
CURTEA DE APEL CLUJ 
SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI 
 

DECIZII RELEVANTE 
Anul 2014, trimestrul III 

 
Contestaţie la executare. Cerere de deducere a arestării preventive dispusă pentru fapte 

concurente, într-un dosar aflat în cursul soluţionării recursului. Lipsa de relevanţă a 
precedentului judiciar. Respingerea cererii 

 
Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi  de minori, decizia nr. 456 din 5 august 2014  

 
În baza lucrărilor dosarului constată că Tribunalul Maramureş prin sentinţa penală nr. 

494/30.06.2014, a respins contestaţia la executare formulată de condamnatul M.A., născut la data de 
08.04.1971, deţinut în Penitenciarul Baia Mare. 

În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, a fost obligat condamnatul să plătească statului 
50 lei cheltuieli judiciare. 

S-a dispus plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului avocatului desemnat din 
oficiu, în sumă de 100 lei. 

Pentru a dispune în acest sens, instanţa a reţinut următoarele:  
La data de 02.06.2014 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Maramureş contestaţia la executare 

formulată de condamnatul petent M.A., privind executarea sentinţei penale nr. 81/29.02.2012 a 
Tribunalului Cluj. În drept, s-a indicat cazul prevăzut de art. 598 al.1 lit. d C.pr.pen., invocându-se 
existenţa unei cauze de micşorare a pedepsei.  

În esenţă, condamnatul petent a solicitat deducerea, în baza art. 72 Cod penal, din pedeapsa de 
4 ani închisoare în a cărei executare se află, a perioadei de arest preventiv 10.11.2010 – 20.09.2011 
dispusă şi executată în dosar nr. zzz/117/2011 al Tribunalului Cluj pentru fapte concurente. 

S-a solicitat de la Tribunalul Cluj şi s-au înaintat la dosar copii ale sentinţelor penale nr. 
81/29.02.2012 pronunţate de Tribunalul Cluj în dosar nr. xxx/117/2011 (şi copia mandatului de 
executare) şi nr. 43/02.02.2012 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. zzz/117/2011, cu menţiunea 
că această din urmă hotărâre nu este definitivă. 

Tribunalul Maramureş a reţinut că prin sentinţa penală nr. 81/29.02.2012 pronunţată de 
Tribunalul Cluj în dosar nr. xxx/117/2011, condamnatului petent M.A. i-a fost aplicată pedeapsa 
rezultantă de 4 ani închisoare, pedeapsă în a cărei executare se află în prezent (mandat de executare nr. 
133/2012 emis la data de 18.03.2013 de Tribunalul Cluj). 

Cu privire la petentul M.A. s-a pronunţat şi sentinţa penală nr. 43/D/2012 din 2.02.2012 a 
Tribunalului Cluj în dosar nr. zzz/117/2011, prin care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani 
închisoare şi, în temeiul art. 88 Cod penal, s-a dedus timpul reţinerii şi arestării preventive începând cu 
data de 11.11.2010 şi până la data de 20.09.2011. 

Potrivit celor comunicate de Tribunalul Cluj, această din urmă hotărâre nu este definitivă, 
dosarul aflându-se în prezent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru judecarea recursului. 

Dispoziţiile art. 72 Cod penal reglementează computarea duratei măsurilor preventive privative 
de libertate şi prevăd că perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de 
libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi atunci când 
condamnatul a fost urmărit  sau judecat, în acelaşi timp ori în mod separat, pentru mai multe 
infracţiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a determinat 
dispunerea măsurii preventive. 

Condamnatul petent a solicitat deducerea din pedeapsa de 4 ani închisoare pe care o execută a 
perioadei în care a fost arestat preventiv pentru fapte concurente în dosarul nr. zzz/117/2011 al 
Tribunalului Cluj, respectiv perioada 10.11.2010 – 20.09.2011. 

Având în vedere că în cauza în care condamnatul petent a fost arestat preventiv nu s-a dispus o 
soluţie definitivă cu privire la faptele pentru care a fost urmărit penal şi apoi judecat, instanţa a apreciat 
că la acest moment computarea  măsurii preventive nu poate opera. 



