de 
18.04.2014, în jurul orelor 23,00, în timp ce se afla pe raza loc. S. com. Iara, a 
deposedat persoana vătămată P.S. de suma de 4100 lei şi un telefon mobil marca 
Nokia, prin aplicarea de lovituri repetate cu un par în regiunea capului, provocându-i 
astfel leziuni corporale  ce au necesitat 65-70 zile îngrijiri medicale şi care i-au pus în 
primejdie viaţa. 

 Inculpatul audiat în faza de urmărire penală a recunoscut  învinuirea 
adusă. În faţa instanţei de judecată, anterior demarării cercetării judecătoreşti, a 
manifestat aceeaşi poziţie procesuală, solicitând totodată aplicarea în cauză a art. 396 
al. 10 C.p.p. 

 Cu privire la această solicitare, faţă de dispoziţiile art. 374 al. 4 C.p.p. 
şi având în vedere că inculpatul P.I.D. a fost trimis în judecată pentru comiterea şi a 
infracţiunii de tentativă la omor calificat prev. de art. 189 al. 1 lit.d C.pen. pedepsită 
cu detenţiunea pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 ani, instanţa de judecată a 
respins cererea inculpatului. 

 De asemenea, atât inculpatul prin apărător desemnat din oficiu, 
persoana vătămată cât şi procurorul au arătat că nu au probe de solicitat şi că nu 
contestată probele administrate în faza de urmărire penală astfel că acestea au fost 



puse în discuţie contradictorie a părţilor şi au fost avute în vedere la deliberare, 
conform art. 374 al. 7 C.pr.pen. 

 În plus, din oficiu, conform art. 374 al. 8 C.p.p., instanţa de judecată a 
pus în discuţie şi  procedat la audierea persoanei vătămate, prezentă în faţa instanţei la 
termenul de judecată din data de 3.09.2014 (f.46). 

 Analizând actele de la dosarul cauzei instanţa de judecată a reţinut 
următoarele: 

 Începând din luna martie 2014, inculpatul P.I.D. a locuit fără forme 
legale pe raza loc. S., …. În seara zilei de 18.04.2014 inculpatul P.I.D. şi martorul 
F.E. au consumat împreună băuturi alcoolice, iniţial la barul din localitate iar apoi la 
domiciliul stabilit fără forme legale al inculpatului. În timp ce se aflau în această 
locaţie, martorul F.E. a fost apelat de persoana vătămată P.S. care dorea să se 
întâlnească cu martorul pentru a-şi achita datoria de 50 lei pe care o avea. În acest 
context, martorul i-a cerut persoanei vătămate să se deplaseze la domiciliul 
inculpatului, pe care de altfel şi persoana vătămată îl cunoştea. Persoana vătămată a 
venit la domiciliul indicat având asupra sa o sticlă cu bere din care au consumat toţi 
trei până în jurul orelor 23,00. Pe parcursul discuţiilor purtate, persoana vătămată a 
arătat la un moment dat că asupra sa se afla o sumă mai mare de bani, primiţi cu titlu 
de drepturi salariale de la angajatorul său. 

 În jurul orelor 23,00 cei trei au părăsit locuinţa inculpatului şi s-au 
deplasat spre barul din localitate. Martorul F.E. a refuzat să meargă la bar sub 
pretextul că în cursul zilei următoare are multe de făcut astfel că s-a oprit la domiciliul 
său. Inculpatul şi persoana vătămate şi-au continuat deplasarea spre bar iar la un 
moment dat P.S. a accesat de pe telefonul său mobil un prieten. Profitând de neatenţia 
acestuia, inculpatul P.I.D. a luat un par dintr-un gard din apropiere şi i-a aplicat 
persoanei vătămate P.S. mai multe lovituri în zona capului până acesta a ajuns în stare 
de inconştienţă. În timp ce persoana vătămată era căzută la pământ, a luat  din posesia 
acesteia suma de 4100 lei precum şi un telefon mobil după care a părăsit raza comunei 
Iara, deplasându-se cu taxi iniţial în loc. Cluj-Napoca apoi în loc. Oradea iar în final 
pe raza loc. Făget jud. Timiş, de unde, la un interval de câteva zile, a fost ridicat de 
organele de poliţie. 

 Partea vătămată P.S. şi-a revenit din starea de inconştientă după câteva 
ore, în jurul orei 5.00 al dimineţii de 19.04.2014 când a constatat că se află lângă un 
râu, la circa 100 m de locul unde avusese loc agresiunea. S-a deplasat cu dificultate 
până la domiciliul martorului G.M. iar apoi la postul de poliţie de unde a fost preluat 
de o ambulanţă şi deplasat la UPU 1 Cluj-Napoca. 

 Persoana vătămată P.S. a fost internat în spital în perioada 19.04.2014 
– 26.04.2014 la Secţia Neurochirurgie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-
Napoca fiind supus şi unei intervenţii chirurgicale. 

 Din concluziile raportului de constatare medico-legală nr. 2545/II/a/54 
din 21.05.2014 emis de I.M.L. Cluj rezultă că persoana vătămată P.S. prezenta la data 
examinării leziuni corporale care s-ar fi putut produce prin lovire activă repetată cu 
corp dur, că leziunile necesită pentru vindecare 65-70 zile de îngrijiri medicale şi că 
acestea au pus în primejdie viaţa victimei. 

 În drept, faptele inculpatului P.I.D. care la data de 18.04.2014, în jurul 
orelor 23,00, în timp ce se afla pe raza loc. S., i-a aplicat persoanei vătămate P.S. mai 
multe lovituri cu un par în zona capului după care i-a sustras suma de 4100 lei şi un 
telefon mobil marca Nokia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
tentativă la omor calificat prev. de art. 32 al. 1 C.pen. rap. la art. 188 - art. 189 al. 1 lit. 



d şi al. 2 C.pen. respectiv al infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233 - art. 
234 al. 1 lit. d C.pen., cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. 

 La individualizarea pedepsei ce s-a aplicat inculpatului, instanţa a avut 
în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 respectiv împrejurările 
şi modul de comitere a infracţiunii astfel cum acestea au fost expuse anterior, precum 
şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi 
gravitatea rezultatului produs astfel cum rezultă din declaraţia persoanei vătămate cât 
şi din cuprinsul actelor medico-legale intocmite , prin raportare atât la afectarea starii 
de sănătate cât şi a stării materiale, prin cuantumul sumei sustrase; motivul săvârşirii 
infracţiunii şi scopul urmărit respectiv conexitatea etiologică în care au fost comise 
infracţiunile; natura infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; 
conduita inculpatului după săvârşirea infracţiunii , în sensul că acesta a părăsit raza 
loc. S. şi s-a deplasat în jud. Timiş inducând chiar organele de poliţie în eroare cu 
privire la locul unde acesta se află, atunci când a fost contactat telefonic , dar şi pe 
parcursul  procesului penal, când a recunoscut învinuirea adusă ; persoana 
inculpatului care are un nivel de educaţie precar, are  vârsta de 22 ani şi doi copii 
minori rezultaţi dintr-o relaţie de concubinaj.     

Faţă de aceste criteriile generale de individualizare, instanţa de judecată a 
dispus condamnarea inculpatului P.I.D., în prezent aflat în stare de arest preventiv în 
Arestul IPJ Cluj, la pedepsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
tentativă  la omor calificat prev. de art. 32 al.1 C.pen. rap. la art. 189 al.1 lit. d şi al.2 
C.pen. şi la pedeapsa de  6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie 
calificată prev. de art. 234 al.1 lit.d C.pen.  

În temeiul art. 38 C.pen. s-au contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea 
mai grea de 9 ani închisoare la care s-a adăugat un spor de 2 ani închisoare urmând ca 
inculpatul să execute pedeapsa de 11 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie. 

 În temeiul art.65 C.pen. s-a interzis inculpatului pe perioada executării 
pedepsei drepturile prev. de art. 64 lit.a , b şi d C.pen. 

În baza art. 189  al.1  Cod Penal,  art.67, art. 66 lit. a, b şi d  Cod Penal au fost 
interzise inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în 
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică 
exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea 
definitivă a prezentei sentinţe.  

În  temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen.,  art. 72  C.pen. s-a dedus  din 
pedeapsa aplicată inculpatului timpul reţinerii şi al arestării preventive  începând  cu  
data  de  25.04.2014 şi  până  la  zi. 

 În temeiul  art. 399  al. 1 C.pr.pen. s-a menţinut  starea  de  arest preventiv  a  
inculpatului. 

În temeiul  art. 19,  art.397 C.pr.pen. rap. la art. 1349 al. 1 şi 2 Cod Civil s-a 
admis acţiunea civilă formulată de către partea civilă P.S. , având în vedere şi poziţia 
procesuală a inculpatului legată de pretenţiile civile formulate şi a fost obligat 
inculpatul P.I.D. la plata despăgubirilor civile în cuantum de 4200 lei, reprezentând 
suma sustrasă de inculpat şi contravaloarea telefonului mobil sustras ,   în favoarea 
acestei părţi civile.  

În  temeiul  art. 19,  art.397  C.pr.pen. rap. la art. 1349 al. 1 şi 2 Cod Civil s-a 
admis acţiunea civilă formulată  de  către  partea civilă Spitalul  Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj, şi a fost obligat inculpatul P.I.D. la plata despăgubirilor civile în 
cuantum de 4847,05 lei,  în favoarea acestei părţi civile.  

În temeiul art.7 al.1 din Legea nr.76/2008 s-a dispus prelevarea de probe 
biologice de la inculpat.  



În temeiul art. 272 Cod Procedură Penală s-a stabilit onorariu pentru 
apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpat, în sumă de 200 lei care se va avansa 
din Fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în favoarea Baroului Cluj - 
av…. . 

În temeiul art.274 al.1 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor 
judiciare în favoarea statului în cuantum de 700  lei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul P.I.D., solicitând prin 
apărătorul din oficiu, în principal, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Cluj - 
judecătorului de cameră preliminară de la această instanţă, întrucât procedura în faţa 
acestuia a fost necontradictorie şi nepublică, fără participarea inculpatului, a părţii 
vătămate şi a procurorului, încălcându-se prevederile deciziei Curţii Constituţionale 
nr. 641 din 11 noiembrie 2014, iar în subsidiar, să se constate că faţă de el sunt 
incidente prevederile art. 28 CP vizând iresponsabilitatea, în sensul că la data 
săvârşirii infracţiunilor imputate prin actul de sesizare al instanţei, era iresponsabil şi 
pe cale de consecinţă în speţă, se impune o soluţie de achitare întemeiată pe art. 16 lit 
d CPP. 

Curtea examinând apelul declarat, prin prisma motivelor invocate, 
ajunge la următoarele constatări: 

În dreptul procesual român, camera preliminară se constituie într-o veritabilă 
fază de judecată şi reprezintă una dintre funcţiile judiciare, respectiv aceea de 
verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată. 

Curtea reţine că judecătorul chemat să aplice procedura camerei preliminare 
exercită atribuţii în domeniul legalităţii, rezolvând chestiuni ce ţin de competenţa şi 
corecta sesizare a instanţei, de legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor 
de către organele de urmărire penală, iar rolul său este acela de a asigura premisele şi 
de a crea cadrul adecvat, propice pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei în fond. 

Legiuitorul a înţeles să confere judecătorului de cameră preliminară un 
mecanism în vederea efectuării unui control de legalitate a posteriori asupra actului 
de trimitere în judecată, dar şi cu privire la probele pe care procurorul şi-a 
fundamentat acuzarea şi a întocmit rechizitoriul, respectiv cu privire la actele 
efectuate în cursul urmăririi penale. 

Prin urmare, procedura camerei preliminare se înfăţişează ca un „filtru de 
legalitate”, în care competenţele magistratului judecător sunt strict şi limitativ 
stabilite, iar scopul este acela de a se oferi probelor şi actelor procesuale specifice 
urmăririi penale un spor de legitimitate şi credibilitate  în contextul unui probatoriu 
solid, în vederea trimiterii în judecată şi, totodată, de a se asigura o protecţie efectivă 
sporită a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, echitabilitatea procedurii penale. 

Cu alte cuvinte, procedura camerei preliminare – faza procesului penal şi 
funcţie judiciară – poartă exclusiv asupra aspectelor de  legalitate a actului de 
trimitere în judecată şi a activităţii specifice urmăririi penale, fiind chemată a 
îndeplini, alături de celelalte funcţii judiciare, exigenţa de imparţialitate funcţională, 
ca o componentă a caracterului echitabil al procedurii. 

Astfel, judecătorul de cameră preliminară va dispune începerea judecăţii dacă 
nu s-au formulat cereri şi excepţii ori nu a ridicat el, din oficiu, excepţii şi a constatat 
legalitatea sesizării instanţei, administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire 
penală. 

Din verificarea şi lucrările dosarului se constată că, acest dosar a fost 
înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj la 23 iunie 2014 conform procesului-verbal 
ataşat la fila 2. 



Conform scriptului depus la fila 5 dosar instanţă rezultă că pe seama 
inculpatului a fost desemnat apărătorul din oficiu … pentru apărarea drepturilor 
procesuale ale acestuia. 

Prin încheierea penală nr. 16 iunie 2014 Tribunalul Cluj a constatat legalitatea 
sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.586/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Cluj privind pe inculpatul P.I.D. trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru 
comiterea tentativei la omor calificat, prev de art 32 raportat la art 188, 189 lit d CP şi 
tâlhărie calificată prev de art 233, 234 lit d CP cu aplicarea art 38, administrării 
probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. S-a dispus totodată începerea 
judecăţii în privinţa inculpatului P. şi s-a fixat termen de judecată în şedinţa publică 
din 3 septembrie 2014 cu citarea părţilor. 

Din scriptele ataşate cauzei, rezultă că în procedura camerei preliminare nici 
inculpatul şi nici apărătorul său din oficiu nu au formulat cereri şi excepţii, iar pe de 
altă parte, nici magistratul Tribunalului nu a constatat din oficiu că s-ar impune a fi 
invocate. 

Mai mult, atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa tribunalului la 3 
septembrie 2014 inculpatul apelant învederează textual: „Arăt că recunosc în totalitate 
învinuirea adusă şi îmi menţin declaraţiile date la urmărirea penală.” În plus acesta 
precizează că:” M-am apropiat de partea vătămată şi cu un par luat dintr-un gard i-am 
aplicat două lovituri în zona capului, iar după agresiune i-am luat banii care au căzut 
pe pământ în sumă de 4100 lei. După comiterea faptei, am venit la Cluj şi apoi m-am 
deplasat la Timişoara unde am fost depistat de către organele de poliţie. Banii sustraşi 
i-am cheltuit în scop personal. Regret cele întâmplate.” 

În declaraţia din 3 septembrie 2014 şi partea vătămată P.S. reliefează aceeaşi 
stare de fapt relatată de inculpat. 

Nu în ultimul rând, Curtea reţine că tot la termenul din 3 septembrie 2014 
inculpatul apelant, după recunoaşterea în întregime a infracţiunilor imputate de către 
procuror, nu a contestat niciuna din probele testimoniale sau scrise ataşate dosarului şi 
nici nu a formulat cereri noi de probaţiune, condiţii în care tribunalul a trecut la 
judecarea pe fond a cauzei. 

Mai mult, inculpatul personal a solicitat să fie judecat în procedura 
simplificată, însă magistratului fondului a respins această cerere raportat la natura 
infracţiunii de „tentativă la omor calificat” care se pedepseşte cu detenţia pe viaţă şi 
care exclude conform prevederilor legale, vizate de art. 374 alin.4 CPP, o asemenea 
posibilitate. 

Raportat la cele expuse mai sus, Curtea constată că în speţă nu se impune 
retrimiterea dosarului la Tribunalul Cluj pentru reluarea judecăţii în faza camerei 
preliminarii, în speţă neîncălcându-se dreptul inculpatului la un proces echitabil. 

Curtea reţine că aparent, camera preliminară este marcată de un caracter 
lipsit de contradictorialitate, atâta timp cât în faţa judecătorului de cameră 
preliminară prezenta părţilor nu este admisă, ele neavând posibilitatea de a participa 
nemijlocit la procedură şi să-şi susţină punctul de vedere în legătură cu aspecte ale 
cauzei. 

Principiul contradictorialităţii impune ca la administrarea probelor în faţa 
instanţei de judecată să poată interveni toate persoanele care participă la judecată – 
judecător, procuror, părţi, apărător – ceea ce implică o verificare completă şi 
obiectivă a probelor şi un caracter nemijlocit al şedinţei de judecată. 

În raport cu aceste exigenţe şi, desigur, ţinând seama de specificul 
procedurii camerei preliminare, Curtea apreciază că prin posibilitatea oferită 
inculpatului de a formula cereri şi ridica excepţii şi corelativ, procurorului, de a 



răspunde acestora, de a depune concluzii, procedura camerei preliminare 
prezintă, parţial şi atipic, o anumită contradictorialitate, ceea ce exclude o 
afectare a dreptului la apărare sau la un proces echitabil al inculpatului. 

În speţa de faţă, reluarea judecăţii în cameră preliminară în procedură publică, 
orală şi contradictorie nu poate determina şi modifica prima soluţie dispusă de 
judecător, în sensul stabilirii legalităţii urmăririi penale şi a probelor, deoarece aşa 
cum am arătat inculpatul a fost asistat de un avocat din oficiu şi nici el personal şi nici 
apărătorul său nu au formulat cereri şi excepţii cu privire la modul de derulare al 
urmăririi penale. 

Mai mult, poziţia inculpatului de totală şi deplină sinceritate şi chiar de 
solicitare expresă a soluţionării procesului în procedura simplificată, duce la concluzia 
că o retrimitere a dosarului la prima instanţă pentru a fi reluată faza camerei 
preliminare ar echivala cu o tergiversare nepermisă a procesului. 

Publicitatea, contradictorialitatea, nemijlocirea sau dimpotrivă lipsa acestora în 
soluţionarea prezentului dosar, în camera preliminară, nu pot duce la concluzia că prin 
reluarea judecăţii în primă instanţă, s-ar putea statua altceva, în sensul că, inculpatul 
ar putea invoca cereri şi excepţii raportat la modul de derulare al urmăririi penale, câtă 
vreme acestea nu au fost invocate nici de către el şi nici de către avocatul său, ba mai 
mult, la judecata pe fond a şi cerut în mod expres să-i fie aplicată procedura 
simplificată, învederând că nu are cereri noi de formulat în probaţiune. 

Curtea remarcă că poziţia inculpatului de necontestare a probelor şi de 
neinvocare a unor excepţii a fost constantă, atât în faza de cameră preliminară cât şi la 
judecata pe fond în faţa tribunalului. 

În speţă, nu se poate constata o lipsă de echitate care să afecteze dreptul la 
apărare al inculpatului, câtă vreme rezultatul procedurii în camera preliminară 
referitor la stabilirea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale 
de către organele de urmărire penală, are o influenţă directă asupra desfăşurării 
judecăţii pe fond, inculpatul recunoscând constant vinovăţia sa în săvârşirea 
infracţiunilor imputate prin rechizitoriu. 

Pentru aceste considerente, primul motiv de apel al inculpatului este nefondat, 
astfel că nu va putea fi primit. 

Referitor la al doilea motiv privind constatarea iresponsabilităţii inculpatului 
Curtea reţine că potrivit art 28 CP „nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală 
săvârşită de o persoană care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama 
de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli 
psihice, fie din alte cauze”. 

Din niciun act al dosarului nu rezultă că inculpatul ar fi fost internat până în 
acest moment, în vreo unitate sanitară cu profil psihiatric, neprezentând niciun 
diagnostic de această natură. Mai mult, fiind asistat de un apărător din oficiu cu 
pregătire de specialitate, inculpatul nu i-a relevat acestuia că ar avea vreo suferinţă 
psihică, şi nici în faţa procurorului sau a Tribunalului Cluj nu s-au solicitat probe în 
acest sens, respectiv efectuarea unor expertize medico-legale care să stabilească 
existenţa discernământului în momentul comiterii faptelor. 

Dimpotrivă, nici Tribunalul Cluj şi nici Curtea de Apel raportat la poziţia şi 
atitudinea inculpatului, de recunoaştere sinceră a faptelor, dând detalii cu privire la 
modul de derulare a activităţii infracţionale, amănunte pe care numai adevăratul autor 
le putea releva, nu constată a fi necesară efectuarea unei expertize medico-legale 
psihiatrice, neexistând nicio urmă de îndoială cu privire la sănătatea psihică a 
inculpatului, lipsind totodată acte medicale doveditoare în acest sens. 



Iresponsabilitatea cauzată de boli psihice poate să fie permanentă sau 
temporară, perioadele de luciditate alternând cu cele de lipsă de discernământ, astfel 
că trebuie constatată pentru fiecare infracţiune în parte, dacă aceasta a fost prezentă la 
momentul comiterii lor. 

Câtă vreme, apărătorul inculpatului nu a depus acte medicale doveditoare în 
susţinerea afirmaţiilor sale, apelantul nefiind internat până în prezent în unităţi 
spitaliceşti de profil, Curtea va respinge solicitarea de efectuare a unei expertize 
medico-legale, neexistând niciun dubiu sau îndoială cu privire la sănătatea psihică a 
inculpatului, cu atât mai mult cu cât acesta a învederat o serie de amănunte cu prilejul 
declaraţiilor date la procuror şi în instanţă, raportat la modul de comitere al faptelor 
pentru care a fost trimis în judecată. 

Nici solicitarea de achitare întemeiată pe art. 16 lit d CPP nu este justificată, în 
speţă nedovedindu-se că inculpatul ar fi comis infracţiunile în stare de 
iresponsabilitate. 

Curtea apreciază că respingerea unor cereri de administrare de probe 
(efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice) formulate de inculpat, nu 
generează afectarea dreptului la apărare al acestuia, deoarece ele au fost respinse 
motivat. 

Curtea subliniază că CEDO a statuat în vederea caracterizării unei anumite 
proceduri ca fiind conformă exigenţelor art. 6 din Convenţie, că trebuie avut în vedere 
principiul aplicării globale şi principiul aprecierii în concret. Curtea Europeană a 
considerat „că o carenţă constatată într-un stadiu incipient al procedurii, care poate fi 
însă îndreptată într-un stadiu ulterior, nu conduce la concluzia încălcării dreptului la 
apărare al inculpatului şi nici la neechitabilitatea procedurilor”.  

În sinteză, Curtea reţine că în procedura camerei preliminare inculpatul şi 
apărătorul său nu au formulat cereri şi excepţii cu privire la modul de derulare al 
urmăririi penale, iar după înregistrarea dosarului pe rolul Tribunalului Cluj a 
recunoscut integral faptele comise, a cerut judecarea procesului pe baza probelor 
administrate doar în faza de urmărire penală, neformulând cereri noi în probaţiune, 
prin urmare nu se poate constata nicio încălcare a drepturilor procesuale conferite de 
lege apelantului. 

Poziţia de recunoaştere a inculpatului se coroborează perfect cu declaraţiile 
părţii vătămate P.S., cu conţinutul procesului-verbal de cercetare la faţa locului, cu 
concluziile raportului de constatare medico-legală ale IML CLUJ, declaraţiile 
martorilor din faza de urmărire penală, F.E., G.L., F.E., F.C., A.A., R.P., procesul-
verbal de redare rezumativă a convorbirilor telefonice interceptate ale inculpatului şi 
scrisoarea medicală emanată în favoarea părţii vătămate de către IML CLUJ, toate 
confirmând fără echivoc vinovăţia inculpatului în comiterea tentativei la omor 
calificat şi tâlhărie calificată asupra lui P.S., excluzându-se astfel o soluţie de achitare 
a apelantului bazată pe iresponsabilitatea sa. 

În fine, solicitarea apărătorului inculpatului de înlocuire a arestului preventiv 
cu cel la domiciliu, va fi respinsă ca nefondată. 

Probatoriul administrat în cauză până în acest moment procesual, în faza de 
urmărire penală şi judecată demonstrează că temeiurile faptice ce au fost avute în 
vedere la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, continuă să subziste, astfel 
că soluţia judecătorului de la Tribunalul Cluj este judicioasă şi acesta menţinând 
arestul preventiv. 

Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate trebuie particularizată, în 
raport cu împrejurările cauzei, complexitatea activităţii de urmărire penală şi 
judecată şi persoana celui bănuit de comiterea unei infracţiuni, pentru ca aceasta să 



nu reprezinte un abuz din partea organului judiciar şi nicio abatere de la scopul 
prevăzut de lege. 

Cât priveşte necesitatea menţinerii măsurii preventive într-o societate 
democratică, instanţa europeană a statuat că prevederile aplicabile într-un stat, 
trebuie să respecte pe cât posibil valorile unei societăţi democratice, în special, 
preeminenţa dreptului. Pe de altă parte, autorităţile judiciare naţionale pot dispune 
restrângerea libertăţii unei persoane doar cu respectarea necesităţii 
proporţionalităţii măsurii şi a scopului pentru care aceasta a fost aplicată, respectiv 
buna desfăşurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la 
urmărirea penală sau judecată, prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni. 

Prin arestarea inculpatului se urmăreşte protejarea altor persoane, de posibile 
infracţiuni contra vieţii sau patrimoniului, care ar putea fi săvârşite de către acesta, 
dacă ar fi lăsat liber. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în mod constant că, dacă 
indicii concrete impun luarea în considerare a unui interes public ce are a fi protejat 
precumpănitor, în pofida prezumţiei de nevinovăţie, faţă de regula respectării libertăţii 
individuale fixată de Convenţie, prelungirea detenţiei unui acuzat este legitimă. 
(Vrencev c.Serbiei, 2361/05, 23.09.2008; Letellier c.Franţei, 26.06.1991; Labita 
c.Italiei, MC, 26772/95, 06.04.2004, par.152; Kudla c.Poloniei, MC, 30210/96, 
par.104, 26.10.2000; CEDH, 26 ianuarie 1993, W.c./Suise, 13 iulie 1996, Van der 
Tang c/Espagne, 6 noiembrie 2003, Pantano c/Italiei). 

Aşa fiind, în acord cu jurisprudenţa CEDO, dar şi cu practica instanţelor 
naţionale, Curtea consideră că măsura arestării preventive se impune în acest dosar, 
pentru că niciuna dintre celelalte măsuri preventive cuprinse în disp.art. 202 NCPP nu 
este potrivită datelor speţei (cauza Wemhoff c/Germaniei). 

Pe de altă parte, în cauza Labita c/Italiei, Curtea a statuat că aprecierea 
limitelor rezonabile ale unei detenţii provizorii, se face luându-se în considerare 
circumstanţele concrete ale fiecărui caz, pentru a vedea în ce măsură există indicii 
certe, cu privire la un interes public real care, fără a aduce atingere prezumţiei de 
nevinovăţie, să aibă o pondere mai mare decât cea a regulii generale a judecării în 
stare de libertate. 

Durata arestării preventive nu este un temei al înlocuirii măsurii 
preventive, aceasta având relevanţă numai sub aspectul prevăzut în art.241 
NCPP, referitor la încetarea de drept a măsurilor preventive, text care nu are 
incidenţă în cauză. 

Pentru motivele ce preced, se va respinge ca nefondat apelul declarat de către 
inculpat în temeiul art. 421 pct 1 lit b CPP, menţinându-se starea de arest a acestuia. 

În baza art. 72 CP, se va deduce arestul preventiv din 25.04.2014 la zi. 
 Se va stabili în favoarea Baroului Cluj, suma de 200 lei, ce se va 

avansa din fondul Ministerului Justiţiei reprezentând onorariu pentru apărător din 
oficiu, avocat Voicu, conform art.272 alin 1 CPP. 

 Va obliga pe apelant sa plăteasca în favoarea statului suma de 500 lei 
cheltuieli judiciare, conform at. 275 alin.2 CPP. (Judecător Delia Purice) 

 
 
 



Tentativă la infracţiunea de omor. Indicii temeinice care impun luarea 
măsurii arestării preventive 

Curtea de Apel Cluj, Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi nr. 31 
din 18 februarie 2015  

Prin încheierea penală  nr. 16 din 6 februarie 2015 pronunţată în dosarul nr. 
.../100/2015 a Tribunalului Maramureş, s-a respins propunerea formulată de 
PARCHETULUI  DE  PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREŞ de luare a 
măsurii arestării preventive. 

 În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală cu trimitere la art. 218 Cod 
procedură penală, s-a dispus luarea faţă de inculpatul: 

F.V., …,  cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor prev. de 
art. 32 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal, a măsurii arestului la 
domiciliu prevăzută de art. 218 şi următoarele Cod procedură penală, pe o 
durată de 30 de zile, respectiv din 6 februarie 2015 până la data de 7 martie 
2015, inclusiv. 

În baza art. 221 alin. 1 Cod procedură penală, s-au impus inculpatului obligaţia 
de a nu părăsi imobilul din comuna C., sat C., nr. 46, judeţul Maramureş, fără 
permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi. 

În baza art. 221 alin. 2 Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, 
inculpatul are următoarele obligaţii:  

 a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală sau a 
judecătorului de drepturi şi libertăţi ori de câte ori este chemat; 

 b) să nu ia legătura cu partea vătămată şi cu martorii din cauză. 
S-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este arestat în 

altă cauză. 
În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului că, 

în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura 
arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. 

În temeiul art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, s-a desemnat Poliţia comunei 
C., pentru supravegherea respectării de către inculpat  a măsurii arestului la domiciliu 
şi a obligaţiilor impuse. 

Conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate 
de stat au rămas în sarcina statului. 

Pentru a dispune astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut că prin 
propunerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 6 februarie 2015 sub nr. 
.../100/2015, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL  MARAMUREŞ a 
solicitat să se dispună arestarea preventivă a inculpatului F.V., cercetat pentru 
săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor prevăzută de art. 32 C.pen. raportat la art. 
188 alin. 1 C.pen.  

 În fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 01.02.2015, persoana vătămată 
F.S.I. şi inculpatul F.V. se aflau la locuinţa martorului U.G. din comuna C., sat P. nr. 
20, jud. Maramureş, unde pe fondul consumului de alcool şi a unui conflict spontan, 
inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură cu un cuţit în zona abdominală. 

Inculpatul a fost reţinut 24 de ore de la data de 05.02.2015 ora 20,30, până la 
data de 06.02.2015, ora 20,30, iar prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Maramures nr.22/P/2015 din 05.02.2015 s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de 
inculpatul F.V. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor prevăzută de art.32 
C.pen. raportat la art. 188 alin. 1 C.pen. 



Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi 
a constatat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea 
măsurii arestării la domiciliu a inculpatului pentru următoarele considerente: 

     Astfel, potrivit art. 202 alin. (1) C. proc. pen., „măsurile preventive pot 
fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea 
rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul 
asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului 
ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii 
unei alte infracţiuni.” 

Potrivit alin. (3) al art. 202 C. proc. pen., “orice măsură preventivă trebuie să 
fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi 
necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia”. 

De asemenea, conform art. 223 alin. (1) C. proc. pen.,  „măsura arestării 
preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi 
penale, ... numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit 
o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii: 

    a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea 
penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte; 

    b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea 
infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să 
sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel 
de comportament; 

    c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să 
realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta; 

    d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii 
penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte 
săvârşirea unei noi infracţiuni.” 

    Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, „măsura arestării preventive a 
inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a 
săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care   s-a cauzat 
vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii 
naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de 
stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, 
falsificare de monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, 
ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de 
comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa 
închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a 
circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta 
provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, 
se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de 
pericol pentru ordinea publică.” 

Art. 202 Cod procedură penală impune o serie de condiţii pentru ca măsura 
arestării preventive să poată fi dispusă, aceasta fiind o măsura preventivă 
excepţională, aşa cum arată în mod constant Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(cauza Amuur contra Franţei). 

Astfel, o primă condiţie care trebuie a fi îndeplinită este aceea a lipsei unor 
impedimente la punerea, respectiv exercitarea acţiunii penale în cauză. Apoi, măsura 
preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de 
care este luată. Nu în ultimul rând, măsura trebuie să fie necesară pentru realizarea 
scopului urmărit prin dispunerea acesteia. Necesitatea luării sau menţinerii celei mai 



grave măsuri preventive trebuie analizată prin prisma scopului asigurării bunei 
desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea 
penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni. 

Premisa de la care se porneşte pentru a analiza oportunitatea luării sau 
menţinerii măsurii arestării preventive este aceea a existenţei unor probe sau indicii 
temeinice din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o 
infracţiune de o anumită gravitate. 

În prezenta speţă, instanţa a reţinut că există suspiciunea rezonabilă şi indicii 
temeinice că persoana faţă de care se efectuează cercetările este autorul infracţiunii 
reţinute în înscrisurile de la dosar, reţinându-se ca stare de fapt că, în seara zilei de 
01.02.2015, persoana vătămată F.S.I. şi inculpatul F.V. se aflau la locuinţa martorului 
U.G. din comuna C., sat P. nr. 20, jud. Maramureş, unde pe fondul consumului de 
alcool şi a unui conflict spontan, inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate o singură 
lovitură cu un cuţit în zona abdominală, după care a aruncat cuţitul şi a părăsit 
imobilul. 

Analizând însă propunerea de luare a măsurii arestării preventive, în raport de 
actele şi lucrările dosarului, precum şi evaluând împrejurările concrete ale cauzei şi 
conduita procesuală a inculpatului, s-a apreciat că scopul urmărit prin luarea măsurii 
preventive poate fi realizat, în acest stadiu procesual, şi prin dispunerea unei măsuri 
preventive mai uşoare raportat la faptul că este la primul contact cu legea penală De 
altfel, la luarea măsurii arestării preventive judecătorul trebuie să aibă în vedere pe 
lângă suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o infracţiune, gravitatea faptei, modul şi 
circumstanţele de comitere a acesteia, anturajul, antecedentele penale şi alte 
împrejurări cu privire la persoana inculpatului. 

Din examinarea criteriilor expuse rezultă că nu există nici un element obiectiv 
care să impună necesitatea luării măsurii arestării faţă de acest inculpat, dar nici 
pentru înlăturarea vreunei stări de pericol.  

E adevărat că fapta comisă prezintă un real pericol public, însă raportat la 
activitatea descrisă în propunere, la probele administrate, la  constatările preliminarii 
medico-legale din data de 05.02.2015 ale Serviciului de Medicină Legală Maramureş, 
este posibilă şi o altă măsură mai puţin severă. 

În concluzie, judecătorul de drepturi şi libertăţi a apreciat că faţă de inculpat 
este suficientă o măsură preventivă mai uşoară, respectiv cea a arestului la domiciliu, 
prevăzută de 218 Cod procedură penală, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 
6 februarie 2015 până la data de 7 martie 2015  inclusiv, această măsură fiind 
suficientă şi proporţională cu scopul impus în art. 202 Cod procedură penală şi asigură 
desfăşurarea în condiţii mai mult decât eficiente a urmăririi penale. 

În baza art. 221 alin. 1 Cod procedură penală, judecătorul de drepturi şi 
libertăţi i-a impus inculpatului  obligaţia de a nu părăsi imobilul din comuna C., sat 
C., nr.46, judeţul Maramureş fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi. 

În baza art. 221 alin. 2 Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, 
inculpatul are următoarele obligaţii:  

 a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală sau a 
judecătorului de drepturi şi libertăţi ori de câte ori este chemat; 

 b) să nu ia legătura cu partea vătămată şi cu martorii din cauză. 
Se va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este arestat 

în altă cauză. 
În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului că, 

în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura 
arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. 



În temeiul art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, s-a desemnat Poliţia comunei 
C., pentru supravegherea respectării de către inculpat  a măsurii arestului la domiciliu 
şi a obligaţiilor impuse. 

Conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate 
de stat au rămas în sarcina statului. 

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREŞ. 

Prin motivele scrise şi orale, procurorii au solicitat admiterea propunerii de 
arestare preventivă a inculpatului F.V., faţă de suspiciunea rezonabilă a implicării 
acestuia în săvârşirea tentativei la omor prev. de art.32 Cod penal raportat la art 188 
Cod penal apreciind că măsura arestului la domiciliu dispusă de prima instanţă este 
insuficientă, faţă de pericolul pe care îl prezintă pentru ordinea publică, asemenea 
fapte penale de care este bănuit inculpatul a le fi comis la data de 1 februarie 2015.. 

Procurorii au învederat că există temei pentru arestarea preventivă relevat nu 
numai de datele privind persoana inculpatului, ci şi raportat la cele referitoare la 
săvârşirea presupusei infracţiuni de care este învinuit, pericolul acesteia, precum şi 
faptul că lăsarea în libertate sau în arest la domiciliu, ar putea încuraja alte persoane să 
comită fapte asemănătoare şi împrejurarea că aceasta ar crea în opinia publică un 
sentiment de insecuritate, credinţa că justiţia nu acţionează suficient de ferm 
împotriva unor asemenea manifestări infracţionale, de accentuat pericol social. 

 
Judecătorul de drepturi şi libertăţi examinând contestaţia, prin prisma 

motivelor invocate ajunge la următoarele constatări: 
 
Cu privire la contestaţia PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ 

TRIBUNALUL MARAMUREŞ: 
 
Din dispoziţiile Codului de procedură penală rezultă că pentru luarea măsurii 

arestării preventive, subsumat scopului acesteia, astfel cum el este determinat prin 
art.202 NCPP, respectiv privind buna desfăşurare a procesului penal ori pentru a se 
împiedica sustragerea suspectului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la 
judecată ori de la executarea pedepsei, trebuie îndeplinite cumulativ două condiţii 
generale şi anume: să existe probe sau indicii temeinice că suspectul sau inculpatul a 
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, şi să existe unul din cazurile prevăzute de 
art.223 alin.1 şi 2 NCPP. 

Din conţinutul textelor menţionate rezultă că legiuitorul a avut în vedere două 
acte de dispoziţie, distincte, respectiv unul privind luarea măsurii şi altul privind 
alegerea acesteia.  

Este de observat, sub un prim aspect, că deşi este tot o activitate 
jurisdicţională, cea de soluţionare a luării arestării preventive de către judecător în 
cursul urmăririi penale, nu priveşte elementele de fond ale raportului juridic de 
conflict, fiind aşadar o procedură excepţională, determinată prin art.223- 226 rap. la 
art.234 şi 236 NCPP, căreia nu i se pot aplica dispoziţiile generale privind judecata, 
prevăzute în partea specială a Codului de procedură penală.  

Drept urmare, apărările de fond nu pot fi verificate în această procedură, ele 
nefăcând obiectul examinării instanţei de control judiciar. 

Din verificarea încheierii atacate, rezultă că prima instanţă a examinat 
sesizarea parchetului dar a constatat, în mod neîntemeiat, că nu sunt îndeplinite 
condiţiile luării măsurii arestării preventive.  



Astfel, inculpatul F.V. este parte în procesul penal, faţă de acesta fiind pusă în 
mişcare acţiunea penală. 

Cu privire la acest aspect, există indicii temeinice şi suspiciunea rezonabilă că 
a comis fapte prevăzute de legea penală, judecătorul fondului statuând corect în 
această privinţă, prin încheierea atacată. 

În acest sens, „sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză 
rezultă presupunerea rezonabilă că persoanele faţă de care se efectuează acte de 
urmărire penală au săvârşit faptele”. 

Noţiunea de „probă, din art. 97 NCPP sau indicii temeinice” din Codul de 
procedură penală este echivalentă celei de „motive verosimile” prevăzută de art.5 
paragr.1 lit.c din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, care impune ca o condiţie prealabilă oricărei detenţii preventive, 
reţinerea unor motive reale, credibile de a bănui că persoana care urmează a fi privată 
de libertate a săvârşit o infracţiune. 

În ceea ce priveşte sensul sintagmei „motive verosimile” Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a statuat că aceasta presupune existenţa unor fapte sau informaţii 
de natură a convinge un observator obiectiv că persoana în cauză a comis o 
infracţiune, ceea ce trece drept plauzibil, depinzând de ansamblul circumstanţelor 
existente în cauza concretă şi cunoscute la momentul arestării.  

Curtea reţine că în cauză există probe şi indicii temeinice care fac rezonabilă 
presupunerea că inculpatul F.V. este autorul presupusei tentative la omor prev de art 
32 raportat la art 188 Cod penal.  

În fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 01.02.2015, persoana vătămată F.S.I. şi 
inculpatul F.V. se aflau la locuinţa martorului U.G. din comuna C., sat P. nr. 20, jud. 
Maramureş, unde pe fondul consumului de alcool şi a unui conflict spontan, 
inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură cu un cuţit în zona abdominală, 
aceasta suferind 35 de zile îngrijiri medicale. 

În susţinerea propunerii, a fost prezentat dosarul nr. …/P/2015 al Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Maramureş. 

În prezenta speţă, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul 
Maramureş, a reţinut că există suspiciunea rezonabilă şi indicii temeinice că persoana 
faţă de care se efectuează cercetările este autorul infracţiunii reţinute în înscrisurile de 
la dosar, stabilindu-se ca stare de fapt că, la 1 februarie 2015 i-a aplicat o lovitură cu 
cuţitul victimei, aceasta suferind 35 zile îngrijiri medicale şi care i-a pus viaţa în 
pericol. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curte, reţine că inculpatul F.V. a fost 
reţinut la data de 5 februarie 2015.  

 În faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul 
Maramureş, inculpatul a uzat de dreptul la tăcere şi de a nu se autoincrimina, atitudine 
menţinută şi în faţa Curţii. 

 În declaraţia de suspect şi de inculpat de la fila 25 şi 28 up., din 5 
februarie 2015 şi 5 februarie 2015, F.V. a recunoscut comiterea faptei, arătând însă că 
a fost provocat de victimă. 

Indiciile concrete de săvârşire a presupusei infracţiuni de către inculpat rezultă 
din: declaraţiile părţii vătămate F.S.I., procesul verbal de cercetare la faţa locului, din 
concluziile actului medico-legal al victimei, care se coroborează cu declaraţiile 
martorilor U.G., F.M., S.Z.. 

Pentru a dispune arestarea unei persoane, organul judiciar este obligat să ofere 
un set minim de fapte şi informaţii care să convingă un observator obiectiv (judecător) 
cu privire la existenţa indiciilor temeinice că s-a săvârşit o infracţiune. Acest aspect 



nu presupune ca autorităţile să dispună de probe suficiente pentru a formula acuzaţii 
încă din momentul arestării (cauzele Brogan şi Murray c/a Regatului Unit).  

În prezenta cauză, probele administrate până în acest moment procesual 
creează  cu suficientă putere rezonabilitatea comiterii de către inculpatul F.V. a 
infracţiunii pentru care este cercetat, aceea de tentativă la omor prev de art 32 raportat 
la art 188 Cod penal. 

Se cunoaşte că, proclamând dreptul la libertate, scopul textelor din Codul de 
procedură penală român, cât şi cel al art.5 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului este asigurarea că nici o persoană nu va fi lipsită de libertatea sa în mod 
arbitrar. (cauza Amuur c/a Franţei). 

Protejarea libertăţii individuale împotriva ingerinţelor arbitrare ale autorităţilor 
nu trebuie să stânjenească însă eforturile organelor judiciare în administrarea probelor, 
desfăşurarea procesului în bune condiţii.  

Instanţa europeană a afirmat adeseori în jurisprudenţa sa că orice privare de 
libertate trebuie să fie făcută în conformitate cu normele de fond şi de procedură 
prevăzute de legislaţia naţională, dar în acelaşi timp, trebuie să respecte scopul 
esenţial al art.5: protejarea individului împotriva arbitrariului autorităţilor statale 
(C.Bârsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, vol.I 
Drepturi şi Libertăţi, Bucureşti 2005).  

Indiciul este un element care poate indica sau poate fi revelator asupra unui 
fapt sau asupra vinovăţiei celui care l-a comis. El conţine o ştiinţă sau o cunoştinţă 
certă şi directă asupra unui fapt, circumstanţe, situaţii, iar prin informaţia şi revelaţia 
produsă de această ştiinţă dă o probă indirectă cu privire la existenţa infracţiunii şi a 
vinovăţiei – proba indicială. 

Principiile de securitate juridică şi de protecţie împotriva arbitrariului impun 
fondarea fiecărei privaţiuni de libertate pe o bază legală specifică şi pe o suspiciune 
rezonabilă. 

Solicitarea parchetului de a se lua împotriva inculpatului F.V. măsura arestării 
preventive, este justificată prin prisma art.223 şi 226, NCPP. 

Prin luarea acestei măsuri nu trebuie să se înţeleagă că inculpatului i se impută 
săvârşirea unei infracţiuni, ci că există probe şi indicii considerate temeinice în acest 
sens, în raport cu stadiul în care se află procesul penal. Ori, suntem în prezenţa 
acestora atunci când din datele existente în speţă, rezultă presupunerea că persoana 
faţă de care se efectuează urmărirea penală, a săvârşit fapta.  

În consecinţă, dacă prin termenul „probă” se înţelege, conform dispoziţiilor 
art.97 NCPP ”orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau 
inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la 
cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei”, în legătură cu 
termenul „indicii temeinice” ele sunt simple presupuneri, determinate de aparenţe mai 
mult sau mai puţin grăitoare. 

Indicii temeinice există atunci când din examinarea atentă a unor date 
existente în cauză, se desprinde în mod motivat, ce trebuie justificat, analizat, 
presupunerea rezonabilă că persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală, a 
săvârşit cu adevărat o faptă ce ar atrage o sancţiune penală. Indiciile trebuie să fie un 
multiplu, cu surse independente şi totodată serioase, fără să conţină pure generalităţi. 

Raţionamentul procurorului trebuie, în acest sens, să fie satisfăcător, 
convingător, să arate motivele pentru care măsura este necesară, iar lipsa unor 
elemente reale, raţionale, cât de cât convingătoare, face ca măsura de arestare 
preventivă să fie ilegală. 



Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede, la art.5, posibilitatea 
arestării sau reţinerii persoanei în vederea aducerii ei în faţa autorităţii competente 
„atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune”. În 
spiritul Convenţiei, prezumţia de nevinovăţie nu exclude arestarea preventivă. 
De aceea, nu se poate susţine că dispoziţiile legale ar fi contrare prevederilor 
constituţionale şi celor corespunzătoare privitoare la prezumţia de nevinovăţie, 
cuprinse în pactele şi convenţiile internaţionale privitoare la drepturile omului. 

Art.23 din Constituţia României, republicată, prevede că libertatea individuală 
şi siguranţa persoanei sunt inviolabile, iar reţinerea sau arestarea unei persoane este 
permisă numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.  

Raportând dispoziţiile legale la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor Fundamentale, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că acestea 
transpun întocmai în dreptul intern prevederile art.5 paragraf 1 lit.c din Convenţie, 
potrivit cărora o persoană poate fi lipsită de libertatea sa dacă a fost arestată sau 
reţinută, în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, sau când 
există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive 
temeinice de a crede în necesitatea de a o împiedica să săvârşească o infracţiune sau 
să fugă după săvârşirea acesteia.  

În consecinţă, sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 223 alin. 2 NCPP dar şi 
cele prevăzute de art. 5 pct.1 lit.c din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în 
sensul existenţei acelor motive verosimile de a bănui că inculpatul F.V. a comis 
infracţiuni, care în jurisprudenţa CEDO (cazul Fox, Campbell şi Hartley versus U.K.) 
au fost definite ca acele fapte şi informaţii care ar indica unui observator obiectiv că 
persoana respectivă ar fi putut săvârşi infracţiunea, iar această analiză trebuie făcută în 
raport cu toate circumstanţele cauzei. 

În cauza Mckay contra Regatului Unit din 3 octombrie 2006, CEDO a arătat 
că în prima fază a detenţiei provizorii, existenţa motivelor plauzibile de a crede că 
inculpatul este autorul faptelor reprezintă un motiv suficient pentru o plasare în 
detenţie. 

Probele care ar putea da naştere unei bănuieli legitime nu trebuie să fie de 
acelaşi nivel cu cele necesare pentru a justifica o condamnare, a învederat Curtea 
Europeană în cauza O”Hara contra Regatului Unit din 16 noiembrie 2001. 

Împrejurarea că inculpatul F.V. nu-şi asumă în totalitate recunoaşterea 
infracţiunii pentru care este cercetat reprezintă o prezumţie legală, respectată de 
autorităţi şi care subzistă până la momentul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti 
definitive de condamnare. 

În consecinţă, prin admiterea propunerii parchetului vizând luarea măsurii 
arestării preventive, nu s-ar înlătura această prezumţie, ci doar s-ar verifica condiţiile 
limitative prevăzute de art.223 alin. 1 şi 2 NCPP, în raport de materialul probator 
administrat până în această fază a urmăririi penale. 

Aprecierea probelor se va face de către instanţa de fond, sub aspectul reţinerii 
sau nu, a vinovăţiei inculpatului. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că existenţa şi persistenţa unor indicii 
grave de vinovăţie constituie, conform jurisprudenţei CEDO „factori pertinenţi care 
legitimează o detenţie provizorie”, măsura arestării preventive a inculpatului, fiind 
conformă scopului instituit prin art. 5 al CEDO. 

De asemenea, în raport de probele aflate la dosar, existând „suspiciunea 
rezonabilă că s-a comis o infracţiune” măsura arestării preventive este justificată şi 
prin prisma aceleiaşi jurisprudenţe. 



În această fază a contestaţiei, judecătorul de drepturi şi libertăţi nu are 
abilitatea de a cenzura corectitudinea administrării probelor de către organele de 
anchetă şi nici de a verifica apărări care ţin de fondul cauzei. Până la dovada contrarie, 
probele administrate de procuror nu pot fi înlăturate de către judecătorul de drepturi şi 
libertăţi, sesizat cu luarea unei măsuri preventive. 

În cauza de faţă, trebuie analizate temeiurile invocate de procuror care pot să 
determine arestarea preventivă şi dacă acestea impun sau nu, în continuare, privarea 
de libertate. 

Susţinerea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Curte, este justificată în 
cele ce preced şi de legislaţia europeană (cazul Saadi contra Regatului Unit şi 
Ambruszkiewicz contra Poloniei din 4 mai 2006, Vrencev contra Serbiei din 23 
septembrie 2008, Ladent contra Poloniei din 18 martie 2008), în care se statuează 
necesitatea detenţiei raportat la infracţiunile comise de inculpat şi totodată, existenţa 
unei proporţionalităţi a detenţiei raportat la alte măsuri, mai puţin stringente, conform 
Codului de procedură penală român, măsurile vizate de art.214 şi 218 NCPP 
(controlul judiciar, sau arestul la domiciliu prevăzut de art. 218 NCPP). 

În speţa de faţă, luarea măsurii arestării preventive a inculpatului  este 
justificată prin existenţa unui interes public, interes care se referă la buna administrare 
a justiţiei şi totodată protejarea publicului, în sensul eliminării riscului repetării 
faptelor. 

Prin prisma acestor împrejurări, judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că 
lăsarea inculpatului F.V., în libertate, în acest moment procesual, ar putea influenţa 
urmărirea penală. 

Măsura arestării se apreciază ca judicioasă şi necesară pentru apărarea unui 
interes public. 

Prin prisma hotărârilor Contrada contra Italiei din 24 august 1998; Labita 
contra Italiei din 6 aprilie 2004; Calleja contra Maltei din 7 aprilie 2005, în prezenta 
cauză, s-a dovedit că existenţa motivelor plauzibile că inculpatul este bănuit de 
comiterea unei infracţiuni, este o condiţie pentru luarea măsurii detenţiei. 

În legislaţia română motivele limitative pentru care o persoană poate fi privată 
de libertate se regăsesc în disp.art.223 alin. 1 NCPP iar în prezenta cauză, sunt 
incidente disp.art.223 alin 2 NCPP. 

Sub aspectul condiţiilor de admisibilitate a arestării preventive, se observă că 
măsura restrictivă de libertate poate fi luată dacă: pedeapsa prevăzută de lege pentru 
infracţiunea comisă este închisoarea de 5 ani sau mare şi există probe că lăsarea în 
libertate a inculpatului prezintă pericol pentru ordinea publică. 

Prima condiţie, judecătorul de drepturi şi libertăţi o apreciază ca îndeplinită, 
întrucât tentativa la omor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. 

În speţa de faţă, există bănuieli rezonabile că fapta pentru care este cercetat 
inculpatul, constituia infracţiune la momentul în care s-a produs şi al efectuării 
urmăririi penale (cauza Wloch contra Poloniei din 19 octombrie 2000). 

Prin încheierea atacată, în mod netemeinic şi nemotivat, Tribunalul 
Maramureş nu a apreciat asupra îndeplinirii condiţiei pericolului pentru ordinea 
publică.  

Desigur, în mod firesc, instanţa de fond nu a avut în vedere presupusa 
gravitate a infracţiunii, rezonanţa socială a unor  asemenea fapte îndreptate împotriva 
vieţii cetăţenilor ţării, precum şi reacţia societăţii faţă de comiterea acestora, care 
justifică detenţia înainte de judecată, cel puţin pentru un timp. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curte reţine că în Hotărârea nr.42250 
din 1.07.2008 „Calmanovici c/a României, Curtea Europeană, între altele, a indicat ca 



motiv fundamental care ar permite arestarea provizorie a unei persoane bănuite de 
săvârşirea unei infracţiuni, pericolul de tulburare a liniştii publice. 

Obstrucţionarea justiţiei şi pericolul de sustragere, au constituit motive 
întemeiate de a refuza eliberarea unei persoane arestate preventiv, apreciate ca atare 
de CEDO în interpretarea art. 5 paragraf 3. De aceea, în situaţia de faţă, se impune o 
astfel de reacţie a autorităţilor pentru a nu se crea şi mai mult neîncrederea în 
capacitatea justiţiei de a lua măsurile necesare pentru prevenirea pericolului pentru 
ordinea publică, pentru crearea unui echilibru firesc şi a unei stări de securitate 
socială. 

Pericolul pentru ordinea publică, se apreciază atât în raport cu datele 
referitoare la fapte, adică natura şi presupusa gravitate a infracţiunilor comise, cât şi 
cu rezonanţa socială negativă produsă în comunitate ca urmare a săvârşirii acestora, 
datele referitoare la persoana inculpaţilor, antecedentele lor penale. Numai criteriul 
referitor la pericolul social concret sau generic al infracţiunii săvârşite de inculpaţi, nu 
poate constitui temei pentru luarea măsurii arestării preventive. O parte a doctrinei 
naţionale a susţinut că pentru infracţiuni deosebit de grave, cum este omorul, 
probele referitoare la existenţa acestor infracţiuni şi identificarea suspecţilor 
constituie tot atâtea probe cu privire la pericolul pentru ordinea publică, 
întrucât prin natura lor au o rezonanţă şi implicaţii negative asupra siguranţei 
colective. 

Prin urmare, există anumite tipuri de infracţiuni care, prin natura lor, 
conduc la ideea unui pericol pentru ordinea publică, fie prin amploarea socială a 
fenomenului infracţional pe care îl presupun şi îl dezvoltă, fie prin impactul 
asupra întregii colectivităţi, şi care justifică luarea măsurii arestării preventive. 

În cauza Jose Gomes Pires Coelho contra Spaniei din 28 martie 2006 Curtea 
Europeană a arătat că pericolul pentru ordinea publică se poate aprecia şi în raport de 
alte circumstanţe, cum ar fi de pildă caracterul celui vizat, moralitatea, domiciliul, 
profesia, legăturile familiale, aspecte care pot să confirme existenţa riscului de 
perturbare a anchetei sau să îl facă atât de redus, încât să nu justifice detenţia. 

Cu privire la inculpatul F.V., din scriptele depuse la judecătorul de drepturi şi 
libertăţi de la Curte, rezultă că acesta este în vârstă de 54 de ani, a recunoscut parţial 
presupusa activitate infracţională de care este bănuit, este pensionar, are studii 12 
clase. 

Faţă de împrejurarea că urmărirea penală este la debut şi în curs de derulare, 
lăsarea inculpatului în arest la domiciliu sau sub control judiciar, este în măsură să 
confirme pericolul periclitării anchetei şi a ordinii publice prin adoptarea unor 
asemenea măsuri mai permisive. 

Nimic nu va împiedica instanţa de fond sau chiar pe cea de soluţionare a 
contestaţiei, ca după administrarea probelor testimoniale, dacă se va impune 
efectuarea şi a celor ştiinţifice, pentru a nu se prelungi durata rezonabilă a arestării, să 
dispună înlocuirea privării de libertate cu o altă măsură, mai puţin restrictivă de 
drepturi, în privinţa inculpatului. 

Nu în ultimul rând, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine prin prisma 
deciziei CEDO „N contra Austriei” din 27 iunie 1968 că la luarea arestării preventive, 
magistraţii nu trebuie să se raporteze numai la gravitatea faptelor, ci şi la alte 
circumstanţe, în special cu privire la caracterul persoanei în cauză, la moralitatea, 
domiciliul, profesia, resursele materiale, legăturile cu familia.  Atât prin referire la 
conţinutul acestei decizii, cât şi a celei pronunţate în cauza Dolgova c. Rusiei din 2 
martie 2006 şi Scundeanu c.României din februarie 2010, Curtea învederează că în 
privinţa inculpatului sunt întrunite cerinţele vizate şi temeiul de arestare reglementat 



de art.223 alin. 2 NCPP, impunându-se luarea măsurii arestării preventive faţă de 
acesta, astfel că soluţia primei instanţe nu este temeinică, deoarece plasându-l în arest 
la domiciliu, acesta ar avea posibilitatea să continue activitatea infracţională de care 
este suspicionat în prezent, martorii învederând că inculpatul are o fire violentă pe 
fondul consumului de alcool. 

Tot în privinţa pericolului pentru ordinea publică, trebuie precizat că în dreptul 
naţional sunt prevăzute pedepse de până la 10 ani închisoare pentru tentativa la omor, 
deci, prin gravitatea deosebită şi prin reacţia particulară a opiniei publice, faptele de 
natura celor reţinute în sarcina inculpatului, sunt considerate că suscită o tulburare a 
societăţii, aşa încât se justifică o detenţie preventivă. 

Aceste împrejurări sunt apreciate de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
ca fiind de natură a tulbura opinia publică şi de a-i afecta grav încrederea într-un 
sistem real de valori, generând atitudini de temere la adresa organelor statului chemate 
să protejeze ordinea socială, fiind întrunite cerinţele art. 223 alin. 2 NCPP şi 
impunându-se luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul F.V.. 

Potrivit art. 223 alin. 2 NCPP, judecătorul de drepturi şi libertăţi nu apreciază 
ca oportună luarea la acest moment procesual a altei măsuri preventive, mai puţin 
restrictive de libertate, în mod alternativ, cele prevăzute de art. 214, 218 NCPP 
(controlul judiciar şi arestul la domiciliu), întrucât în cauză urmează a fi efectuate 
investigaţii complexe pentru verificarea tuturor condiţiilor în care a fost săvârşită 
pretinsa infracţiune. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră că în baza art. 202 NCPP, pentru 
desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului penal şi pentru o bună 
administrare a justiţiei, pentru a se împiedica sustragerea inculpatului de la urmărire 
penală, este oportună la acest moment procesual luarea arestării preventive, 
subzistând temeiurile invocate de procuror şi reţinute ca atare de către judecătorul de 
la Curte. 

Lăsarea în libertate a inculpatului F.V., ar potenţa starea de neîncredere a 
opiniei publice, cu privire la modul în care organele judiciare aplică legea şi 
protejează respectarea valorilor sociale, care reglementează buna şi corecta 
desfăşurare a actului de justiţie.  

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curte, va analiza existenţa 
temeiurilor de arestare şi prin prisma legislaţiei CEDO: 

Referitor la tulburarea ordinii publice, prin prisma cauzelor Dinler contra 
Turciei din 31 mai 2005, Dumont-Maliverg contra Franţei din 31 mai 2005, CEDO 
recunoaşte că prin gravitatea lor particulară şi prin reacţia publicului la săvârşirea lor, 
anumite infracţiuni pot să provoace o tulburare socială de natură a justifica o detenţie 
provizorie, cel puţin pentru un anume timp.  

Luarea măsurii arestării preventive se justifică în scopul de a-l face pe 
inculpat să conştientizeze asupra comportamentului său antisocial, pentru buna 
desfăşurare a urmăririi penale şi a judecăţii şi pentru a-l împiedica să comită alte 
fapte penale, împrejurarea că a fost sincer în faţa procurorului, nefiind de natură să 
contureze că s-au schimbat temeiurile pentru care se va dispune privarea sa de 
libertate. 

Complexitatea cauzei justifică luarea acestei măsuri faţă de inculpat, pe o 
durată de 30 de zile. 

Timpul scurs de la comiterea presupuselor fapte şi până în prezent, nu este de 
natură a atenua în mod semnificativ impactul negativ pe care l-ar avea asupra opiniei 
publice, judecarea inculpatului în arest la domiciliu sau sub control judiciar pentru 
presupuse infracţiuni de o asemenea gravitate. 



Măsura arestării preventive se impune a fi luată şi prin raportare la 
exigenţele art. 5 par. 3 din CEDO, pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, care protejează dreptul la libertate al persoanei, câtă 
vreme se bazează pe motive pertinente şi suficiente a o justifica. Pertinenţa şi 
suficienţa acestor motive se apreciază de magistraţi în ansamblul circumstanţelor 
particulare ale cauzei şi prin raportare la prevederile art. 202 şi art. 223 alin. 2 Cod 
procedură penală, privarea de libertate a inculpatului fiind necesară şi pentru buna 
desfăşurare a procesului penal, în speţă fiind respectate toate garanţiile procesuale 
de care acesta se bucură conform legislaţiei în vigoare. 

Pe de altă parte, gravitatea infracţiunii – existenţa unei bănuieli puternice de 
participare la săvârşirea unor infracţiuni grave, - determină Curtea să aprecieze - că 
legitimează şi singură o detenţie provizorie (cauza Naus c.Poloniei din 16 sept.2008). 

Raportat la împrejurarea că în speţa de faţă, inculpatul este suspicionat că a 
fost implicat într-o tentativă la omor, justifică aprecierea că întreaga activitate ilicită, 
de care este bănuit, prezintă o gravitate sporită. 

Pericolul ca acuzatul să se sustragă de la procesul penal. 
Un asemenea pericol nu se poate aprecia numai pe baza gravităţii pedepsei pe 

care o riscă persoana respectivă (cauza Kalay c.Turciei-22 sept.2005; Kankowski 
c.Poloniei – 4 oct.2005; Karagoz c.Turciei – 20 oct.2005; Muller c.Franţei – 17 martie 
1997). Alte circumstanţe, cum ar fi caracterul celui interesat, moralitatea, domiciliul, 
profesia, resursele, legăturile familiale, legăturile de orice natură cu ţara în care sunt 
urmăriţi, pot să confirme existenţa pericolului de sustragere de la proces, sau să-l facă 
să pară atât de redus încât să nu justifice detenţia provizorie. De asemenea, ar putea fi 
avut în vedere faptul că, înaintea arestării cel în cauză se sustrăsese urmăririi penale şi 
arestării (cauza Kozik c.Poloniei – 18 iulie 2006), ipoteză nedemonstrată în speţa de 
faţă. Ţinând cont că urmărirea penală este la debut, deşi inculpatul F.V. este pensionar 
şi în vârstă de 54 ani, acest aspect nu l-a împiedicat să se implice în presupuse 
activităţi infracţionale, existând pericolul ca liber fiind, să se sustragă procesului 
penal.  

Pericolul de influenţare a procesului. 
CEDO acceptă în unele cauze faptul că autorităţile apreciază că trebuie să 

păstreze un suspect în detenţie, cel puţin la începutul anchetei, pentru a-l împiedica să 
o perturbe, în special dacă este vorba despre o cauză complexă care necesită cercetări 
delicate şi multiple. După o perioadă, imperativele anchetei nu mai sunt suficiente, 
chiar într-o asemenea cauză, pentru a justifica detenţia: în mod normal, pericolele 
respective diminuează cu timpul, pe măsură ce sunt efectuate investigaţiile necesare, 
sunt luate depoziţiile persoanelor implicate şi realizate toate verificările cerute de 
circumstanţele cauzei. (cauza W.c.Elveţiei – 25 ianuarie 1993). 

Riscul presiunilor asupra martorilor sau al obstrucţionării anchetei în alte 
moduri nelegale nu justifică întreaga perioadă de detenţie. (cauza Krawczak 
c.Poloniei – 4 oct.2005). Aşa cum s-a mai învederat, în prezent urmărirea penală este 
la debut, cercetarea judecătorească încă nu a fost demarată, astfel că există în acest 
moment, un real pericol de influenţare a martorilor ce urmează a fi ascultaţi în cauză, 
prin lăsarea inculpatului în libertate. 

Negarea culpabilităţii de către inculpaţi 
Orice acuzat are dreptul la tăcere şi de a contesta faptele care îi sunt reproşate 

şi nu se poate fundamenta menţinerea în detenţie numai pe faptul că inculpatul neagă 
orice vinovăţie sau refuză să răspundă întrebărilor care îi sunt puse, acesta fiind 
prezumat nevinovat de-a lungul procesului (cauza Gerard Bernard c.Franţei – 26 
sept.2006). Autorităţile judecătoreşti nu ar putea să susţină că, negând fapta, 



inculpatul ar fi impus practic menţinerea sa în detenţie (Dumont-Maliverg c.Franţei – 
31 mai 2005). 

În speţa de faţă, în faza de urmărire penală inculpatul F.V. a recunoscut parţial 
presupusa infracţiune în care a fost implicat, dar această atitudine de sinceritate va 
căpăta valenţe, cu ocazia soluţionării pe fond a cauzei. 

Pericolul de repetare al faptelor  
Gravitatea unei inculpări poate să conducă autorităţile judiciare să plaseze şi să 

lase suspectul în detenţie provizorie pentru a împiedica tentativele de a comite noi 
infracţiuni. Mai este nevoie, în plus faţă de alte condiţii, ca circumstanţele cauzei şi 
mai ales antecedentele şi personalitatea celui acuzat să facă plauzibil pericolul şi 
adecvată măsura (cauza Clooth c.Belgiei – 12 nov.1991).  

Spre deosebire de hotărârea Jiga contra României din martie 2010, unde s-a 
considerat nejustificată menţinerea în arest a unei persoane acuzate de corupţie, o 
perioadă mai mare de 11 luni, după momentul audierii martorilor, când nu mai era 
periclitată cercetarea judecătorească, în prezenta speţă, este de remarcat că urmărirea 
penală este în derulare, judecata în primă instanţă nu a demarat, audierea inculpatului 
nu a avut loc, atitudinea sa procesuală este doar intuită, că va fi de sinceritate şi regret 
şi de cooperare cu organele judiciare, astfel că pentru desfăşurarea în condiţii 
corespunzătoare a procesului penal, este justificată momentan măsura arestării 
preventive, subzistând temeiurile iniţiale relevate de procurori. 

 În speţa de faţă, pericolul pentru ordinea publică şi tulburarea acesteia 
precum şi gravitatea presupusei infracţiuni imputate inculpatului  natura acesteia, 
impun luarea faţă de el a arestului preventiv, nefiind oportună la acest moment 
procesual măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar. 

  Circumstanţele personale ale inculpatului, nu pot constitui 
temei al reconsiderării privării sale de libertate, ele trebuind evaluate în contextul 
gravităţii sporite a presupusei fapte de care este acuzat şi a scopului urmărit prin 
măsura preventivă dispusă, respectiv asigurarea unei bune desfăşurări a procesului 
penal. 

Probatoriul administrat în cauză până în acest moment procesual, în faza de 
urmărire penală, demonstrează că temeiurile faptice invocate de procurori pentru 
luarea măsurii arestării preventive a inculpatului continuă să subziste, astfel că soluţia 
judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Maramureş este neîntemeiată şi 
nemotivată. 

Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate trebuie particularizată, în 
raport cu împrejurările cauzei, complexitatea activităţii de urmărire penală şi 
persoana celui bănuit de comiterea unei infracţiuni, pentru ca aceasta să nu 
reprezinte un abuz din partea organului judiciar şi nicio abatere de la scopul 
prevăzut de lege. 

Cât priveşte necesitatea luării măsurii preventive într-o societate democratică, 
instanţa europeană a statuat că prevederile aplicabile într-un stat, trebuie să respecte 
pe cât posibil valorile unei societăţi democratice, în special, preeminenţa dreptului. 
Pe de altă parte, autorităţile judiciare naţionale pot dispune restrângerea libertăţii 
unei persoane doar cu respectarea necesităţii proporţionalităţii măsurii şi a scopului 
pentru care aceasta a fost aplicată, respectiv buna desfăşurare a procesului penal, 
împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau judecată, 
prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni. 

Aşa cum am mai învederat în cuprinsul încheierii, în speţă este de actualitate şi 
urmărită de către magistrat, prin arestarea inculpatului „buna desfăşurare a procesului 
penal şi implicit a actului de justiţie”. 



Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în mod constant că, dacă 
indicii concrete impun luarea în considerare a unui interes public ce are a fi protejat 
precumpănitor, în pofida prezumţiei de nevinovăţie, faţă de regula respectării libertăţii 
individuale fixată de Convenţie, prelungirea detenţiei unui acuzat este legitimă. 
(Vrencev c.Serbiei, 2361/05, 23.09.2008; Letellier c.Franţei, 26.06.1991; Labita 
c.Italiei, MC, 26772/95, 06.04.2004, par.152; Kudla c.Poloniei, MC, 30210/96, 
par.104, 26.10.2000; CEDH, 26 ianuarie 1993, W.c./Suise, 13 iulie 1996, Van der 
Tang c/Espagne, 6 noiembrie 2003, Pantano c/Italiei). 

Aşa fiind, în acord cu jurisprudenţa CEDO, dar şi cu practica instanţelor 
naţionale, Curtea consideră că măsura arestării preventive se impune în acest dosar, 
pentru că niciuna dintre celelalte măsuri preventive cuprinse în disp.art. 202 NCPP nu 
este potrivită datelor speţei (cauza Wemhoff c/Germaniei). 

Pe de altă parte, în cauza Labita c/Italiei, Curtea a statuat că aprecierea 
limitelor rezonabile ale unei detenţii provizorii, se face luându-se în considerare 
circumstanţele concrete ale fiecărui caz, pentru a vedea în ce măsură există indicii 
certe, cu privire la un interes public real care, fără a aduce atingere prezumţiei de 
nevinovăţie, să aibă o pondere mai mare decât cea a regulii generale a judecării în 
stare de libertate. 

  Nu în ultimul rând, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la 
Curte, reţine că arestul preventiv este proporţional cu gravitatea presupusei acuzaţii 
adusă inculpatului de către procurori şi este totodată necesar pentru realizarea 
scopului urmărit prin dispunerea sa, iar pe de altă parte circumstanţele personale ale 
acestuia vor fi avute în vedere cu ocazia judecării dosarului pe fond, în acest moment 
procesual, ele neconstituind un temei pentru înlocuirea privării de libertate cu arestul 
la domiciliu sau controlul judiciar aşa cum a solicitat inculpatul F.V... 

 Pentru considerentele pe larg evocate în cuprinsul încheierii, 
contestaţia procurorilor este fondată.  

 Astfel, în temeiul art.425/1 alin.7 pct.2 lit.a, art.204 alin.10 C.pr.pen. se 
va admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă TRIBUNALUL 
MARAMUREŞ  împotriva încheierii penale nr. 16/F/06.02.2015 pronunţată de 
Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Maramureş în dosar nr. 
.../100/2015, pe care o va desfiinţa în întregime, sub aspectul soluţionării propunerii 
de arestare preventivă faţă de inculpatul F.V. şi, soluţionând propunerea: 

În temeiul art. 226 Cod procedură penală rap. la  art. 223 alin. 2 Cod procedură 
penală, se va admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Maramureş şi în consecinţă, 

Se va dispune arestarea preventivă a inculpatului: F.V. pe o perioadă de 30 de 
zile începând cu data punerii în executare a mandatului. 

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. (Judecător Delia Purice) 
 
 

Uciderea din culpă a victimei pe marcajul pietonal. Modificarea stării 
locului faptei fără încuviinţarea organelor de poliţie. Pedeapsă. Modalitate de 

executare. Resocializare viitoare pozitivă posibilă doar prin executarea pedepsei 
prin privare de libertate 

Curtea de Apel Cluj, decizia penală nr. 254/A din 18 februarie 2015  

Asupra apelurilor penale de faţă, 



Prin sentinţa penală nr 336 din 5 noiembrie 2014 pronunţată în dosarul nr. 
.../328/2014 a Judecătoriei Turda, în  baza art 178 alin 2 C pen 1968, cu aplicarea art 5 
C pen, ucidere din culpa a fost condamnată inculpata F.A.F. …. -  la o pedeapsa de 2 
ani inchisoare. 

 S-a făcut aplicarea art 71 C pen 1968, art 64 lit a teza a doua C pen 
1968. 

 In baza art 89 alin 2 OUG 195/2002 , cu aplicarea art 5 C pen, 
modificarea locului accidentului fara acordul echipei de cercetare condamna pe 
inculpata F.A.F. la o pedeapsa de 2 ani inchisoare. 

 S-a făcut aplicarea art 71 C pen 1968, art 64 lit a teza a doua C pen 
1968. 

 In baza art 33 lit a C pen 1968 s-a constatat ca infractiunile sunt comise 
in concurs real si potrivit art 34 lit b c pen 1968 s-au contopit pedepsele, aplicand 
pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare. 

 S-a făcut aplicarea art 71 C pen, art 64 lit a teza a doua C pen 1968. 
 In baza art 81 C pen 1968 s-a dispus suspendarea conditionata a 

executarii pedepsei pentru 4 ani , termen de incercare stabilit conform art 82 C pen 
1968 si s-a atras atentia inculpatei asupra prevederilor privind revocarea suspendarii 
conditionate a executarii pedepsei. 

 S-a făcut aplicarea art 71 alin ult C pen 1968. 
 In baza art 25 C pr pen, art 397 C pr pen, art 998 c civ a fost obligată 

inculpata in solidar cu partea responsabila civilmente asigurator A. SA la despagubiri 
morale de 30.000 euro, echivalent in lei, la data platii, curs BNR, despagubiri 
materiale de 1100 lei  catre partea civila C.C. si respinge ca neintemeiate celelalte 
pretentii civile formulate. 

 S-a constatat ca partile vatamate Spitalul mun Turda si Spitalul 
judetean Cluj nu s-au constituit parte civila. 

In baza art 274 alin 1  pr pen, a fost obligată inculpata la 1100 lei cheltuieli 
judiciare catre stat in solidar cu partea responsabila civilmente asigurator A. SA. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul nr 
2769/P/2010 al Parchetului de pe lângă  Judecatoria Turda, inregistrat in data de 
31.01.2014, cu nr .../328/2014 la Judecatoria Turda, a fost trimisa în judecată, în stare 
de libertate, inculpata F.A.F. pentru comiterea  infracţiunilor de ucidere din culpa si 
modificarea locului accidentului fara acordul echipei de cercetare , prev de art 178 
alin 2 C pen, art 89 alin 2 OUG 195/2002, cu aplicarea art 33 lit a C pen. 

Prin actul de sesizare a instantei s-a aratat ca in data de 20.10.2012 inculpata 
nu a acordat prioritate de trecere victimei C.I., a intrat in coliziune cu acesta, 
provocandu-I decesul , apoi a plecat de la locul faptei, inainte de sosirea lucratorilor 
de politie. 

 S-au avut in vedere urmatoarele probe: declaratii parte vatamata (f 20-21), 
invinuita (f 50-53), martori (f 54-67), proces  verbal de sesizare (f 4), de  cercetare la 
fata locului(f 5-13), certificate mostenitor (f 22), raport expertiza (f 31-42), buletin de 
analiza toxicologica alcoolemie (f 77, 80). 

 Prin incheierea din data de 09.04.2014 s-a dispus inceperea judecatii 
fata de inculpate. 

 Partea vatamata C.C. s-a constituit parte civila cu suma de 2600 lei 
despagubiri materiale (1100 lei inmormantare, 1000 lei masa inmormantare, 500 lei 
parastase), 30000 euro despagubiri morale – fila 57. 

 In faza cercetarii judecatoresti , au fost audiati inculpata, martorii …. 
Partea civila a depus un inscris (facture fiscal fila 60). 



 Analizand materialul probator al cauzei, instanta a reţinut ca in data de 
20.10.2010, in jurul orei 19,37, inculpate a plecat cu autoturismul cu nr de 
inmatriculare    de pe str    , nr 15, in directia str   Axente Sever 

 Afara era intuneric, ploua marunt. 
 Dupa aproximativ, in dreptul in apropierea intrarii in Piata 

Agroalimentara Turda, situata pe partea stanga a sensului de mers al inculpatei, pe 
trecerea de pietoni, cu aproximativ 0,91 m inainte de terminarea marcajului rutier 
trecere de pietoni,  inculpata l-a acrosat pe numitul C.I., aflat in traversare. Victima 
traversa strada, de la dreapta spre stanga in sensul de mers al inculpatei, impactul 
avand loc  pe banda din stanga a strazii.  

 Victima a fost acrosata cu partea din fata a autoturismului, zona 
mediana a capotei – aspect care reiese din fotografii, din declaratia martorului  .  

 Apoi, victima a fost  ridicata pe capota, lovind cu partea stanga a 
craniului parbrizul, in partea inferioara, spargandu-l. 

 A fost proiectata  inapoi pe partea carosabila, in fata autoturismului. 
 In momentul impactului, inculpata a franat, oprind apoi autoturismul, 

in spatele victimei, care s-a aflat cazuta , pe spate, in fata autoturismului, usor in 
partea dreapta. 

 Inculpata a coborat din autoturism, apoi a solicitat ajutor medical, d ela 
o ambulanta oprita mai in fata autoturismului. 

 Victima a fost ridicata de personalul medical, pus ape o targa si 
transportata la spital. Inculpata, insotita de mama ei, a dorit sa se deplaseze cu 
ambulanta, lucru care nu a fost permis de catre personalul medical. 

 Atunci, inculpata a condus autoturismul cu nr de inmatriculare pana la 
spital. 

 Ulterior, a revenit la locul accidentului, indicand lucratorilor de politie 
care a fost pozitia autoturismului. 

 Inculpata nu a recunoscut comiterea faptelor, aratand ca impactul a 
avut loc dupa 10 metri (f 50 dos up), 20 metri (f 52)10-15 metri (f 62), victim lovind 
in lateral autoturismul condus de ea, fiind ridicat pe capota, apoi cazand in lateral, pe 
partea dreapta a autoturismului, in zona de mijloc (f 52, 62), in dreptul portierei 
dreapta spate (f 50). A mai sustinut ca personalul medical i-a spus sa-I urmeze la 
spital. 

 In cauza a fost efectuata o expertiza criminalistica (f 31), care a fost 
avuta in vedere de instanta la stabilirea starii de fapt, acesta coroborandu-se cu 
declaratiile martorilor  O., I., B. – in privinta locului in care a fost oprit autoturismul 
in raport cu victima, B. – in privinta dinamicii accidentului. De asemenea, s-a tinut 
seama de procesul verbal de cercetare la fata locului, care consemneaza pozitia finala 
(la momentul opririi dupa impact)  a  autoturismului condus de catre inculpate, asa 
cum a fost indicate d ecatre aceasta. 

 Instanta a avut in vedere acest raport de expertiza desi a fost contestat 
de catre inculpata, sustinand ca acesta nu a avut in vedere declaratiile martorilor in 
cauza. 

 Se observa in raportul de expertiza criminalistica – fila 33 – ca s-a 
pornit in intraga analiza de la pozitia autoturismului, pozitie finala indicate de 
inculpata. S-au mai avut in vedere avariile autoturismului condus de catre inculpata, 
avarii constatate dupa accident. 

 Asa cum se observa din declaratiile martorilor audiati in cursul 
urmaririi penale si reaudiati de catre instanta, o parte sustin ca victima era cazuta in 
fata autoturismului, in sensul de mers al acestuia  (O., B.), iar o parte sustin ca victima 



se afla cazuta in spatele autoturismului , pe sensul de mers al acestuia ( B., V. – care 
sustine chiar ca autoturismul era parcat lateral). Toti acesti martori, precum si 
martorul I. (langa victima nu era nici un autoturism) inlatura declaratia inculpatei 
conform careia victima era cazuta langa autoturism, pe partea laterala dreapta, in 
dreptul zonei de mijloc a autoturismului. 

 Faptul ca expertul a pornit de la singurele date certe – furnizate chiar 
de inculpate – locul autoturismului – si furnizate de medicii legisti, fara a avea in 
vedere continutul contradictoriu al declaratiilor de martori si inculpata in cauza, nu 
este suficient pentru a inlatura raportul de expertiza, dupa cum s-a solicitat. 
Dimpotriva, se observa ca avand in vedere locul final al autoturismului, necontestat de 
catre inculpata, precum si avariile autoturismului – evidentiate in plansa foto, precum 
si leziunile victimei (raport medico-legal), expertul a stabilit o viteza de deplasare a 
autoturismului condus de catre inculpata, de  aproximativ 45 km/ora. Aceasta viteza 
corespunde atat avariilor constatate asupra capotei, cat si leziunilor victimei; de 
asemenea, este in concordant cu imprejurarea ca inculpata a pornit de pe loc cu 
aproximativ 55 metri ininte de locul accidentului. 

 In ceea ce priveste locul impactului dintre autoturism si victima, 
expertul a retinut ca acesta a avut loc frontal, in partea din fata a autoturismului. 
Rezultatul este obtinut stiintific, avand in vedere leziunile victimei, avariile 
autoturismului. Totodata, instanta observa ca aceste concluzii se coroboreaza cu 
declaratia martorului B. care a reprodus declaratia inculpatei din seara faptei “ victima 
a aparut instantaneu in fata masinii” – astfel , la momentul faptei, inculpata a declarat 
ca victima i-a aparut in fata masinii, si nu ca a venit din lateral, izbindu-se singura de 
autoturism, cum a declarat ulterior. De altfel si martora O., confirma rezultatul obtinut 
de expert in urma analizei datelor tehnice si stiintifice, anume ca impactul a  fost 
frontal stanga, apoi victima a fost proiectata inainte – fila 56. 

 In continuare, expertul a stabilit locul impactului – pe trecerea d 
epietoni, in aproprierea axului drumului, la aproximativ 0,9 m de sfarsitul marcajului, 
in sensul de mers al inculpatei.  

 Instanta a reţinut aceasta concluzie a expertului, inlaturand ca 
nesincera declaratiile inculpatei (oscilante, de altfel, in privinta distantei de la 
marcajul de trecere de pietoni, la care ar fi avut loc impactul).  

 Martorii nu au indicat locul impactului, in raport cu marcajul de trecere 
de pietoni, existenta la locul faptei (proces verbal de cercetare la fata locului). Insa, 
asa cum s-a mai aratat, instanta nu are motive de a pune la indoiala aceasta concluzie, 
obtinuta stiintific, pornind de la datele furnizate in concret de inculpata – locul final al 
autoturismului, de la datele constatate – avariile autoturismului si leziunile victimei. 

 Suplimentar, instanta a mai avut in vedere imprejurarea ca inculpata 
trebuia si putea sa observe victima la momentul in care s-a pus in miscare 
autoturismul sau, din dreptul imobilului cu nr 12, str Gh Lazar, la acel moment si 
victima angajandu-se in traversarea strazii – fila 41. 

 Instanta a mai avut in vedere ca impactul s-a produs intr-o zona in care 
iluminatul public functiona, conform declaratiilor martorilor audiati, vremea fiind 
nefavorabila, in sensul ca ploua marunt. Instanta a reţinut declaratia martorei O., 
constanta, in sensul ca geamurile autoturismului inculpatei erau aburite, aspect posibil 
in luna octombrie, intr-o zi ploioasa, imediat dupa pornirea de pe loc, in conditiile in 
care autoturismul nu a fost lasat sa se incalzeasca si dezabureasca (fila 66 – inculpata 
a urcat in autoturism si a plecat imediat, martorul D.). 

 Potrivit art 81 alin 3 HG 1391/2006 de aplicarea a OUg 195/2002, “ 
marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde 



pietonii trebuie sa traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror 
alte marcaje” .  Instanta a reţinut ca victima C.I. a respectat aceasta obligatie, 
incepand traversarea strazii pe marcajul continuu existent la fata locului, asa cum 
reiese din plansa foto . 

 Conform art 135 lit h 1391/2006 de aplicarea a OUG 195/2002 
Conducătorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere şi în următoarele 
situaţii:    h) pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, 
marcat şi semnalizat corespunzător . 

 Fata de starea de fapt descrisa si retinuta de catre instanta, s-a constatat 
ca inculpata a incalcat aceasta prevedere legala, pietonul aflandu-se pe marcajul 
trecerii de pietoni, deplasandu-se pe sensul d emers al autovehicului condus de catre 
inculpata. 

 Inainte de sosirea lucratorilor de politie, inculpata a plecat de la locul 
faptei, la spital, folosind tocmai autoturismul implicat in accident. Conform art 77 alin 
1, 3 OUG 195/2002 “Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie 
in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii 
unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice 
sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei; Este interzis 
oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat intr-un accident de circulatie 
in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii 
uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele 
accidentului fara incuviintarea politiei care cerceteaza accidentul.” 

 Aceste prevederi legale ii erau cunoscute inculpatei, posesoare a 
permisului de conducere, obtinut in urma dovedirii acestor cunostinte legale. 

 Ca urmare, instanta a reţinut ca , avand cunostinta de obligatia sa 
legala , inculpata a deplasat autoturismul sau. Faptul ca se deplasa la spital pentru a se 
interesa de starea victimei nu inlatura caracterul vointei acesteia de a deplasa 
autoturismul de la locul faptei, vointa care poate fi definita ca o intentie indirecta, 
acceptand urmarea modificarii locului accidentului. 

 Faptul ca personalul medical i-a spus sa ii urmeze nu este nici acesta de 
natura a modifica caracterul intentionat al actiunii inculpatei de mutare a 
autoturismului de la locul faptei. Trebuie subliniat ca zona producerii accidentului 
este o zona circulata, ora era una in care putea fi gasit cu usurinta un alt mijloc de 
transport catre unitatea medicala, ori, in cea mai rea situatie, deplasarea s-ar fi putut 
face pe jos, pana la spital. 

 Ca urmare , instanta a reţinut intentia indirecta a inculpatei in privinta 
modificarii locului accidentului inainte de sosirea lucratorilor de politie. 

 Fapta inculpatei F.A.F. care, in data de 20.10.2010, conducand pe str 
Gh Lazar, Turda autoturismul cu nr de inmatriculare  ..., a incalcat prevederile art 135 
lit h HG 1391/2006 de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumul public 
(astfel neacordand prioritate de trecere pietonului, victima C.I., aflat in traversare a 
strazii pe trecerea de pietoni marcata) a provocat un accident, in urma caruia numitul 
C.I. decedand constituie infractiunea de ucidere din culpa prev de art 178 alin 2 C pen 
1968, cu aplicarea art 5 C pen, conform legii penale vechi, respective prev de art 192 
alin 2 C pen cu aplicarea art 5 C pen conform legii penale noi. 

 Inculpata a actionat din culpa, putand si trebuind sa prevada urmarea 
faptei sale de a nu acorda prioritate unui pieton aflat in traversarea strazii pe marcajul 
trecerii de pietoni. 

 Fapta inculpatei F.A.F. care, in data de 20.10.2010, dupa producerea 
unui accident de circulatie in care a fost implicat autoturismul condus de catre aceasta, 



in urma caruia a fost vatamat C.I. (ulterior a decedat), cu intentie a plecat de la locul 
faptei, inainte de sosirea lucratorilor d politie, mutand autoturismul implicat in 
accident constituie infractiunea de modificare loc accident prev de art 89 alin 2 OUG 
195/2002 cu aplicarea art 5 C pen, conform legii penale vechi, respective prev de art 
338 alin 2 C pen cu aplicarea art 5 C pen conform legii penale noi 

 Inculpata a comis infractiunea cu intentie indirecta, acceptand mutarea 
si schimbarea locului accidentului. 

 Intrucat de la data comiterii infractiunii s-au succedat doua legi penale, 
este necesar a stabili care dintre acestea ii este mai favorabila inculpatei. 

 In ceea ce priveste limitele de pedeapsa instanta a constatat ca acestea 
sunt aceleasi. 

 In cauza sunt incidente dispozitiile concursului de infractiuni, care se 
pedepseste conform art 34 lit b C pen in legea penala veche si conform art 39 alin 1 lit 
b c pen conform codului penal nou. Raportat la aceste prevederi legale, s-a constatat 
ca sunt mai favorabile inculpatei prevederile legii penale vechi, care prevad aplicarea 
facultative a unui spor; legea penala noua prevede aplicarea obligatorie a unui spor d 
eo treime din restul pedepselor. 

 In continuare, s-a analizat posibilitatea de individualizare a executarii 
pedepsei, precum si urmarile acesteia. 

 Conform art 81 C pen 1968, 86 ind 1 C pen, in cazul inculpatei ar fi 
posibila suspendarea conditionata a executarii pedepsei, ori suspendarea sub 
supraveghere a executarii pedepsei . In cazul in care inculpata nu comite alte 
infractiuni pe durata termenului de incercare , aceasta este reabilitata de drept. 
Totodata, pe durata termenului de incercare, executarea  pedepsei accesorii este 
suspendata. In privinta despagubirii civile, are posibilitatea de a o achita pe toata 
durata termenului de incercare. 

  In privinta noului cod penal s-a solicitat aplicarea renuntarii la 
pedeapsa, insa instanta nu a putut face aplicarea art 80 C pen, intrucat apreciaza ca 
ambele  infractiuni prezinta un grad de pericol social considerabil, atat prin atingerea 
adusa vietii, cat si prin starea de pericol creata in privinta ingeunarii cercetarii penale, 
prin modificarea locului accidentului. 

 In privinta aplicarii institutiei amanarii aplicarii pedepsei, instanta a 
reţinut ca aceasta instituie un termen de incercare mai mic decat cel stabilit de art 82 
C pen 1968, fiind fix, la 2 ani. Dar , suplimentar fata de obligatia  de  a nu comite alte 
infractiuni, in cazul amanarii aplicarii pedepsei, inculpatei i se aplica obligatoriu 
masurile de supraveghere stabilite de art 85 alin 1 lit a, b, c, d, e C pen : a) sa se 
prezinte la Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Cluj , la datele fixate de 
acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea 
sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 
zile, precum si intoarcerea; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa 
comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de 
existenta. In cazul comiterii unei noi infractiuni pe durata termenului de incercare, se 
revoca amanarea aplicarii pedepsei , se aplica pedeapsa, noua infractiune fiind in 
concurs cu cea anterioara – o modalitate de sanctionare mai blanda fata de dispozitiile 
art 83 C pen 1968. Insa, in situatia in care inculpata nu  comite o noua infractiune, la 
implinirea termenului de incercare nu se mai aplica pedeapsa si nu mai sufera 
decaderi, interdictii , incapacitate – similar urmarilor stabilite de art 86 C pen 1968, 
caz in care inculpata era reabilitata de drept, fiind inlaturate toate incapacitatile, 
decaderile, interdictiile atrase de condamnare. In privinta despagubirii civile, are 
posibilitatea de a o achita pe toata durata termenului de supraveghere. Se constata ca 



masurile  de supraveghere sunt similare celor stabilite in cazul suspendarii sub 
supraveghere a executarii pedepsei conform art 86 ind 1 C pen 1968. 

 Fata de toate acestea, instanta a reţinut ca mai favorabil inculpatei este 
regimul sanctionator stabilit de vechea lege penala, legea penala noua fiind mai 
favorabila in masura in care inculpata comite o noua infractiune. 

 Prin urmare, conform art 72 C pen 1968, instanta a avut in vedere 
limitele speciale si generale ale pedepsei, persoana inculpatei – nesincera, fara 
antecedente penale – aspect firesc, care nu va fi retinut conform art 74 alin 2 C pen 
1968, circumstanta atenuanta judiciare, insa vor determina instanta sa stabileasca o 
pedeapsa egala cu minimul special , pentru fiecare infractiune. 

 In baza art 178 alin 2 C pen 1968, cu aplicarea art 5 C pen, ucidere din 
culpa a condamnat pe inculpata F.A.F. la o pedeapsa de 2 ani inchisoare. 

 S-a făcut aplicarea art 71 C pen 1968, art 64 lit a teza a doua C pen 
1968. 

 In baza art 89 alin 2 OUG 195/2002 , cu aplicarea art 5 C pen, 
modificarea locului accidentului fara acordul echipei de cercetare va  condamna pe 
inculpata F.A.F. la o pedeapsa de 2 ani inchisoare. 

 S-a făcut aplicarea art 71 C pen 1968, art 64 lit a teza a doua C pen 
1968. 

 In baza art 33 lit a C pen 1968 s-a constatat ca infractiunile sunt comise 
in concurs real, prin actiuni diferite, inainte de condamnarea definitive pentru vreuna 
dintr ele  si potrivit art 34 lit b c pen 1968 s-au contopit pedepsele, aplicand pedeapsa 
cea mai grea, de 2 ani inchisoare. 

 S-a făcut aplicarea art 71 C pen, art 64 lit a teza a doua C pen 1968. 
 Deoarece inculpata nu are antecedente penale, pedeapsa aplicata este 

mai mica de 2 ani inchisoare, iar instanta a apreciat ca reeducarea inculpatei, 
prevenirea comiterii de noi infractiuni se pot face fara executarea in regim de detentie, 
in baza art 81 C pen 1968 va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei 
pentru 4 ani , termen de incercare stabilit conform art 82 C pen 1968 si va  atrage 
atentia inculpatei asupra prevederilor privind revocarea suspendarii conditionate a 
executarii pedepsei. Fata de persoana inculpatei, de natura infractiunilor, de cuntumul 
pedepsei, instanta a apreciat ca executarea in regim de detentie ar fi mult prea severa, 
inculpata putand constientiza si putandu-se indrepta , prevenind comiterea de alte 
infractiuni si in situatia in care executarea pedepsei este suspendata conditionat. 

 S-a făcut aplicarea art 71 alin ult C pen 1968. 
 In baza art 25 C pr pen, art 397 C pr pen, art 998 c civ a fost obligată 

inculpata in solidar cu partea responsabila civilmente asigurator A. SA la despagubiri 
morale de 30.000 euro, echivalent in lei, la data platii, curs BNR, despagubiri 
materiale de 1100 lei si respinge ca neintemeiate celelalte pretentii civile formulate de 
partea civila C.C.. 

 S-a constatat ca partile vatamate Spitalul mun Turda si Spitalul 
judetean Cluj nu s-au constituit parte civila 

 S-a constatat ca in privinta despagubirilor civile solicitate , martorii 
propusi nu au precizat cuntumul cheltuielilor de inmormantare si pomenire efectuate 
de catre partea civila. S-a dovedit , prin inscrisuri – fila 60, existenta unor cheltuieli de 
1000 lei, legate de inmormantare. Raportat la pretentiile morale formulate, instanta a 
avut in vedere imprejurarea ca victima, tatal partii civile locuia impreuna cu aceasta, 
se gospodareau impreuna, ceea ce presupune o relatie de afectiune intensa. Disparitia 
brusca a tatalui partii civile, precum si imprejurarile concrete ale acesteia, au fost de 
natura a provoca o suferinta intensa partii civile, fiind necesara repararea acesteia. 



Avand in vedere aceleasi considerente aratate déjà, suma solicitata , de 30.000 euro, 
apare ca fiind suficienta pentru repararea, in parte, a suferintei partii civile, 
nereprezentand o imbogatire fara justa cauza. 

In baza art 274 alin 1  pr pen, a fost obligată inculpata la 1100 lei cheltuieli 
judiciare catre stat in solidar cu partea responsabila civilmente asigurator A. SA 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ JUDECĂTORIA TURDA, inculpata si asiguratorul A. 

Prin motivele scrise şi orale procurorii au cerut admiterea căii de atac 
promovate, desfiinţarea sentinţei judecătoriei ca netemeinică şi aplicarea faţă de 
inculpată a unor pedepse severe cu executare în detenţie, raportat la împrejurarea că 
uciderea victimei a avut loc pe trecerea de pietoni, ba mai mult, conducătorul auto a şi 
modificat starea locului faptei, mutând autoturismul implicat în accidentul rutier, din 
locul unde s-a produs evenimentul, în altă zonă, fără acordul echipei de cercetare, 
ceea ce a îngreunat derularea urmăririi penale, atitudine ce relevă un pericol social 
sporit al faptelor şi al inculpatei. 

Prin apelul promovat, asigurătorul a cerut reducerea cuantumului daunelor 
morale acordate de instanţa de fond, părţii civile, întrucât acestea sunt excesive şi 
contribuie la o îmbogăţire nejustificată a moştenitorilor victimei. 

Prin apelul său inculpata F.A.F. a solicitat, în principal achitarea în baza art. 
16 lit b şi c Cod procedură penală de sub învinuirea comiterii ambelor infracţiuni 
pentru care a fost trimisă în judecată şi exonerarea de la plata daunelor morale şi 
materiale, către partea civilă  

Prin motivarea instanţei de fond s-au absolutizat concluziile expertizei, care a 
stabilit că accidentul s-a produs pe trecerea de pietoni şi s-a reţinut că singura 
vinovată de comiterea accidentului este inculpata, în condiţiile în care aceasta era 
obligată să respecte prevederile legale privitoare la conduita în circulaţie, sens în care 
susţine că accidentul nu s-a produs pe trecerea de pietoni, ci la o distanţă de circa 8-10 
metri de aceasta, pe direcţia deplasării către strada Axente Sever, respectiv în dreptul 
intrării în Piaţa Agroalimentară, loc care nu coincide cu marcajul pietonal stabilit, nici 
la acel moment şi nici la cel actual, trecerea de pietoni fiind repoziţionată. Mai mult, 
martorii prezenţi la momentul producerii accidentului au menţionat locul în care a 
căzut victima în momentul în care au venit cele două persoane de pe ambulanţă pentru 
a o ridica, iar inculpata a susţinut încă din prima declaraţie faptul că a pornit de acasă, 
de pe strada Gheorghe Lazăr, nr. 12, a trecut de trecerea de pietoni şi, la un moment 
dat, a auzit o bufnitură. Ulterior, a văzut-o pe victimă, care era în partea dreaptă 
maşinii, în dreptul uşii, iar conform declaraţiilor martorilor, în momentul în care a 
venit ambulanţa victima era localizată ca fiind căzută la pământ, aproape de axul 
drumului, ea venind de pe trotuarul din dreapta, urmând să traverseze, probabil pentru 
a intra în piaţă, cu menţiunea că pe acea direcţie de mers este un singur sens. Astfel, în 
condiţiile în care s-au stabilit leziunile pe care le-a avut victima, constatate în raportul 
medico-legal emis de I.M.L. Cluj şi în raport de avariile maşinii rezultă fără dubiu 
faptul că victima a venit din lateral, s-a izbit în partea laterală faţă, iar datorită faptului 
că maşina se mişca a fost proiectată pe capotă, parbrizul fiind crăpat în partea din 
dreaptă faţă, avariile fiind în partea de sus a capotei. În ipoteza în care impactul ar fi 
fost unul frontal s-ar fi impus prezenţa unor leziuni la nivelul membrelor inferioare, 
aspect care nu a fost constatat de către medicii legişti. Prin urmare, apreciază că 
expertiza întocmită este profund deficitară, pentru că expertul nu a avut la dispoziţie 
toate elementele, respectiv depoziţiile martorilor.  



De asemenea, susţine că martorul M. a fost unul inventat, acesta amintindu-şi 
ulterior unei discuţii cu partea vătămată faptul că ar fi fost martor la momentul 
producerii accidentului.  

Prin urmare, apreciind în mod global toate probele şi coroborându-le, nu 
rezultă decât lipsa de vinovăţie a inculpatei.  

În ceea ce priveşte cea de-a doua infracţiune reţinută arată că la acel moment 
inculpata a fost în stare de tulburare, iar aceasta nu se poate comite decât cu intenţie 
directă. Astfel, din analiza textului de incriminare se poate observa că modificarea 
stării locului sau ştergerea urmelor accidentului trebuie să aibă prefigurarea unui scop 
al acţiunilor, inculpata neavând în vedere dorinţa de a şterge urmele, de a le modifica 
şi de a induce în eroare organele de anchetă. În lipsa unei astfel de intenţii adăugarea 
acestei infracţiuni la infracţiunea de ucidere din culpă s-a efectuat în mod artificial. 
Mai mult, reacţia inculpatei a fost una naturală, astfel că pe baza probelor de la dosar 
se poate pronunţa o hotărâre de achitare pentru ambele infracţiuni imputate. 

În subsidiar, în ipoteza în care se va considera că există vinovăţia inculpatei, 
solicită diminuarea cuantumului pedepsei, contrar reţinerilor instanţei de fond redate 
la pagina nr. 6 a hotărârii. În acest sens, arată că inculpata şi-a păstrat punctul de 
vedere şi că declaraţiile ei nu pot fi asimilate nesincerităţii, aceasta menţinându-şi în 
mod constant şi consecvent poziţia, sens în care solicită aplicarea dispoziţiilor art. 74 
alin. 2 din Codul penal din 1968.  

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei susţine că se impune 
menţinerea suspendării condiţionate în condiţiile art. 81 din fostul Cod penal.  

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

 
Cu privire la apelul asigurătorului: 
 
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. 

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 Codul civil – temei delictual – cu cea 
contractuală a asiguratorului, bazată pe contractul de asigurare încheiat în 
condiţiile reglementate prin Legea 136/1995 modificată. Mai mult, potrivit art. 
2224 din Noul Cod civil, drepturile terţelor persoane păgubite se exercită împotriva 
celor răspunzători de producerea pagubei. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, 
asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite, în limitele obligaţiilor 
ce îi revin acestuia din contractul de asigurare. 

Prin decizia nr.1/2005 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în 
interesul legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 



de Casaţie şi Justiţie şi în aplicarea disp. art. 54 alin.4 şi ale art. 57 din Legea 
nr.136/1995, privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările 
ulterioare, a stabilit că societatea de asigurare participă în procesul penal în calitate de 
asigurator de răspundere civilă.  

Curtea consideră că nu se impune diminuarea cuantumului daunelor morale şi 
materiale acordate părţii civile C.C., raportat la dispoziţiile art. 1391 NCC, deoarece 
despăgubirile acordate de instanţa fondului, prezintă un raport rezonabil de 
proporţionalitate cu atingerea adusă sănătăţii psihice a părţii civile, reflectând gradul 
de lezare a valorii sociale ocrotite, intensitatea şi gravitatea atingerii aduse. 

Astfel, în urma constatării că la data producerii accidentului rutier 
autovehicolul condus de inculpată, avea încheiată o asigurare de răspundere civilă 
auto RCA la asigurător, s-a dispus introducerea în cauză şi citarea societăţii de 
asigurări A.. 

Instanţa fondului la stabilirea daunelor morale a avut în vedere vârsta de 74 de 
ani a victimei, împrejurarea că aceasta şi partea civilă locuiau şi se gospodăreau 
împreună, fiind legaţi printr-o puternică legătură de afecţiune şi rudenie (tată şi fiu) 
condiţii în care cuantumul daunelor morale fixate, este rezonabil şi va fi menţinut de 
către curte. 

Dispariţia violentă şi intempestivă a victimei, a provocat fiului acestuia, 
traume psihice de excepţie, ale căror consecinţe vor fi vizibile şi în viitor, condiţii în 
care solicitarea asigurătorului de a se dispune reducerea cuantumului daunelor morale, 
nu este fondată. 

Mai mult, 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”, criterii care au fost respectate întrutotul de 
către instanţa de apel în prezenta speţă. 

Aşa fiind, în baza art. 421 pct.1 lit b Cod procedură penală, Curtea va respinge 
ca nefondat apelul asigurătorului. 

Conform art. 275 alin 2 Cod procedură penală apelanta va plăti statului400 lei 
cheltuieli judiciare. 

 
  Cu privire la apelul  Parchetului: 
 
Modalitatea în care inculpata F.A.F. a acţionat şi consecinţele produse în urma 

evenimentului rutier în care a fost implicată la data de 20.10.2012, necesită o reacţie 
fermă din partea societăţii, concretizată într-o pedeapsă corect individualizată, 
necesară şi suficientă reeducării acesteia, în spiritul respectului pentru valorile  sociale 
încălcate. 

Cu privire la individualizarea judiciară a pedepselor ce le va aplica inculpatei, 
Curtea, prin conformare la principiile generale statuate în art. 74 C.pen. va avea în 
vedere, în mod plural, dispoziţiile părţii generale a Codului penal şi limitele de 
pedeapsă fixate în partea specială  şi în legile speciale pentru infracţiunile de ucidere 
din culpă şi modificarea stării locului faptei în cadrul unui accident de circulaţie, din 
care a rezultat uciderea unei persoane, fără acordul echipei de cercetare, gradul de 
pericol social al faptelor săvârşite, persoana inculpatei şi împrejurările care atenuează 
sau agravează răspunderea penală, vârsta acesteia de 30 de ani, faptul că posedă studii 
superioare, fiind medic veterinar. 



Lipsa antecedentelor penale şi atitudinea nesinceră din cursul procesului penal, 
vor fi avute în vedere de către Curte la dozarea pedepsei.  

Nu în ultimul rând, Curtea va avea în vedere şi frecvenţa deosebită a unor 
astfel de fapte care perturbă grav traficul rutier, inducând o stare de temere 
destinatarilor legii penale, care se conformează în mod onest raporturilor de putere 
impuse de aceasta. 

 Curtea va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatei 
F.A.F., respectiv poziţia procesuală negativă manifestată de aceasta, actuala calitate a 
sa, aceea de medic veterinar, care nu i-a modificat atitudinea cu privire la faptele 
comise, lipsa antecedentelor penale ca singur element pozitiv ce circumstanţiază 
persoana inculpatei, dar care prin ea însăşi, nu este de natură să conducă la stabilirea 
unor pedepse mai uşoare. 

Aşa fiind, prin aprecierea coroborată a tuturor criteriilor legale, cărora li s-a 
conferit o efectivă circumstanţiere factuală şi personală, inculpatei F.A.F., Curtea îi va 
menţine  pedeapsa principală cu închisoarea aplicată de Judecătoria Turda, în 
cuantumul orientat către minimul special, acela de 2 ani închisoare. 

Poziţia procesuală adoptată de inculpata F. în faţa instanţei de fond şi apel, de 
nerecunoaştere a infracţiunilor, constituie un aspect negativ cu privire la faptele 
comise, astfel că nu este de natură, prin ea însăşi să formeze convingerea 
judecătorului că pentru reeducarea sa este suficientă şi o pedeapsă care să fie 
suspendată condiţionat.  

La dozarea şi individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatei, Curtea va 
avea în vedere dispoziţiile art. 74 Cod penal, ţinând seama de gradul deosebit de 
ridicat al infracţiunilor comise şi periculozitatea infractorului. 

Probele dosarului, testimoniale şi ştiinţifice, relevă că viteza de deplasare a 
autoturismului condus de inculpată la momentul impactului, a fost de 45 km/h, şi că 
locul de producere al evenimentului rutier a fost identificat „în planul longitudinal al 
drumului, pe marcajul pietonal, cu cca.0,9 m anterior limitei dinspre str. A Sever a 
acestuia”, atitudine ce a dus la pierderea unei vieţi omeneşti. 

Curtea apreciază că scopul preventiv-educativ al pedepsei poate fi atins doar 
prin privarea de libertate a inculpatei, pedeapsa aplicată de Judecătorie, urmând a fi 
menţinută. 

Atitudinea procesuală reprezintă o componentă semnificativă în cadrul 
circumstanţelor personale, ce conturează profilul de personalitate al inculpatei F.A.F.,  
care la rândul său, se examinează în mod plural, cu celelalte criterii legale adecvate în 
contextul cauzei, respectiv gradul de pericol social concret al faptelor, circumstanţele 
reale efective în care au fost comise, respectiv apelanta nu a sesizat starea de pericol 
iminent declanşată prin pornirea de pe loc a autoturismului şi continuarea mişcării 
sale accelerate, condiţii în care nu a putut evita producerea evenimentului rutier, 
soldat cu moartea victimei, accident care a avut loc pe marcajul pietonal. 

Aşadar, Curtea apreciază, pe de-o parte, că nu se impune aplicarea unei 
pedepse majorate pentru reeducarea inculpatei F., iar pe de altă parte, modalitatea de 
executare, în regim de detenţie, este singura în măsură, să asigure îndreptarea 
atitudinii acesteia faţă de comiterea de infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere, 
resocializarea sa viitoare pozitivă, precum şi o reacţie socială adecvată în diminuarea 
săvârşirii de fapte penale îndreptate împotriva vieţii, întărind percepţia opiniei publice 
că organele judiciare sunt în măsură să realizeze un act de justiţie, cu respectarea 
tuturor garanţiilor procesuale conferite atât de dispoziţiile legale procesuale penale, 
cât şi de cele ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 



fundamentale, a cărui finalitate, prin tragerea la răspundere penală, în condiţiile 
stabilirii vinovăţiei inculpatei, corespunde şi caracterului disuasiv al pedepsei. 

Elementele de individualizare a persoanei inculpatei şi activitatea infracţională 
derulată au fost avute în vedere de instanţă, la dozarea pedepsei ce se va aplica în 
speţă, respectiv că aceasta este în vârstă de 30 de ani, are studii superioare, este 
necăsătorită, medic veterinar, nu posedă antecedente penale, astfel că aplicarea unei 
pedepse ferme, în regim de detenţie, se impune şi prin prisma faptului că o reacţie mai 
blândă, din partea autorităţilor statului, ar fi de natură să perpetueze impresia că 
organele judiciare manifestă toleranţă faţă de infracţiunile îndreptate împotriva vieţii, 
precum şi ideea nerespectării legii cu complicitatea autorităţilor, cu consecinţe grave 
asupra existenţei efective a statului de drept.  

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 
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 inculpatului, condiţionează caracterul 
preventiv al pedepsei care, totdeauna, prin mărimea privaţiunii, trebuie să reflecte 
gravitatea infracţiunii şi gradul de vinovăţie a apelantei. 

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. 

La individualizarea tratamentului penal, instanţa de apel trebuie să efectueze o 
corectă analiză şi evaluare a tuturor datelor concrete ale cazului, cât şi a împrejurărilor 
săvârşirii faptelor, în raport cu criteriile prevăzute de art.74 C.pen. 

Pentru determinarea gradului de pericol social se ţine cont de două etape. Mai 
întâi, se apreciază dacă gradul de pericol e suficient de ridicat pentru a fi în prezenţa 
unei infracţiuni. Apoi, se valorifică acest grad ţinându-se cont de o scară de valori 
personală a fiecărui judecător. 

Orice sancţiune produce efecte diferite asupra fiecărui inculpat în parte, în 
funcţie de caracteristicile biologice, psihologice sau sociologice ale acestuia. 

Curtea reţine că pentru cunoaşterea gradului de pericol social al faptelor 
săvârşite, respectiv a infracţiunii de ucidere din culpă prev.de art.178 alin. 2, C.pen. şi 
de modificare a stării locului faptei din care a rezultat uciderea unei persoane, fără 
acordul echipei de cercetare prev de art. 89 alin 2 din OUG nr. 195/2002, se impune a 
fi cercetat modul în care s-a realizat acţiunea ce constituie elementul material al 
acestora, împrejurările ce le particularizează, caracterul şi importanţa obiectului lezat 
sau pus în pericol, gravitatea urmărilor, forma şi gradul de vinovăţie al inculpatei. 

Probele ştiinţifice reliefează fără echivoc, în ceea ce priveşte viteza de 
deplasare a autoturismului condus de inculpată şi a locului unde a avut loc impactul 
între vehicul şi victima C.I., pe baza urmelor create pe caroserie, că viteza de 



deplasare a autoturismului la momentul impactului a fost de cca 45 km/h şi că locul de 
producere al evenimentului rutier a fost pe marcajul pietonal. 

Inculpata nu a observat faptul că, în momentul pornirii de pe loc pietonul se 
afla deja pe marcajul pietonal, angajat în traversare, ceea ce constituia un pericol 
potenţial de lovire al acestuia. 

Mai mult, raportul de expertiză criminalistică nr. 68 din 30 martie 2012 
întocmit de Laboratorul Interjudeţean de expertize criminalistice Cluj, relevă faptul că 
„accidentul rutier s-a produs din cauza neacordării priorităţii de trecere numitului C.I., 
angajat în traversarea drumului public pe marcajul pietonal, de către inculpata F.”. 

În cursul procesului penal inculpata a încercat să acrediteze ideea că nu se 
consideră vinovată de producerea accidentului rutier. 

Astfel, în faza de urmărire penală „inculpata a învederat că în seara zilei de 20 
octombrie 2010, în jurul orelor 19,30 a pornit cu autoturismul Ford Focus cu nr. …, 
de la domiciliul părinţilor săi, situat pe str Gh Lazăr nr. 12 spre str. Castanilor. După 
aproximativ 100 m şi la 5-10 m dincolo de trecerea de pietoni a auzit o bubuitură şi a 
observat pe capotă o persoană, moment în care a frânat brusc, a oprit şi a coborât din 
vehicul. Inculpata susţine că în zona portierei dreapta spate, se afla căzută o persoană 
în vârstă, bărbat, care avea îmbrăcămintea compusă din :pantaloni de culoare închisă 
şi o geacă de culoare deschisă. Observând în apropiere o salvare, inculpata a fugit la 
aceasta şi a anunţat cadrele medicale despre accident, solicitându-le ajutorul. Acestea 
s-au deplasat la locul evenimentului, au luat victima şi au transportat-o la spital.  

Inculpata susţine că a solicitat echipajului de pe ambulanţă permisiunea de a 
urca alături de victimă, dar aceştia nu şi-au dat acordul, astfel că ea s-a deplasat cu 
autoturismul personal, cel implicat în accident, la spital, fiind în stare de şoc. 

Inculpata precizează că după testarea alcoolemiei, la spital, de către organele 
de poliţie, a revenit cu autoturismul la locul accidentului, unde se efectuau măsurători 
privind locul în care se afla vehicolul, aceasta încercând să-l reamplaseze, 
aproximativ, în aceeaşi locaţie”. 

După începerea urmăririi penale, inculpata, în prezenţa apărătorului ales a 
afirmat că „ În seara de 20 octombrie 2010, în jurul orelor 19 a ieşit din locuinţa 
părinţilor săi, amplasată pe str Gh Lazăr nr. 12 din Turda, s-a urcat la volanul 
autoturismului personal Ford Focus cu nr. … cu intenţia de a se deplasa la o rudă pe 
str Gen Dragalina. Inculpata susţine că la acea dată ploua mărunt, carosabilul fiind 
umed, iar după ce a parcurs 150 m cu o viteză de 20-30 km/h, ajungând în dreptul 
porţii pieţei agroalimentare, la aprox. 20 m după trecerea de pietoni, a simţit o izbitură 
în partea dreaptă, lateral, realizând că este o persoană care s-a lovit, apoi de parbriz şi 
a căzut pe carosabil. După impact, inculpata precizează că a oprit imediat 
autoturismul, a coborât de la volan şi a văzut că victima era un bărbat, care era căzut 
pe carosabil, în partea laterală dreapta a maşinii, pe la mijloc.Văzând la cca 20 m o 
ambulanţă staţionată, inculpata s-a dus la aceasta şi a cerut ajutor cadrelor medicale, 
care s-au deplasat la locul accidentului, au preluat victima , transportând-o la spitalul 
Turda. 

Inculpata precizează că deoarece nu i s-a permis să însoţească victima la spital, 
ea s-a urcat la volanul autoturismului propriu pe care l-a condus până la unitatea 
medicală. 

În legătură cu această atitudine, inculpata învederează că ea s-a gândit doar la 
starea victimei şi fiind în stare de şoc, a omis să anunţe evenimentul produs, organelor 
de poliţie.” 



Aceeaşi poziţie şi-a menţinut-o inculpata nu numai în declaraţiile din faza de 
urmărire penală ci şi cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală unde arată 
textual:” nu recunosc comiterea faptelor”. 

Şi în faţa instanţei de fond (fila 62)  şi a celei de apel (fila 30), inculpata F. şi-a 
susţinut nevinovăţia, plasând întreaga culpă a evenimentului rutier asupra victimei. 

 Curtea reţine că gradul de pericol social generic al infracţiunii depinde 
în mod firesc şi de obiectul juridic al acesteia, respectiv de relaţiile sociale pe care le 
ocroteşte legea penală şi de valorile ce sunt implicate în acestea. Ori, în cazul 
infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 2 C.pen., valorile sociale 
protejate vizează existenţa şi apărarea securităţii fizice a persoanei de ameninţările pe 
care le presupun accidentele rutiere, ce constituie grave atentate pentru viaţa 
oamenilor şi pentru siguranţa relaţiilor sociale. În speţă, inculpata a suprimat rapid 
viaţa victimei, rulând cu o viteză de 45 km/h pe trecerea de pietoni şi prin neacordarea 
priorităţii de trecere numitului C.I., angajat în traversarea drumului public pe marcajul 
pietonal, fapta acesteia prezentând o periculozitate deosebită. 

Prin prisma urmărilor faptei, cu referire strictă la infracţiunea prev.de art.178 
alin.2 C.pen., trebuie avută în vedere şi durerea sufletească pricinuită familiei 
victimei, dar şi prejudiciile materiale şi morale ce au fost cauzate, chiar dacă aceste 
urmări nu sunt cerute de lege pentru existenţa infracţiunii sau pentru calificarea 
acesteia. 

Curtea reţine că una din cauzele infracţiunilor rutiere o constituie însăşi 
comportarea neatentă a conducătorului auto precum şi imprudenţa acestuia, ca urmare 
a nerespectării regulilor de conducere a vehiculului.  

În vederea realizării scopului preventiv al pedepsei, dar şi a preîntâmpinării 
unor reacţii colective negative, ce ar produce perturbaţii la nivelul disciplinei publice, 
al respectului faţă de lege, Curtea opinează că se impune aplicarea faţă de inculpata 
F., a unei pedepse care să fie executată prin privare de libertate.  

Nu se poate face abstracţie de contextul actual şi de amploarea pe care au 
înregistrat-o faptele de ucidere din culpă a persoanelor angajate în traficul rutier, 
autovehiculele constituind instrumente deosebit de periculoase ce produc urmări de o 
mare gravitate, acest gen de infracţiuni generând un sentiment de dezaprobare din 
partea societăţii civile, care resimte necesitatea unei reacţii adecvate împotriva 
făptuitorilor, pe măsura tulburărilor pe care le produc în mediul social, corespunzător 
gradului de pericol creat prin săvârşirea lor. 

Curtea reţine, raportat la materialul probator din dosar, gradul de pericol social 
deosebit de ridicat al faptei, în raport de modalitatea de comitere a acesteia, - respectiv 
conducerea autovehiculului cu o viteză de 45 km/h, pe trecerea de pietoni, dublată de 
neacordarea priorităţii de trecere victimei, angajată în traversarea drumului public, pe 
marcajul pietonal, aspect ce denotă o indiferenţă, o nepăsare faţă de eventualele 
consecinţe ale acţiunilor sale, pentru viaţa şi integritatea corporală a celorlalţi 
participanţi la trafic, infracţiunea fiind comisă într-o zonă intens circulată, pe un drum 
public, pe timp de noapte, când vizibilitatea era redusă, culpa exclusivă a inculpatei  
faptul că accidentul s-a soldat cu moartea unei persoane nevinovate, în vârstă de 74 de 
ani, rămânând fără suport moral, fiul decedatului.  

Pe parcursul judecăţii, inculpata a încercat să atenueze, să minimalizeze şi să 
scape de răspunderea propriilor fapte, acreditând ideea că accidentul s-a produs din 
culpa victimei, înafara trecerii de pietoni, apărare ce nu s-a confirmat prin probele 
administrate în speţă. 

Infracţiunea cauzează o tulburare în mediul social, o stare de pericol pentru 
relaţiile a căror ocrotire este asigurată prin incriminare şi pedeapsă, măsura reparaţiei 



fiind dată de pericolul social concret. Pe de altă parte, nu se poate omite  că pedeapsa, 
se aplică inculpatei şi urmăreşte reeducarea sa. Aceasta impune, ca la stabilirea 
sancţiunii să se ţină seama şi de persoana infractorului şi de aptitudinea sa de a fi 
reeducat. 

Instanţa de fond când a dispus suspendarea executării pedepsei aplicate 
inculpatei, a reţinut că aceasta nu posedă antecedente penale, este medic veterinar, 
este necăsătorită şi în vârstă de 30 de ani şi că s-a prezentat în mod constant în faţa 
judecătoriei, la soluţionarea procesului.  

Curtea, din contră, apreciază că lipsa antecedentelor penale cu greu poate fi 
încadrată în ceea ce legiuitorul a înţeles să reglementeze prin „conduita bună a 
infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii”, întrucât lipsa cazierului este o stare de 
normalitate, care trebuie să se regăsească în situaţia juridică a tuturor destinatarilor 
legii penale.  

Instanţa de fond dispunând suspendarea condiţionată a executării sancţiunii 
aplicate inculpatei, a dat semnificaţii exagerate unei atitudini fireşti, pe care trebuie să 
o aibă orice inculpat care săvârşeşte o infracţiune şi intră în tangenţă cu legea penală. 

În speţă, Curtea reţine că gradul de pericol social este unul foarte ridicat, fiind 
determinat, în ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii, de încălcarea gravă a 
normelor referitoare la – circulaţia pe drumurile publice – neacordarea priorităţii de 
trecere persoanelor fizice angajate în traversarea drumului public pe marcajul 
pietonal, dar şi de amploarea urmărilor produse, constând în moartea violentă a unei 
persoane. 

Totodată, se va avea în vedere că aceeaşi inculpată, după producerea 
evenimentului rutier, soldat cu decesul părţii vătămate, a mutat vehiculul implicat în 
accident, din locul unde acesta s-a produs, într-o altă locaţie, modificând astfel starea 
locului faptei, fără acordul echipei de cercetare. 

În plus, nu poate fi omis că infracţiunea a avut loc în timpul serii, când 
vizibilitatea era redusă, carosabilul umed, dar şi în contextul unui trafic intens,  ceea 
ce pune în evidenţă că inculpata şi-a asumat consecinţele nerespectării grave a 
regulilor de circulaţie. 

Din perspectiva raportului de cauzalitate, se constată că toate aceste urmări 
sunt rezultatul exclusiv al acţiunilor inculpatei. 

Sub aspect subiectiv, în ceea ce priveşte gradul vinovăţiei pentru infracţiunea 
prev.de art.178 alin.2 C.pen., este de observat că inculpata a acţionat în forma culpei 
cu prevedere, cu o uşurinţă ieşită din comun, apropiată de inconştienţă, nesupunându-
se normelor din regulamentul de aplicare a O.U.G.nr. 195/2002 şi sperând că 
rezultatele conduitei sale imprudente nu se vor produce, împrejurare ce ridică mari 
semne de întrebare asupra seriozităţii, responsabilităţii şi modului în care a înţeles să 
se conformeze restricţiilor şi obligaţiilor pe care le presupune activitatea de conducere 
a unui autovehicul. 

Modalitatea în care inculpata a acţionat, evidenţiază o lipsă de maturitate şi 
preocupare pentru eventualele consecinţe ce s-au şi produs, datorită nerespectării 
regulilor privind circulaţia pe drumurile publice şi gravitatea acestora. 

În speţă, inculpata s-a manifestat mai degrabă ca o victimă a unor împrejurări 
nefavorabile, ceea ce evidenţiază faptul că nu a înţeles şi nu a acceptat pe deplin 
vinovăţia sa, raportat la producerea accidentului şi a urmărilor deosebit de grave. 

Pentru motivele ce preced, Curtea apreciază că doar prin executarea pedepsei 
prin privare de libertate, sancţiunea aplicată de judecătorie, la minimul special, va 
constitui un avertisment adecvat pentru inculpată, faţă de reprobabilitatea faptelor sale 



şi îi va crea o atitudine potrivită faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire 
socială, pe care le-a încălcat cu brutalitate.  

 Este demn de remarcat că inculpata nu a manifestat regret în faţa 
instanţei de judecată, faţă de infracţiunile comise, nici empatie faţă de familia victimei 
decedate, nu a acoperit nici măcar parţial, daunele provocate acesteia, aspecte care vor 
fi avute în vedere de către Curte, la modul de executare a pedepsei.  

 Din piesele dosarului, nu a rezultat că inculpata a conştientizat 
propriile acţiuni şi gravitatea infracţiunilor pentru care este judecată, lipsind exersarea 
asumării responsabilităţii pentru propriile fapte. 

 Consolidarea resurselor personale trebuie să vizeze în egală măsură şi 
dobândirea unor percepţii corecte a rolului pedepsei, pentru a preîntâmpina 
accentuarea sentimentelor şi manifestărilor de frustrare, generate de inserţia sa în 
mediul carceral. Toate aceste aspecte, necesită o intervenţie de lungă durată şi centrată 
pe conştientizarea motivelor care au determinat infracţiunile, înţelegerea legăturii de 
cauzalitate dintre comportamentul său şi consecinţele grave produse – decesul unei 
persoane - şi identificarea unor noi modalităţi de abordare a circulaţiei pe drumurile 
publice. Gestionate corespunzător, acestea ar putea constitui resurse interne pe care 
inculpata apelantă s-ar putea baza în viitor. 

 Aşa fiind, apelul Parchetului apare ca fondat, urmând a fi admis în 
baza art. 421 pct 2 lit a CPP, împotriva sentintei penale nr. 336 din 5 noiembrie 2014 
a Judecătoriei Turda pe care o va desfiinţa în latura penală si rejudecând: 

 Se va dispune executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, prin 
privare de libertate. 

 Se va face aplicarea art. 71 si 64 lit.a teza a-II-a Cod penal, pe durata 
executării pedepsei. 

 Se vor înlătura dispozitiile art. 81 si 82 Cod penal, privind suspendarea 
condiţionată. 

Se vor menţine restul dispozitiilor sentintei apelate. 
Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, în baza art. 275 pct 4 alin 

3 CPP. 
 
  Cu privire la apelul  inculpatei: 
 
În esenţă, critica inculpatei vizează interpretarea eronată de către judecătorie a 

probelor administrate, testimoniale şi ştiinţifice prin prisma dispoziţiilor art.97 şi 103 
C.proc.pen., ceea ce impune o soluţie de achitare întemeiată pe art. 16 lit. b C.p.p. 
respectiv faptele nu au fost comise cu vinovăţia prevăzută de lege. 

Premisa coerenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar constă în 
previzibilitatea interpretării şi aplicării normelor de drept. 

 În operaţiunea de interpretare a normelor juridice, magistratul este 
chemat să desluşească voinţa legiuitorului în edictarea acestora. 

 Una din cele mai utilizate metode de interpretare şi, de regulă, prima la 
care apelează magistratul, este cea literală sau gramaticală, deoarece în acest fel se 
asigură, cu cea mai mare certitudine, condiţia previzibilităţii legii. 

 În acest sens, în  Avizul nr.11 din 2008 al Consiliului consultativ al 
Judecătorilor Europeni, în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, 
privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se arată că „examinarea chestiunilor în drept 
trece, într-un mare număr de cazuri, prin interpretarea regulii de drept. Această putere 
de interpretare nu trebuie să ne facă să uităm că judecătorul trebuie să asigure 



securitatea juridică, ce garantează previzibilitatea, atât a conţinutului regulii de 
drept, cât şi a aplicării sale şi contribuie la calitatea sistemului judiciar”. 

 Existenţa unor contradicţii între probe şi mijloacele de probă 
administrate în cursul procesului penal, sunt inevitabile, cauzele fiind diverse şi nu 
obligatoriu izvorâte din comportamentul rău-voitor sau neconform legii al persoanelor 
ascultate  ori al celor care au strâns şi administrat probele. Unele se referă la 
împrejurări neesenţiale, nerelevante pentru aflarea adevărului şi corecta stabilire a 
situaţiei de fapt, dar altele pot afecta judicioasa desluşire a stării de fapt şi în mod 
obligatoriu, trebuie înlăturate de organele judiciare prin coroborarea tuturor 
mijloacelor de probă.  

 În unele cazuri, contradicţiile invocate de părţi sunt consecinţa 
evaluării subiective a probatoriului administrat şi constituie o motivare a apelului sau 
contestaţiei. 

 Potrivit art 103 C.proc.pen., probele nu au o valoare dinainte stabilită, 
iar aprecierea fiecăreia se face de organul judiciar în urma examinării tuturor probelor 
administrate, în scopul aflării adevărului.  

  Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi 
formarea convingerii judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii 
de includere a capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării 
adevărului, interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a 
Comitetului de Miniştri ai Statelor Membre asupra Independenţei eficacităţii şi rolului 
judecătorilor, potrivit căreia “judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să 
fie în măsură să le exercite pentru a se achita de funcţiile lor”. 

  Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o 
muncă de reflecţie şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar 
pentru cunoaşterea faptelor, drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu 
disp.art.6 paragraf 2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr.7, instanţa are obligaţia 
de a-şi motiva soluţia dată cauzei, ceea ce implică justificarea procesului de 
convingere în mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor. Această poziţie 
a instanţei de apel, este reliefată şi de practica CEDO – cauza Boldea contra României 
în care se arată că “judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre 
criticile şi mijloacele de apărare invocate de părţi”. 

Probele administrate în faza de urmărire penală au aceeaşi valoare cu cele din 
faţa judecătorului, respectiv cele strânse în faţa procurorilor, se analizează coroborat 
cu cele realizate în faza cercetării judecătoreşti, iar scopul lor prev. în art. 97-103 Cod 
procedură penală, constând în aflarea adevărului, este identic, pentru ambele faze ale 
procesului penal. 

Prin urmare, probele administrate în faza de urmărire penală nu servesc 
exclusiv pentru trimiterea în judecată a inculpatei, iar faptul că instanţa este obligată 
să verifice legalitatea lor şi să stabilească utilitatea şi concludenţa acestora în cadrul 
cercetării judecătoreşti, nu duce automat la concluzia eliminării celor din faza de 
urmărire penală. 

 Vinovăţia exclusivă a inculpatei în săvârşirea faptelor deduse judecăţii 
rezultă din ansamblul probelor testimoniale şi scrise ataşate dosarului, respectiv: 
procesul-verbal de cercetare la faţa locului (fila 5), raportul de constatare medico-
legală al victimei (fila 16), declaraţiile părţii vătămate (fila 20), din conţinutul 
raportului de expertiză criminalistică privind dinamica producerii accidentului (fila 
31), declaraţiile inculpatei (f.50-53 din faza de up), precum şi din faţa instanţelor de 
judecată, care se coroborează perfect cu declaraţiile martorilor O.L.P. (fila 54), I.S. 



(fila 57), B. C.V. (fila 59), B.A. (fila 62), V.T.G. (fila 64), D.V.C. (fila 66), R.A. (fil 
67). 

 Ca o primă remarcă, în analizarea apelului declarat de către inculpată, 
Curtea reţine că alături de judecătorie, îşi însuşeşte starea de fapt stabilită prin 
rechizitoriu, împrejurare ce determină ca aceasta să devină a instanţei de judecată, 
semnificând unitatea de vedere dintre parchet şi magistraţi, în evaluarea şi 
interpretarea probelor. Ea nu înseamnă stabilirea faptelor numai în baza probelor 
administrate la urmărirea penală, ci, fie, concordanţa acestor probe cu cele 
administrate în cadrul anchetei judecătoreşti, fie nepotrivirea dintre cele două 
categorii de probe şi, reţinerea, de către instanţe, ca mai credibile, în consonanţă cu 
adevărul, a celor administrate la urmărirea penală. 

 Coroborând toate probele administrate în ambele faze ale procesului 
penal, Curtea este datoare să examineze cauza acordând întâietate principiului 
preeminenţei dreptului, a respectării tuturor prevederilor legale (a se vedea cazul 
Sunday Times din 26 mai 1979 de la Curtea Europeană de la Strassbourg) 

 Atât în faza de urmărire penală prin declaraţiile date, cât şi în faţa 
instanţei de fond şi apel, inculpata nu a recunoscut învinuirile aduse învederând că „în 
seara zilei de 20 octombrie 2010, în jurul orelor 19,30 a pornit cu autoturismul Ford 
Focus cu nr. …, de la domiciliul părinţilor săi, situat pe str. Gh Lazăr nr. 12 spre str. 
Castanilor. După aproximativ 100 m şi la 5-10 m dincolo de trecerea de pietoni a auzit 
o bubuitură şi a observat pe capotă o persoană, moment în care a frânat brusc, a oprit 
şi a coborât din vehicul. Inculpata susţine că în zona portierei dreapta spate, se afla 
căzută o persoană în vârstă, bărbat, care avea îmbrăcămintea compusă din :pantaloni 
de culoare închisă şi o geacă de culoare deschisă. Observând în apropiere o salvare, 
inculpata a fugit la aceasta şi a anunţat cadrele medicale despre accident, solicitându-
le ajutorul. Acestea s-au deplasat la locul evenimentului, au luat victima şi au 
transportat-o la spital.  

Inculpata susţine că a solicitat echipajului de pe ambulanţă, permisiunea de a 
urca alături de victimă, dar aceştia nu şi-au dat acordul, astfel că ea s-a deplasat cu 
autoturismul personal, cel implicat în accident, la spital, fiind în stare de şoc. 

Inculpata precizează că după testarea alcoolemiei, la spital, de către organele 
de poliţie, a revenit cu autoturismul la locul accidentului, unde se efectuau măsurători 
privind spaţiul  în care se afla vehiculul, aceasta încercând să-l reamplaseze, 
aproximativ, în aceeaşi locaţie”. 

După începerea urmăririi penale, inculpata, în prezenţa apărătorului ales a 
afirmat că „ În seara de 20 octombrie 2010, în jurul orelor 19 a ieşit din locuinţa 
părinţilor săi, amplasată pe str Gh Lazăr nr. 12 din Turda, s-a urcat la volanul 
autoturismului personal Ford Focus cu nr. ... cu intenţia de a se deplasa la o rudă pe str 
Gen Dragalina. Inculpata susţine că la acea dată ploua mărunt, carosabilul fiind umed, 
iar după ce a parcurs 150 m cu o viteză de 20-30 km/h, ajungând în dreptul porţii 
pieţei agroalimentare, la aprox. 20 m după trecerea de pietoni, a simţit o izbitură în 
partea dreaptă, lateral, realizând că este o persoană care s-a lovit, apoi de parbriz şi a 
căzut pe carosabil. După impact, inculpata precizează că a oprit imediat autoturismul, 
a coborât de la volan şi a văzut că victima era un bărbat, care era căzut pe carosabil, în 
partea laterală dreapta a maşinii, pe la mijloc.Văzând la cca 20 m o ambulanţă 
staţionată, inculpata s-a dus la aceasta şi a cerut ajutor cadrelor medicale, care s-au 
deplasat la locul accidentului, au preluat victima, transportând-o la spitalul Turda. 

Inculpata precizează că deoarece nu i s-a permis să însoţească victima la spital, 
ea s-a urcat la volanul autoturismului propriu pe care l-a condus până la unitatea 
medicală. 



În legătură cu această atitudine, inculpata învederează că ea s-a gândit doar la 
starea victimei şi fiind în stare de şoc, a omis să anunţe evenimentul produs, organelor 
de poliţie.” 

Aceeaşi poziţie şi-a menţinut-o inculpata nu numai în declaraţiile din faza de 
urmărire penală ci şi cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală unde arată 
textual:” nu recunosc comiterea faptelor”. 

Şi în faţa instanţelor de judecată, de fond şi apel, inculpata şi-a clamat 
nevinovăţia, nerecunoscând niciuna dintre faptele imputate. 

În legătură cu învinuirile aduse prin rechizitoriu precizează următoarele: „ În 
ziua respectivă în jurul orei 19,30, pe timp de ploaie, m-am deplasat cu maşina cu 20 
sau 30 km/h, pe strada din spatele pieţei din Turda. După ce am trecut de trecerea de 
pietoni, la o distanţă de 10-15 m în dreptul porţii de intrare în piaţă, am auzit un 
zgomot puternic în partea dreaptă, în lateral, motiv pentru care am oprit. Am văzut o 
persoană căzută la pământ şi fiindcă în apropiere staţiona o salvare, m-am deplasat pe 
jos şi am chemat ajutor. Am cerut să mă lase şi pe mine în autospecială, să însoţesc 
victima la spital, dar personalul medical mi-au spus să îi urmez. În aceste condiţii, am 
condus autoturismul meu, în care se afla şi mama şi ne-am deplasat la spital unde am 
găsit şi lucrătorii de poliţie pe care i-am anunţat între timp. După ce mi-au fost 
recoltate probele de sânge, am revenit la locul accidentului, plasând autoturismul la 
locul acestuia. 

Nu mă consider vinovată de modificarea locului accidentului deoarece eram 
şocată de ce s-a întâmplat. Nu ştiu de unde a apărut victima, eu am auzit doar 
zgomotul impactului.” 

Curtea reţine că apărările formulate de inculpată, nu se coroborează cu 
procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi nici cu declaraţiile celorlalţi martori 
ascultaţi nemijlocit de procuror şi instanţă şi nici cu conţinutul raportului de expertiză 
criminalistică nr. 68 din 30 martie 2012 întocmit de Laboratorul Interjudeţean de 
expertize criminalistice Cluj, care reliefează, o cu totul altă stare de fapt. 

Astfel, din procesul-verbal de cercetare la faţa locului depus la fila 5 up, 
rezultă că accidentul de circulaţie s-a produs în zona intrării în piaţa agroalimentară 
din Turda. Din declaraţiile martorilor aflaţi la faţa locului rezultă că accidentul s-a 
produs în următoarele împrejurări: „ victima se deplasa în mod normal, în zona 
trecerii pentru pietoni, dinspre str. I M. spre intrarea în piaţă şi a fost lovit de către 
autoturismul care circula dinspre str A Şaguna şi care nu a făcut nicio manevră de 
evitare a pietonului şi nici victima nu s-a ferit de autoturism”. Organele de poliţie au 
constatat că „evenimentul rutier s-a produs pe str. Gh Lazăr, în zona intrării în piaţa 
agroalimentară, drumul public prezentând o intersecţie în T, circulaţia desfăşurându-
se într-un singur sens pe str. Gh Lazăr (dinspre str. A Şaguna spre A Sever) şi pe două 
sensuri în zona intrării/ieşirii din piaţă, cu două benzi pe sensul de circulaţie de pe str. 
Gh Lazăr şi o bandă pe sens în zona intrării/ieşirii din piaţă. În zonă nu sunt amenajate 
rigole sau acostamente. 

Pe suprafaţa carosabilă exista marcaj simplu discontinuu, care desparte benzile 
de circulaţie. În zona producerii accidentului exista indicatorul rutier „trecere pentru 
pietoni” şi „marcajul transversal ce indica o trecere pentru pietoni”. 

În momentul efectuării cercetării, partea carosabilă era umedă, ploua, era timp 
de noapte, vizibilitatea fiind asigurată de iluminatul stradal, care funcţiona intermitent 
în acel moment. 

Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit modificări în sensul 
că victima accidentului rutier, a fost preluată şi transportată de ambulanţă la Spitalul 
Turda, iar inculpata apelantă în calitate de conducător auto, s-a deplasat cu 



autoturismul implicat în eveniment, până la spital, după care s-a întors la locul faptei 
şi l-a amplasat într-o poziţie pe care o declară, ca fiind cea în care s-a oprit vehiculul, 
după impact. 

Curtea reţine că din cuprinsul procesului-verbal de cercetare la faţa locului 
întocmit de poliţie, rezultă că „nu au fost descoperite urme şi mijloace materiale de 
probă iar autoturismul Ford Focus cu nr. … avea capota motorului uşor înfundată şi 
parbrizul spart”. 

Vinovăţia inculpatei F.A.F. în săvârşirea faptelor deduse judecăţii, rezultă fără 
echivoc din: declaraţia martorei O.L.P. din faza de urmărire penală (fila 54) menţinută 
în faţa judecătoriei (fila 72) care învederează că: „ La 20 octombrie 2010, în jurul 
orelor 19,30 era de servicu ca barmană la localul SC M. SRL, amplasat pe str Gh 
Lazăr, când, în timp ce se afla în faţa localului, a văzut un bărbat care s-a angajat în 
traversarea străzii, vis-a-vis de intrarea în piaţă, iar în momentul traversării a fost lovit 
frontal de un autoturism, ulterior victima căzând pe spate, pe carosabil. Martora 
precizează că se afla la 50 m de locul faptei şi nu poate preciza cu exactitate dacă 
pietonul traversa sau nu strada, pe trecerea de pietoni. În aceeaşi declaraţie martora 
afirmă că vehiculul care a lovit victima s-a oprit la faţa locului, de la volanul său a 
coborât inculpata, care se întreba ce s-a întâmplat, întrucât nu a văzut nimic, 
conducătoarea auto deplasându-se împreună cu mama sa şi cu autoturismul implicat în 
accident, la Spitalul Turda, imediat după ce victima a fost preluată de echipajul de la 
salvare”. 

Săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, de către inculpată este reliefată şi 
prin declaraţia martorului I.S. din faza de urmărire penală fila 57, menţinută în faţa 
judecătoriei, fila 74, care învederează textual: „ la 20 octombrie 2010, în jurul orelor 
19 era de serviciu în calitate de asistent medical la Ambulanţa Turda, şi împreună cu 
colegul său B. C. s-au deplasat cu autospeciala din dotare pe str Gh Lazăr din Turda, 
unde au primit o solicitare privitoare la un bărbat care s-a tăiat. Ajunşi la locul 
solicitării martorul susţine că persoana care avea nevoie de ajutor plecase din acel loc 
şi în momentul în care se edificau asupra acestui fapt, s-a apropiat de autospecială o 
femeie, care i-a spus că tocmai a lovit o persoană cu maşina, iar victima are nevoie de 
ajutor. Martorul precizează că s-a deplasat imediat cu autospeciala, pe aceeaşi stradă 
în spatele pieţii agroalimentare, unde pe şosea se afla căzut pe spate, inconştient, un 
bărbat, care a fost aşezat pe targă şi transportat urgent la spitalul Turda. Martorul 
precizează că întrucât era preocupat de situaţia victimei, nu a reţinut cu exactitate 
poziţia în care acesta se afla, la momentul intervenţiei”. 

În acelaşi sens, declară şi martorul B. C.V., în faza de urmărire penală, fila 59 
şi în faţa instanţei fila 83, acesta învederând că: „ La 20 octombrie 2010, în jurul 
orelor 19, se afla de serviciu în calitate de ambulanţier la Ambulanţa Turda, când 
împreună cu martorul I.S., s-au deplasat pe str Gh Lazăr din Turda, unde au primit o 
solicitare privitoare la un bărbat care era tăiat. Ajunşi la locul solicitării au constatat 
că persoana pentru care s-au deplasat plecase de acolo, şi în momentul când aflau 
această împrejurare, au auzit-o pe barmana de serviciu când aceasta susţinea că este 
posibil ca o maşină să fi lovit pe cineva. De îndată la ambulanţă, s-a prezentat 
inculpata, care le-a cerut ajutor astfel că s-au deplasat în  piaţa agroalimentară, unde 
pe carosabil era căzută victima. Ajunşi lângă victimă, martorul B. susţine că împreună 
cu I.S., l-au aşezat pe o targă, moment în care inculpata a afirmat că nu a circulat cu 
viteză şi nu a observat victima, aceasta apărând în faţa maşinii sale, instantaneu”. 

Martorul B. precizează că victima era căzută pe carosabil, aproximativ la axa 
drumului, în dreptul intrării în piaţă. Mai mult, martorul a precizat că după ce a adus 
victima cu ambulanţa la Spitalul Turda, aici a observat-o pe inculpată care i-a 



comunicat că a venit la unitatea sanitară, cu autoturismul cu care a provocat 
evenimentul rutier.  

Vinovăţia inculpatei rezultă şi din declaraţia martorului B.A. din faza de 
urmărire penală fila 62, menţinută în faţa instanţei fila 85, care relevă următoarele: 
„La data de 20 octombrie 2010, în jurul orelor 19, se afla în barul SC M. SRL, de pe 
str. Gh Lazăr din Turda, unde consuma alcool. La un moment dat, susţine că a auzit o 
bufnitură puternică şi barmana a strigat că o persoană a fost lovită de un autoturism. 
Martorul precizează că a ieşit în faţa barului şi a observat că pe carosabil era căzută o 
persoană la 3 metri faţă de trecerea pentru pietoni şi 3 metri faţă de marginea 
carosabilului. În spatele victimei, a observat că era oprit la cca 1,5 m un autoturism 
marca străină, culoare închisă”.  

Culpa inculpatei în săvârşirea faptelor deduse judecăţii rezultă şi din declaraţia 
martorului V.T. G., din faza de urmărire penală, fila 64 menţinută şi în faţa instanţei 
fila 110, care relevă următoarele: „ La 20 octombrie 2010 în jurul orelor 18 s-a oprit la 
barul SC M. din Turda, de pe str Gh Lazăr, unde a consumat alcool. Aflându-se în faţa 
barului, a auzit o bufnitură puternică şi când s-a uitat, a observat căzut pe carosabil 
spre intrarea în piaţa agroalimentară un bărbat. A observat că acesta avea poziţia pe 
banda 2 de mers, capul spre staţia de autobuz, vis-a-vis de piaţă. Martorul precizează 
că a văzut oprit un autoturism după victimă, pe partea stângă în parcare.  

În dreptul trecerii de pietoni, martorul precizează că exista un bec care 
funcţiona”. 

Vinovăţia inculpatei rezultă şi din declaraţia martorului R.A. de la fila 67 up, 
care relevă : „ La data de 20 octombrie 2010, în jurul orelor 19,30 când a ajuns la 
intersecţia cu str Gh Lazăr din Turda, a observat lume adunată în stradă, în 
apropierea trecerii pentru pietoni. Când s-a apropiat de grupul de oameni, a sesizat 
că pe asfalt era o persoană culcată, la aproximativ 7 metri de marginea trotuarului, şi 4 
m măsuraţi de la stâlpul înspre biserică. Martorul a afirmat că nu a observat vreun 
autoturism în apropierea victimei şi nici în spatele acesteia, până la trecerea de 
pietoni”. 

Acest martor nu a mai fost ascultat în faţa judecătoriei. 
Vinovăţia inculpatei este relevată şi prin declaraţiile martorului D.V. din faza 

de up, fila 66, menţinută în faţa judecătoriei care relevă următoarele: „ La 20 
octombrie 2010, în jurul orelor 19 se afla pe str Gh Lazăr din Turda, în faţa imobilului 
cu nr. 12, unde deţine un magazin. La un moment dat din imobil, a ieşit inculpata F., 
persoană pe care o cunoştea. Ea s-a urcat la volanul autoturismului Ford cu nr. ..., şi 
cu care a plecat în direcţia str A Sever. După plecarea inculpatei martorul a reintrat în 
magazin iar la scurt timp a auzit mai multe voci, care afirmau „uite că a lovit un 
cetăţean”, condiţii în care a ieşit din nou din magazin, s-a deplasat pe trotuar 25 m, şi 
a văzut la aproximativ 30 m oprit în dreptul intrării în piaţa agroalimentară, 
autoturismul inculpatei.” 

Vinovăţia exclusivă a inculpatei în săvârşirea faptelor deduse judecăţii, este 
pusă în evidenţă şi prin declaraţia martorului M.D., din instanţă fila 113, care relevă 
următoarele: „ Mă deplasam singur către casă, pe strada din spatele pieţei. Mergeam 
pe partea opusă pieţei, către catedrală. La un moment dat, când eram în dreptul trecerii 
de pietoni, şi privind către  marcajul pietonal am văzut un bărbat care trecea strada 
către piaţă, şi o maşină mică, închisă la culoare, care l-a lovit, luându-l pe capotă.Am 
văzut că victima s-a lovit de parbriz, pe partea dreaptă a maşinii, aproape de mijloc, 
spre partea dreaptă a parbrizului, apoi, după ce maşina a oprit la doi metri de trecerea 
de pietoni, victima a căzut în faţa acesteia. 



Precizez că victima se afla pe trecerea de pietoni în momentul impactului, 
loc care era luminat de un bec”. 

Vinovăţia exclusivă a inculpatei în săvârşirea faptelor deduse judecăţii, rezultă 
fără dubiu şi echivoc, din proba ştiinţifică ataşată dosarului, respectiv din conţinutul 
raportului de expertiză criminalistică nr. 68 din 30 martie 2012, întocmit de 
Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj,unde expertul a învederat 
următoarele: „ În ceea ce priveşte viteza de deplasare a autovehiculului condus de 
către inculpată şi a locului unde a avut loc impactul între autoturism şi victima C.I., pe 
baza urmelor create pe caroserie, s-a stabilit faptul că viteza de deplasare a maşinii la 
momentul accidentului a fost de cca 45 km/h, iar locul evenimentului rutier a fost 
identificat în planul longitudinal al drumului impactul a avut loc pe marcajul 
pietonal, cu cca 0,9 m anterior limitei dinspre strada A Sever a acestuia”. 

În privinţa posibilităţii de evitare a accidentului de către inculpată, expertul a 
stabilit „ cât timp numita F. nu a sesizat starea de pericol iminent declanşată prin 
pornirea de pe loc a autoturismului şi continuarea mişcării sale accelerate, aceasta nu 
putea evita, în condiţiile date, producerea accidentului”. 

Expertul însă precizează că „cu toate acestea inculpata putea preveni 
producerea evenimentului rutier, dacă, după pornirea de pe loc a autoturismului, ar fi 
oprit anterior marcajului pietonal, într-o poziţie care să-i permită acordarea priorităţii 
de trecere, pietonului angajat în traversare, pe marcajul pietonal”. 

Acelaşi expert mai precizează şi faptul că, în urma simulării vizibilităţii avute 
de inculpată, anterior producerii accidentului rutier, prin utilizarea programului de 
simulare Dohladnost2.0 „conducătoarea auto trebuia şi putea să observe faptul că, în 
momentul pornirii de pe loc, în condiţiile în care pietonul se afla deja pe marcajul 
pietonal, angajat în traversare, constituia un pericol potenţial, de lovire al acestuia”. 

În final, expertul a concluzionat că „accidentul rutier s-a produs din cauza 
neacordării priorităţii de trecere numitului C.I., angajat în traversarea drumului 
public, pe marcajul pietonal, de către inculpată”. 

Vinovăţia inculpatei în săvârşirea faptelor deduse judecăţii, rezultă şi din 
concluziile raportului de constatare medico-legală întocmit de IML CLUJ, în care se 
precizează că: „moartea părţii vătămate C.I. a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei 
de trunchi cerebral în cadrul unui traumatism cranio-cerebral acut, iar leziunile s-au 
produs prin lovire, basculare şi proiectare, în cadrul unui accident rutier, iar între 
leziuni şi deces există legătură de cauzalitate”. 

Curtea reţine că în speţă inculpata a încălcat prevederile art. 48 din OUG nr. 
195/2002 în care se precizează textual:” conducătorul de vehicul trebuie să respecte 
regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să 
poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă.” 

În acest caz, au fost încălcate de inculpată şi prevederile art 135 din 
Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 în care se statuează că: „toţi 
conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere şi în următoarele 
situaţii: ….lit h) pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, 
marcat şi semnalizat corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, 
atunci când acesta se află în sensul de mers al vehiculului”. 

Curtea , nu poate reţine în privinţa victimei C.I., încălcarea vreunei norme de 
circulaţie, anterioară sau concomitentă, cu evenimentul rutier, ce a avut ca rezultat 
decesul său. 

În legătură cu săvârşirea infracţiunii prev de art 89 alin 2 din OUG nr. 
195/2002 Curtea reţine că aceasta nu poate fi comisă decât cu intenţie,probele 
dosarului atestând că inculpata, imediat după producerea evenimentului rutier, a oprit 



autoturismul în dreptul victimei, C.I., dar observând că este căzut la sol, a plecat cu 
autoturismul la spital, fără a anunţa organele de poliţie despre producerea accidentului 
rutier. 

Curtea reţine că inculpata nu s-a conformat prev art 77 alin 1 din OUG nr. 
195/2002 care prevăd că „orice conducător auto implicat într-un accident rutier, în 
urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale a unei persoane, 
este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice starea locului, 
sau să şteargă urmele accidentului, fără încuviinţarea organelor abilitate care 
cercetează accidentul”. 

Probele dosarului atestă că inculpata a încălcat cu intenţie această prevedere, 
mutând autoturismul Ford Focus cu nr. ... de la faţa locului, modificând astfel urmele 
accidentului. 

Apărările formulate de inculpată atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa 
instanţelor de judecată, în sensul că nu se face vinovată de faptele pentru care a fost 
deferită justiţiei, vor fi înlăturate ca nesincere şi de circumstanţă fiind combătute prin 
declaraţiile martorului ocular M.D. A., care relevă textual: „ victima se afla pe 
trecerea de pietoni în momentul impactului”, depoziţie care se coroborează perfect cu 
conţinutul raportului de expertiză criminalistică de la fila 42 up, care reliefează că 
accidentul „ s-a produs din cauza neacordării priorităţii de trecere numitului C.I., 
angajat în traversarea drumului public pe marcajul pietonal, de către inculpată”. 

Împrejurarea că martorii B.A. şi V.T. au susţinut că accidentul nu a avut loc pe 
trecerea de pietoni, trebuie privită şi prin prisma faptului că aceştia se aflau într-un 
restaurant unde consumau băuturi alcoolice, astfel că sub influenţa acestora, percepţia 
le-a fost mult diminuată, cu privire la reala stare de fapt, şi dinamica producerii 
accidentului. 

Mai mult, martorii I.S. şi B. C. fiind implicaţi direct în ajutarea victimei şi 
transportarea ei la spital, în calitate de ambulanţieri, este evident că nu au fost atenţi, 
la locul exact unde era căzută victima pe carosabil, ceea ce nu dovedeşte însă, că 
accidentul nu a fost comis de inculpată, pe trecerea de pietoni. 

Declaraţia martorului M. şi concluziile probei ştiinţifice se coroborează perfect 
şi cu conţinutul procesului-verbal de cercetare la faţa locului, întocmit de poliţie, în 
care se relevă că „În zona producerii accidentului exista indicatorul rutier „trecere 
pentru pietoni şi marcajul transversal ce o indica „.rezultând astfel fără dubiu, că 
inculpata nu avea cum să nu sesizeze că lovirea pietonului a avut loc pe trecerea de 
pietoni, semnalizată corespunzător. 

Coroborând probele testimoniale şi cele ştiinţifice la care s-a făcut referire mai 
sus, Curtea reţine că vinovăţia inculpatei în săvârşirea infracţiunii de ucidere din 
culpă, este probată dincolo de orice îndoială rezonabilă şi va fi reţinută în sarcina 
apelantei. 

Cu privire la fapta reglementată de art. 89 alin 2 din OUG nr. 195/2002, 
instanţa de apel reţine că şi aceasta a fost săvârşită cu intenţie indirectă, de către 
inculpată, ea acceptând mutarea şi schimbarea locului evenimentului rutier, deşi, 
prevederile art 77 alin 1din OUG nr. 195/2002, îi interziceau acest lucru. 

Nu poate fi acceptată apărarea inculpatei, în sensul că din cauza şocului 
emoţional, ar fi însoţit ambulanţa la spitalul din Turda, pentru a verifica starea sanitară 
a victimei, deoarece orice conducător auto, în momentul în care pilotează 
autoturismul, trebuie să se supună normelor legale ce reglementează circulaţia pe 
drumurile publice şi să prevadă totodată riscul, de a fi implicat în evenimente rutiere, 
riscuri şi pericole însă, care trebuie să fie asumate şi care nu pot justifica în niciun 
mod, nesocotirea normelor imperative ce guvernează traficul rutier. 



 Aşadar, declaraţiile de nerecunoaştere ale inculpatei sunt simple 
afirmaţii, care au ca scop doar disculparea acesteia de consecinţele penale ale faptelor 
sale, fiind vădit pro cauza, motiv pentru care curtea le va aprecia ca atare. 

 Dând sens şi dispoziţiilor art.5 din C.proc.pen. privind aflarea 
adevărului, normă cu valoare de principiu în procesul penal, instanţa de apel a reţinut 
şi apreciat numai acele probe care reflectă adevărul, ţinând seama de întregul material 
administrat în cauză. 

 Deşi inculpata a negat constant comiterea faptelor afirmând că a fost 
condamnată pe nedrept, susţinerile acesteia nu au suport probator. 

 Simpla afirmaţie a unei stări de fapt, fără coroborarea acesteia cu alte 
mijloace de probă, nu poate fi acceptată ca adevăr, iar modalitatea de apărare utilizată 
de inculpată, respectiv negarea realităţii evidente, nu poate influenţa convingerea 
bazată pe probe irefutabile.  

 Aşa fiind, nu poate fi acceptată achitarea inculpatei în baza art. 16 lit.b 
C.p.p. şi exonerarea sa de plata despăgubirilor civile, materiale şi morale. Pentru 
motivele pe larg expuse în apelul parchetului, este evident că reeducarea acesteia nu 
poate fi realizată prin suspendarea condiţionată a executării pedepsei prev de art. 81 
Cod penal. Faţă de atitudinea de nesinceritate constantă a inculpatei, în ambele faze 
ale procesului penal nu se pot reţine în favoarea acesteia, circumstanţele atenuante 
reglementate de art. 74 alin 2 din VCP. 

 Pentru motivele ce preced, se va respinge ca nefondat apelul inculpatei 
F. în baza art. 421 pct 1 lit b CPP împotriva aceleiaşi sentinţe. 

 În baza art. 275 alin 2 CPP, va obliga apelanta la 400 lei cheltuieli 
judiciare statului. (Judecător Delia Purice) 

 
 
 

Evaziune fiscală prev. de art. 6 din Legea nr. 86/2006 

Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, decizia penală nr. 449 din 25 
martie 2015  

Prin sentinţa penală nr. 230 din 10 decembrie 2014 a Judecătorie Huedin, în 
baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968 şi art. 5 
NCP a fost condamnat inculpatul R.D. …, la pedeapsa de: 1 an închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. 

În baza art. 71 C.Pen. 1968, cu aplicarea art. 5 NCP, au fost interzise 
inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II– a C.Pen. 1968. 

În baza art. 81 şi 71 alin. final C.Pen. 1968, cu aplicarea art. 5 NCP, s-a 
suspendat condiţionat executarea atât a pedepsei principale, cât şi a pedepsei accesorii 
pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.Pen. 1968. 

În baza art. 359 C.Pr.Pen. 1968 s-a atras atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor prevăzute de art. 83 C.Pen. 1968 a căror nerespectare are ca urmare 
revocarea suspendării. 

În baza art. 397 NCPP rap. la art. 998 şi urm. C.Civ. 1864 a fost obligat 
inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.C.T. SRL, cu sediul în 
…, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă D.L.D., cu sediul în … la 
plata sumei de 30.500 lei, la care se adaugă majorări şi penalităţi de la data scadenţei 
şi până la plata achitării către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca - 



Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa 
Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj, cu titlul de despăgubiri civile. 

În baza art. 404 alin. 1 lit. c) NCPP s-a menţinut măsura asiguratorie a 
sechestrului instituit asupra imobilului situat în …, înscrisă în CF nr. 50977 UAT 
Poieni (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 986 Poieni), nr. cad. 365. 

În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a NCPP suma de 150 lei cu titlul de onorariu 
parţial cuvenit avocatului din oficiu, d-na … conform delegaţiei din 05.06.2014 va 
rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul 
Baroului Cluj. 

În baza art. 274 alin. 1 şi 3 NCPP a fost obligat inculpatul, în solidar cu partea 
responsabilă civilmente SC A.C.T. SRL, la plata sumei de 1.200 lei cu titlu de 
cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin inculpatul R.D. a fost trimis în judecată 
pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 6 din Legea 
nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968. 

 S-a reţinut în actul de inculpare şi trimitere în judecată că inculpatul a 
dispus reţinerea şi nevirarea la bugetul general consolidat de stat a impozitelor şi 
contribuţiilor cu reţinere la sursă (contribuţii ale angajaţilor la asigurările sociale, 
contribuţii ale angajaţilor la asigurările sociale de sănătate, contribuţii ale angajaţilor 
la fondul de şomaj şi impozit pe salarii), aferente perioadei 25.06.2011 - 21.09.2012, 
în cuantum total de 30.500 lei ( fără dobânzi şi penalităţi), cu toate că societatea 
dispunea în mod efectiv de sumele de bani necesare achitării acestora  impozite. 

Prin Încheierea din data de 10.07.2014 a Judecătorului de Cameră preliminară 
s-a constatat în baza art. 346 alin. 2 NCPP legalitatea rechizitoriului Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Huedin. 

 Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei în cursul urmăririi penale. În 
faţa instanţei inculpatul a declarat că a fost nevoit să achite datoriile curente ale 
societăţii pentru a-şi putea continua activitatea comercială. 

 Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele: 
În fapt, inculpatul R.D. este administrator al SC A.C.T. S.R.L., agent 

economic cu sediul social în … jud. Cluj, având ca obiect de activitate transporturi 
rutiere de marfă.  

Prin sentinţa civilă nr. 734/2013 a Tribunalului Specializat Cluj pronunţată în 
dosarul nr. …/1285/2012 a fost admisă cererea de trecere în faliment a debitoarei SC 
A.C.T. S.R.L. formulată de administratorul judiciar C.I.I. D.L.D. dispunându-se 
intrarea în faliment în procedură generală  a debitoarei şi  dizolvarea societăţii 
debitoare SC A.C.T. S.R.L. 

La data de 17.09.2012 organele de poliţie din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală 
Huedin s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pentru perioada 25.06.2011- 
21.09.2012, societatea administrată de inculpat a declarat, a reţinut, dar nu a virat 
către bugetul consolidat al statului în termenul legal de 30 de zile de la data scadenţei, 
mai multe obligaţii pentru care legea prevede reţinerea la sursă. Potrivit adresei cu nr. 
8271/21.09.2012, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj – 
Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Huedin a comunicat că SC A.C.T. SRL a 
acumulat obligaţii în sumă de 44.303 lei, astfel: impozit pe salarii – debit= 9.679 lei, 
dobânzi şi penalităţi de întârziere= 4.242 lei; CAS reţinut – debit= 13.172 lei, dobânzi 
şi penalităţi de întârziere = 6.002 lei; şomaj – debit = 651 lei, dobânzi şi penalităţi de 
întârziere = 337 lei; contribuţia pentru sănătate – debit = 6.998 lei, dobânzi şi 
penalităţi de întârziere = 3.222 lei. Cele patru obligaţii fiscale reprezentând impozite 



şi contribuţii cu reţinere la sursă, pentru care au existat întârzieri mai mari de 30 de 
zile faţă de data scadenţei, sunt în sumă totală de 30.500 lei,  fără dobânzi şi penalităţi. 

Potrivit art. 6 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale, în forma anterioară modificării intervenite prin Legea 50/2013, 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă 
reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor 
reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Prin impozite şi contribuţii 
cu reţinere la sursă se înţeleg acele impozite şi contribuţii stabilite prin lege în sarcina 
salariaţilor, care se reţin de către angajator din drepturile salariale lunare cuvenite 
salariaţilor şi sunt virate la bugetul de stat. Prin scadenţă se înţelege termenul prevăzut 
de lege pentru virarea la bugetul de stat a impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la 
sursă. Prin reţinere se înţelege evidenţierea în actele contabile a sumelor datorate de 
către angajator către bugetul general consolidat a sumelor datorate de către angajaţi cu 
titlu de impozite şi contribuţii. 

             Inculpatul nu a negat faptul că nu a vărsat sumele reprezentând 
impozitele şi contribuţiile datorate bugetului de stat, din veniturile lunare realizate de 
către angajaţi, respectiv cele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 27 din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, art. 257 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
art. 57 din Legea nr. 571/2003 (Codul fiscal). 

 Potrivit normei de incriminare mai sus expusă pentru a întruni 
elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală fapta trebuie săvârşită cu 
intenţie. Potrivit art. 19 alin. 1 pct. 1 din C.Pen. 1968, incident în cauză, fapta este 
săvârşită cu intenţie când infractorul: a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind 
producerea lui prin săvârşirea acelei fapte ( intenţia directă) sau b) prevede rezultatul 
faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui ( intenţia 
indirectă). 

 Or, inculpatul, deşi cunoştea atribuţiile legale ce-i revin în calitate de 
administrator al SC A.C.T. S.R.L., a realizat venituri aşa cum rezultă din copiile 
registrului de casă al firmei, însă a ales să dea o altă destinaţie acestor venituri, în 
sensul de a achita alte obligaţii ale societăţii ( furnizori, rate bancare, etc). Acest fapt 
este de altfel recunoscut şi de către inculpat în declaraţiile sale ( d.u.p., f. 20-23). 

 În drept, fapta inculpatului R.D., care a dispus reţinerea şi nu a virat la 
bugetul general consolidat de stat impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă 
(contribuţii ale angajaţilor la asigurările sociale, contribuţii ale angajaţilor la 
asigurările sociale de sănătate, contribuţii ale angajaţilor la fondul de şomaj şi impozit 
pe salarii), aferente perioadei 25.06.2011- 21.09.2012, în cuantum total de 30.500 lei ( 
fără dobânzi şi penalităţi), cu toate că societatea dispunea în mod efectiv de sumele de 
bani necesare achitării acestora  impozite, întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. art. 6 din Legea nr. 241/2005, în formă 
continuată. 

 Instanţa a reţinut că la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare 
Legea 286/2009, respectiv Noul Cod Penal (NCP).  

 Având în vedere succesiunea în timp a celor două acte normative 
penale, respectiv vechiul cod penal sub imperiul căruia a fost săvârşită infracţiunea, 
precum şi Noul Cod Penal intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, se pune  
problema determinării legii penale mai favorabile.  

Astfel, prin decizia nr. 265/06.05.2014 Curtea Constituţională a României a 
stabilit că dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu 



permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale 
mai favorabile.  

De asemenea prin decizia 5/2014 ICCJ  a stabilit că în aplicarea art. 5 din 
Codul penal, s-a avut în vedere criteriul aprecierii globale a legii penale mai 
favorabile, constatându-se că nu este permisă combinarea prevederilor din legi 
succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile. 

În cauză instanţa a apreciat că legea penală anterioară datei de 1 februarie 
2014 este mai favorabilă. Astfel, în Noul Cod Penal sunt prevăzute amânarea aplicării 
pedepsei şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. În doctrină s-a 
susţinut întemeiat că în cazul în care instanţa are de comparat dispoziţiile referitoare la 
suspendarea condiţionată a executării pedepsei cu cele privitoare la amânarea aplicării 
pedepsei se impune concluzia potrivit căreia legea veche este mai favorabilă pentru 
următoarele considerente: nu există limită legală a pedepsei pentru aplicarea ei, limita 
pedepsei concret aplicată pentru o infracţiune este mai ridicată, antecedentele penale 
care constituie impediment la acordare sunt mai restrânse, obligaţiile pe durata 
termenului de încercare sunt mai puţine. 

În consecinţă instanţa a condamnat inculpatul la o pedeapsă de 1 an 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. 

 La individualizarea şi dozarea pedepsei instanţa a avut în vedere 
recunoaşterea faptei, lipsa antecedentelor penale, dar şi nerepararea prejudiciului 
relativ important, precum şi celelalte criterii prev. de art. 72 C.Pen. 

Sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei, reţinând că sunt întrunite 
dispoziţiile art. 81 alin. 1 lit. a şi b C.Pen. şi apreciind ca scopul pedepsei poate fi 
atins şi fără executarea în regim privativ de libertate instanţa, în baza art. 81 şi 71 alin. 
final C.Pen. 1968, cu aplicarea art. 5 NCP, a suspendat condiţionat executarea atât a 
pedepsei principale, cât şi a pedepsei accesorii pe o durată de 3 ani, termen de 
încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.Pen. 1968. 

 În baza art. 359 C.Pr.Pen. 1968 s-a atras atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor prevăzute de art. 83 C.Pen. 1968 a căror nerespectare are ca urmare 
revocarea suspendării.  

Sub aspectul laturii civile a cauzei instanţa a reţinut că, potrivit adresei nr. 
8271/21.09.2012, în cursul urmăririi penale ANAF – Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Serviciul Fiscal Orăşenesc Huedin s-a constituit 
parte civilă cu suma totală de 44.303 lei. ( debit, dobânzi şi penalităţi). În cursul 
judecării cauzei ANAF s-a constituit parte civilă cu suma de 44.350 lei din care 
30.500 lei debit principal şi 13.850 lei majorări şi penalităţi de întârziere (f. 19). 

Apreciind că sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale instanţa, în 
baza art. 397 NCPP rap. la art. 998 şi urm. C.Civ. 1864 a fost obligat inculpatul, în 
solidar cu partea responsabilă civilmente SC A.C.T. SRL la plata sumei de 30.500 lei, 
la care s-au adăugat majorări şi penalităţi de la data scadenţei şi până la plata achitării 
către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice cu titlul de despăgubiri civile. 

În baza art. 404 alin. 1 lit. c) NCPP s-a menţinut măsura asiguratorie a 
sechestrului instituit asupra imobilului situat în …., înscrisă în CF nr. 50977 UAT 
Poieni (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 986 Poieni), nr. cad. 365, măsură 
dispusă în cursul urmăririi penale prin ordonanţa procurorului din data de 19.05.2014 
(d.u.p., f. 39). 

În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a NCPP suma de 150 lei cu titlul de onorariu 
parţial cuvenit avocatului din oficiu, d-na … conform delegaţiei din 05.06.2014 va 



rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul 
Baroului Cluj. 

În baza art. 274 alin. 1 şi 3 NCPP instanţa a fost obligat inculpatul, în solidar 
cu partea responsabilă civilmente SC A.C.T. SRL, la plata sumei de 1.200 lei cu titlu 
de cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul R.D., solicitând 
admiterea căii de atac promovate, desfiinţarea sentinţei judecătoriei şi achitarea sa în 
baza art. 16 lit a CPP, întrucât fapta nu există, societatea administrată de el, neavând 
disponibilităţi băneşti, pentru plata obligaţiilor către stat. 

Curtea examinând apelul declarat, prin prisma motivelor invocate, 
ajunge la următoarele constatări: 

Din rechizitoriul PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA 
HUEDIN rezultă că apelantul R.D. a fost trimis în judecată pentru comiterea 
infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev de art 6 din Legea nr. 
241/2005 cu aplicarea art 41 alin 2 CP. 

Aşa cum rezultă din actul de sesizare al instanţei şi din adresa Serviciului 
Fiscal Huedin nr. 8271/R/21 septembrie 2012, care a fost transmisă organului de 
cercetare penală, prin săvârşirea faptei reţinută în sarcina sa, inculpatul a cauzat un 
prejudiciu bugetului de stat, la sursele: impozit pe salarii, CAS reţinută de la asiguraţi, 
şomaj reţinut de la asiguraţi, contribuţie pentru sănătate reţinută de la asiguraţi, 
debitul de bază constând în contribuţii în cuantum de 30.500 lei, cu majorările şi 
penalităţile de întârziere în valoare de 13.850 lei, calculate până la data de 11 martie 
2013, data deschiderii procedurii de insolvenţă a SC A.C.T. SRL. 

Prin adresa nr. 7890/7 august 2014 comunicată de Serviciul Fiscal Huedin în 
evidenţele căreia se află debitoarea SC A.C.T. SRL, s-a transmis DGRFP CLUJ-
NAPOCA că societatea figurează în continuare în evidenţele sale, cu debite restante  
la impozit pe salarii, CAS reţinută de la asiguraţi, şomaj reţinut de la asiguraţi, 
contribuţie pentru sănătate reţinută de la asiguraţi, în cuantum de 30500 lei cu 
majorările şi penalităţile de întârziere de 13850 lei calculate până la 11 martie 2013, 
rezultând astfel faptul că prejudiciul nu a fost achitat de către inculpat. 

Curtea reţine că deoarece fapta comisă îmbracă forma infracţiunii stabilită de 
procurori prin rechizitoriu, ea rezultând din încălcări de natură penală, a legilor 
privind sistemul asigurărilor de şomaj şi cele vizând sistemul public de pensii şi alte 
drepturi, de asigurări sociale, este necesar ca pe lângă menţinerea pedepsei aplicată de 
către judecătorie, inculpatul să fie obligat la acoperirea integrală a prejudiciului 
constând în plata debitului principal, precum şi a penalităţilor şi majorărilor datorate, 
care curg până la data achitării lor integrale. 

Nu poate fi acceptată achitarea inculpatului conform art. 16 lit a CPP, întrucât 
fapta imputată prin rechizitoriu acestuia, există. 

Astfel potrivit art. 6 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale, în forma anterioară modificării intervenite prin Legea 50/2013, 
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă 
reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor 
reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. 

Prin impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă se înţeleg acele impozite şi 
contribuţii stabilite prin lege în sarcina salariaţilor, care se reţin de către angajator din 
drepturile salariale lunare cuvenite salariaţilor şi sunt virate la bugetul de stat.  

Prin scadenţă se înţelege termenul prevăzut de lege pentru virarea la bugetul 
de stat a impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă. Prin reţinere se înţelege 
evidenţierea în actele contabile a sumelor datorate de către angajator către bugetul 



general consolidat a sumelor datorate de către angajaţi cu titlu de impozite şi 
contribuţii. 

Latura obiectivă a infracţiunii presupune reţinerea şi nevărsarea respectivelor 
sume de bani, având caracter de reţinere la sursă. 

În speţă, conform statelor de plată existente la dosar, sumele având acest 
caracter sunt evidenţiate iar conform actelor existente la AFP Huedin, societatea 
înregistra restanţele anterior menţionate astfel încât latura obiectivă a infracţiunii este 
realizată. 

Pentru existenţa laturii subiective rezultă că textul legal impune realizarea 
acţiunii incriminate cu intenţie, adică societatea să fi dispus în mod efectiv de sumele 
de bani, necesare achitării acestor contribuţii, iar administratorul societăţii să le fi 
utilizat în alte scopuri, cu consecinţa neachitării plăţii către bugetul de stat. 

Aşa cum rezultă din copiile de pe registrul de casă al societăţii, depusă la 
dosar, pe parcursul perioadei analizate, 25 iunie 2011- 21 septembrie 2012, societatea 
administrată de apelant, a realizat venituri, a avut încasări de la clienţi, dispunând de 
posibilitatea reală de a achita lunar contribuţiile menţionate, dar administratorul a 
preferat direcţionarea sumelor de bani, existente, către alte destinaţii, fiind întrunită 
astfel şi latura subiectivă a infracţiunii - săvârşirea faptei cu intenţie. 

De altfel, fiind audiat în faţa procurorului şi în faţa instanţei inculpatul a 
declarat că nu a achitat datoriile faţă de bugetul consolidat al statului, întrucât a 
preferat să-şi achite celelalte obligaţii, respectiv către bănci sau furnizori, învederând 
că din luna septembrie 2012, SC A.C.T. SRL este în procedură de insolvenţă, urmând 
ca împreună cu lichidatorul să stabilească modalitatea în care va achita sumele 
restante. 

Pentru motivele ce preced, apelul apare ca nefondat şi se va respinge în baza 
art. 421 pct 1 lit b CPP. (Judecător Delia Purice) 

 
 

Contrabandă. Latura civilă a cauzei. Soluţionarea legală a cauzei impune 
obligarea inculpatului la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente 
debitelor principale neachitate de la data scadenţei şi până la plata efectivă a 

debitului principal şi nicidecum de la data hotărârii definitive 

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, decizia penală nr. 450 din 
25 martie 2015  

 
Prin sentinţa penală nr. 16 din 22 ianuarie 2015 pronunţată în dosarul nr. 

.../1752/2014 a Judecătoriei Jibou, în baza art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006, cu 
aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (Legea 286/2009) şi art.396 alin.10 Cod penal 
(Legea nr.286/2009), a fost condamnat inculpatul I.M. …, fără antecedente penale, 
pentru săvârşirea  infracţiunii de contrabandă în formă continuată la pedeapsa de 1 ani 
şi 4 luni închisoare. 

În baza art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006 coroborat cu art.67 alin.2 şi art. 68 
alin.1 lit. b) Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii 
pe o durată de 2 ani, începând de la data de rămânerii definite a prezentei hotărâri, a 
exercitării următoarelor drepturi prevăzute de art.66 alin.1 Cod penal: 

a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) 
dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;   k) 



dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de 
drept public;   
Pedeapsa complementară se va executa conform art. 68 Cod penal raportat la 

art. 30 din Legea nr. 253/2013. 
În baza art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor 
art. 92 Cod penal. Supravegherea va fi efectuată de Serviciul de Probaţiune de pe 
lângă Tribunalul Sălaj. 

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal a fost obligat inculpatul ca, pe durata 
termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

    a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj, la 
datele fixate de acesta; 

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

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

    d) să comunice schimbarea locului de muncă; 
    e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul 

mijloacelor sale de existenţă. 
În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere  

inculpatul  va executa următoarele obligaţii: 
d) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei. 
În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, 

inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei 
L., judeţul Sălaj pe o perioadă de 60 de zile, conform Legii nr.253/2013. 

În baza art. 91 alin. (4) Cod penal s-a atras atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor art. 95-98 Cod penal. 

În baza art.112 lit. f  Cod penal, s-a dispus confiscarea specială a următoarelor 
bunuri: 19 pachete de ţigări marca Viceroy a 20 de ţigarete fiecare, ridicate de la 
inculpat, conform procesului verbal de percheziţie domiciliară din data de 15.04.2014( 
fila nr.48-49 din dosarul de urmărire penală). 

În baza art.19-20 Cod de procedură civilă, cu aplicarea art.23 alin.2 şi 3 Cod 
de procedură, a fost obligat inculpatul să plătească Statului Român, prin Ministerul 
Finanţelor Publice-ANAF- DGRFP Cluj Napoca, AJFP Sălaj suma de 10150 de lei, la 
care s-a adăugat dobânzi în cuantum de 0,03% calculat asupra sumei de 10150 de lei 
şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,02% calculat asupra sumei de 10150 de lei, 
pentru fiecare zi de întârziere, începând de la data rămânerii definitive a prezentei 
hotărâri.  

În baza art. 272, 274 alin. (1) Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la 
plata sumei de 600 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Onorariul apărătorului din oficiu, avocat …, în sumă de 200 de lei, va fi 
avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi Sălaj şi va rămâne 
în sarcina statului. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin Rechizitoriul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj întocmit în Dosarul nr.294/P/2014 a fost 
trimis în judecată inculpatul I.M. …, având reşedinţa în comuna L., satul L., ..., 
judeţul Sălaj, fără antecedente penale, pentru săvârşirea  infracţiunii de contrabandă în 
formă continuată, prev. de art. art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006. 

 În sarcina inculpatului s-a reținut că în perioada ianuarie 2012-15 
aprilie 2014  a deţinut şi comercializat în mod repetat,  de la reşedinţa sa din loc, … 



..., com. L., 864 pachete de ţigări marca Viceroy provenite din contrabandă, a câte 20 
de ţigarete fiecare , cauzând un prejudiciu bugetului statului în valoare de 10.150 lei. 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanței la data de 03.11.2014. Prin 
Încheierea din data de 04.12.2014 s-a constatat legalitatea sesizării instanței și s-a 
dispus începerea judecății. 

La termenul de judecată din data de 22.01.2015, inculpatul a declarat că 
recunoaște în totalitate faptele reținute în sarcina sa prin rechizitoriu și solicită ca 
judecata să se desfășoare în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. De 
asemenea, inculpatul a declarat că este de acord să presteze muncă în folosul 
comunității şi a recunoscut prejudiciul în cuantum de 10150 de lei. 

În baza art. 375 alin.1 Cod de procedură penală instanța a admis cererea 
inculpatului de a fi judecat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. 

 Analizând actele și lucrările cauzei, instanța de judecată a constatat 
următoarele: 

         La data de 07.04.2014, organele de cercetare penala din cadrul Postului 
de Poliţie L., s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că I.M., domiciliat în Baia 
Mare, … jud. Maramureş, dar care locuieşte efectiv  in loc. L. ..., com L. jud. Salaj,  
deţine la reşedinţa sa ţigări de contrabanda de provenienţă Ucraina pe care le 
comercializează pe raza localităţii L.. 

 În baza mandatului de percheziţie domiciliară nr. 4/P/08.04.2014 emis 
de Judecătoria Jibou  la data de 15.04.2014 a fost efectuată o percheziţie domiciliară 
la imobilul din com. L.,  sat L., ..., jud. Sălaj. 

  Cu aceasta ocazie, soţia inculpatului, I.V. a predat de bună voie 5 
pachete de ţigări marca Viceroy, de provenienţă Ucraina, netimbrate corespunzător. 
Organele de cercetare penală au mai identificat 3 pachete de ţigări de aceeaşi marcă în 
cămara de alimente, un pachet de ţigări Viceroy a fost găsit într-un sertar al mobilei 
din camera de lângă bucătărie, iar în podul casei a fost găsit un cartuş cu 10 pachete 
de ţigări marca Viceroy de provenienţă Ucraina. Fiecare pachet conţinea câte 20 
ţigarete. 

          Toate cele 19 pachete de ţigări au fost ridicate de organele de poliţie, 
puse într-un sac, sigilate şi etichetate.  

          În cursul urmăririi penale inculpatul  a declarat că începând cu luna 
ianuarie 2012 a cumpărat din municipiul Baia Mare de la diferite persoane, ţigări de 
contrabandă, la preţul de 8 lei pachetul, pentru consum propriu, deoarece este 
fumător. Inculpatul nu a recunoscut iniţial faptul că a vândut ţigări pe raza localităţii 
L., ci doar ca a dat mai multe pachete unor persoane, ca recompensă pentru ajutorul 
dat de acestea inculpatului la munci agricole. Dintre aceste persoane, inculpatul a 
nominalizat pe martorii C.G., A.B., P.I., A.C.. 

        În cauza au fost audiaţi mai mulţi martori care au declarat ca au cumpărat 
ţigări de la inculpat.  

 Martorul A.V. a declarat ca a cumpărat de la inculpatul I.M. doar un 
pachet de ţigări marca Viceroy, deoarece începând cu luna ianuarie 2012 şi-a 
cumpărat tot timpul ţigări de la B.M., care locuieşte mai aproape .  

      Martorul P.I. a declarat ca din luna ianuarie 2012 până aproximativ în luna 
ianuarie 2014 a cumpărat de la inculpatul I.M.. câte un pachet de ţigări marca Viceroy 
Red pe săptămână ,la preţul de 10 lei pachetul.  

         Martorul C.G. a declarat că de la începutul anului 2012 când a aflat că 
inculpatul I.M. aduce ţigări la un preţ bun, până în data de 14. 04. 2014 a cumpărat 
câte trei pachete de ţigări marca Viceroy pe săptămână, la preţul de 10 lei. În aceeaşi 
perioadă, martorul A.B.,  a cumpărat câte un pachet de ţigări marca Viceroy Red pe 



săptămână. Martorul a declarat că uneori a primit pachete de ţigări de la inculpat şi ca 
recompensa pentru faptul că îl ajuta la munci agricole. 

           Martorul A.C. a declarat că în perioada ianuarie 2012-februarie 2014 a 
cumpărat de la I.M. câte  un pachet pe săptămână . 

         Conform procesului verbal întocmit de organele de cercetare penală, în 
urma efectuării percheziţiei şi din declaraţiile martorilor s-a stabilit că inculpatul I.M.  
a deţinut şi comercializat în perioada ianuarie 2012-14.04.2014 ,  în total, 864 pachete 
de ţigări provenite din contrabandă. 

 În cauza s-a dispus efectuarea unei constatări  tehnico-ştiintifice  
pentru a se stabili care au fost influenţele fiscale prin sustragerea de la controlul vamal 
a ţigărilor supuse accizelor care trebuie plasate sub regim vamal, deţinute şi 
comercializate de inculpatul I.M. în perioada ianuarie 2012-15 aprilie 2014. 

        Conform raportului de constatare întocmit în cauză de specialiştii 
antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj,  prejudiciul total cauzat 
bugetului de stat pe anul 2014 de către inculpatul I.M. prin deţinerea şi 
comercializarea a 864 pachete de ţigări provenite din contrabandă este de 10.150  lei . 

           Prejudiciul nu a fost achitat până la acest moment. 
          Situaţia de fapt reţinută rezultă din coroborarea mijloacelor de probă 

administrate în cauză: proces verbal de sesizare din oficiu, declaraţiile date în calitate 
de suspect şi inculpat, proces verbal de percheziţie domiciliară, declaraţiile martorilor 
A.V., P.I., A.C., A.B., C.G., proces verbal privind calculul numărului pachetelor de 
ţigări deţinute şi comercializate de I.M. în perioada ianuarie 2012-14.04.2014, raport 
de constatare tehnico-ştiinţifică. 

 În drept, fapta inculpatului I.M., care, în perioada ianuarie 2012-15 
aprilie 2014 a deţinut şi comercializat în mod repetat,  de la reşedinţa sa din loc, L. ..., 
com. L., 864 pachete de ţigări marca Viceroy provenite din contrabandă, a câte 20 de 
ţigarete fiecare , cauzând un prejudiciu bugetului statului în valoare de 10.150 lei, 
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă în formă continuată, 
prev. de  art.270 alin.3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art.35 alin.1Cod penal.  

 La individualizarea pedepsei instanța a ţinut cont de limitele de 
pedeapsă stabilite pentru infracțiunea săvârșită, respectiv închisoare de la 2 ani la 7 
ani, de beneficiul art.396 alin.10 Cod procedură penală privind reducerea limitelor de 
pedeapsă cu o treime ca urmare a recunoașterii faptelor de către inculpat, conform 
art.375 Cod de procedură penală, precum și de criteriile generale de individualizare a 
pedepsei prevăzute de art.74 Cod de procedură penală. 

Instanţa a constatat că faptele au fost comise de inculpat pe parcursul a peste 2 
ani de zile, dovedindu-se vânzarea a 864 pachete de ţigări, aproximativ un pachet de 
ţigări pe zi, unor persoane cunoscute. 

Cu privire la circumstanţele personale ale inculpatului, s-a constatat că acesta 
este în vârstă de 63 de ani, este pensionar, căsătorit, fiind la primul conflict cu legea 
penală. 

În aceste condiții, instanţa a apreciat că aplicarea unei pedepse cu închisoarea  
corespunde scopurilor pedepsei, reeducarea și prevenția. 

Ţinând cont și de recunoașterea faptelor de către inculpat, precum și de 
circumstanțele personale ale acestuia  instanța a aplicat acestuia o pedeapsă de 1 an și 
4 luni închisoare, minimul special prevăzut de lege ca urmare a reducerii limitelor de 
pedeapsă cu o treime. 

Pentru aceste motive, în baza art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea 
art.35 alin.1 Cod penal (Legea 286/2009) şi art.396 alin.10 Cod penal (Legea 
nr.286/2009), a fost condamnat inculpatul I.M. …, fără antecedente penale, pentru 



săvârşirea  infracţiunii de contrabandă în formă continuată la pedeapsa de 1 ani şi 4 
luni închisoare 

Ținând cont de pedeapsa aplicată, precum și de persoana inculpatului, dar și 
de faptul că acesta a acceptat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității 
în baza art. 91 Cod penal  s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor 
art. 92 Cod penal. Supravegherea va fi efectuată de Serviciul de Probaţiune de pe 
lângă Tribunalul Sălaj 

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, instanţa a fost obligat inculpatul ca, pe 
durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

    a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj, la 
datele fixate de acesta; 

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

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

    d) să comunice schimbarea locului de muncă; 
    e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul 

mijloacelor sale de existenţă. 
În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere  

inculpatul  va executa următoarele obligaţii: 
d) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei. 
În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, 

inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei 
L., judeţul Sălaj pe o perioadă de 60 de zile, conform Legii nr.253/2013. 

În baza art. 270 alin.3 din Legea nr.86/2006 coroborat cu art.67 alin.2 Cod 
penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 2 
ani a exercitării următoarelor drepturi prevăzute de art.66 alin.1 Cod penal: 

a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) 
dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;   k) dreptul 
de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public;   

În baza art. 91 alin. (4) Cod penal s-a atras atenţia inculpatului asupra 
dispoziţiilor art. 95-98 Cod penal. 

În baza art.112 lit.f Cod penal, s-a dispus confiscarea specială a următoarelor 
bunuri: 19 pachete de ţigări marca Viceroy a 20 de ţigarete fiecare, ridicate de la 
inculpat, conform procesului verbal de percheziţie domiciliară din data de 15.04.2014( 
fila nr.48-49 din dosarul de urmărire penală). 

În baza art.19-20 Cod de procedură civilă, cu aplicarea art.23 alin.2 şi 3 Cod 
de procedură, instanţa a obligat pe inculpatul să plătească Statului Român, prin 
Ministerul Finanţelor Publice -ANAF- DGRFP Cluj Napoca, AJFP Sălaj suma de 
10150 de lei, la care s-au adăugat dobânzi în cuantum de 0,03% calculat asupra sumei 
de 10150 de lei şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,02% calculat asupra sumei 
de 10150 de lei, pentru fiecare zi de întârziere, începând de la data rămânerii 
definitive a prezentei hotărâri.  

În baza art. 272, 274 alin. (1) Cod procedură penală inculpatul a fost obligat la 
plata sumei de 600 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. 

Onorariul apărătorului din oficiu, avocat Gavriş I. Darie, în sumă de 200 de 
lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi Sălaj şi a 
rămas în sarcina statului.  



Împotriva acestei hotărâri a declarat apel partea civilă STATUL 
ROMÂN prin ANAF- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE SĂLAJ, care a solicitat obligarea inculpatului I.M. la plata dobânzilor şi 
penalităţilor de întârziere aferente debitelor principale neachitate, în sumă de 10150 
lei, care trebuie calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data 
scadenţei şi până la plata efectivă a debitului principal, fiind ignorate dispoziţiile art. 
119, 120 şi 1201 Cod procedură fiscală. 

Curtea examinând apelul declarat, prin prisma motivelor invocate, 
ajunge la următoarele constatări: 

Potrivit dispoziţiilor art. 119, 120 şi 1201 Cod procedură fiscală, obligarea 
inculpatului la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente debitelor 
principale neachitate în sumă de 10150 lei, calculate conform textului de mai sus, se 
efectuează de la data scadenţei şi până la plata efectivă a debitului principal şi 
nicidecum de la data rămânerii definitive a hotărârii. 

Verificând hotărârea apelată se constată că sub acest aspect, aceasta este 
nelegală urmând ca, prin admiterea apelului părţii civile, acest aspect să fie îndreptat, 
conform celor ce preced. 

Aşa fiind, în baza  art.421 pct.2 lit.a C.p.p.va  admite apelul declarat de partea 
civilă Statul Român prin  ANAF-AJFP Sălaj  împotriva sentinţei penale 
nr.16/22.01.2015 a Judecătoriei Jibou  pe care o va desfiinţa doar cu privire la 
soluţionarea laturii civile a cauzei ,respectiv greşita obligare a inculpatului la plata 
despăgubirilor civile ce reprezintă  dobânzi şi penalităţi de întârziere  aferente 
debitelor neachitate  în sumă de 10.150 lei  către partea civilă  începând cu data 
rămânerii definitive a hotărârii. 

 Pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite: va obliga pe inculpatul 
I.M. ( cu datele personale ), la plata debitului în sumă  de 10.150 lei  la care se vor 
adăuga majorări şi penalităţi de  întârziere  începând cu  data scadenţei debitului 
conform art.119 rap. la art.120 şi 120 indice 1 din Codul de procedură fiscală 
republicat şi până la data stingerii debitului către partea civilă. 

  Se vor menţine restul dispoziţiilor hotărârii atacate. (Judecător Delia 
Purice) 

 
 
 
 