Scăderea duratei arestării preventive evident va fi dispusă după pronunţarea unei hotărâri 
definitive, pe baza căreia să se poată statua şi cu privire la concurenţa infracţiunilor, neavând relevanţă 
sub acest aspect dacă hotărârea va fi de condamnare, întrucât aplicarea dispoziţiilor art. 72 Cod penal 
nu presupune cu necesitate şi realizarea unor operaţiuni de contopire a pedepselor. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat contestaţie condamnatul M:A., solicitând admiterea căii 
de atac şi deducerea din pedeapsa de 4 ani închisoare pe care o execută, a perioadei în care a fost 
arestat preventiv pentru fapte concurente în dosarul nr. zzz/117/2011 al Tribunalului Cluj, respectiv 
perioada 10.11.2010 – 20.09.2011. 

În susţinerea contestaţiei Curtea reţine că petentul a depus în probaţiune la fila 74 în faţa 
Tribunalului Maramureş, sentinţa penală nr. 169/09.06.2010 a Tribunalului Arad, prin care într-o 
situaţie similară magistaţii au admis solicitările contestatorului. 

Curtea, examinând contestaţia formulată, constată că aceasta este nefonată pentru 
următoarele argumente: 

Justificarea scăderii duratei măsurilor preventive constă în aceea că deţinerea preventivă 
constituie o consecinţă a faptei, la fel ca şi pedeapsa, iar în cazul în care nu s-ar proceda în acest mod, 
condamnatul ar executa o pedeapsă mai mare, decât cea aplicată de instanţă. 

Curtea reţine că la acest moment procesual, solicitarea condamnatului este prematur formulată, 
întrucât sentinţa penală nr. 43/D/2012 din 02.02.2012 a Tribunalului Cluj dată în dosarul nr. 
zzz/117/2011, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi prin care s-a dedus arestul 
preventiv pe perioada 10.11.2010 – 20.09.2011, nu este definitivă, dosarul fiind în curs de soluţionare 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Condamnatul a susţinut că sistemul judiciar, precum şi soluţiile care se aplică inculpaţilor într-
un anumit gen de cauze trebuie să fie previzibile. În legătură cu această susţinere, Curtea învederează 
că deşi previzibilitatea soluţiilor penale poate constitui un deziderat din punct de vedere al politicii 
statale, datorită caracterului personal al răspunderii penale, dar şi particularităţii faptelor deduse 
judecăţii, precum şi individualităţii persoanelor acuzate de comiterea infracţiunilor, procesul de 
stabilire a pedepsei şi modul de rezolvare al cererilor accesorii, are un pronunţat caracter de 
specificitate, aşa încât, deşi se poate discuta despre o similaritate a speţelor, nu se poate solicita 
aplicarea unor sancţiuni şi soluţii identice cu cele date în alte cazuri, pentru acelaşi tip de infracţiuni. 

În plus, practica judiciară nu este statică, ci este supusă în timp unui proces de modificare, 
datorită evoluţiei relaţiilor sociale, dar şi schimbării formelor de comitere a infracţiunilor, a frecvenţei 
anumitor tipuri de fapte şi a consecinţelor sociale ale acestora. 

Din aceste motive, în sistemul de drept românesc, care nu atribuie precedentului judiciar 
valoare de lege şi obligativitate, invocarea unei anumite practici judiciare are doar o valoare 
orientativă. 

Pentru instanţele judecătoreşti sunt obligatorii doar deciziile pronunţate de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în recursuri în interesul legii, deciziile Curţii Constituţionale şi deciziile Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. 

Aşa fiind, soluţia pronunţată de Tribunalul Arad, nu este obligatorie pentru Curtea de Apel 
Cluj, mai ales necunoscându-se dacă aceasta nu cumva a fost modificată în calea de atac a recursului 
de către Curtea de Apel Timişoara, neexistând nicio menţiune că ar fi rămas definitivă în faţa instanţei 
de fond în luna iunie 2010. 

Curtea reţine că prin sentinţa penală nr. 81/29.02.2012 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 
nr. xxx/117/2011, condamnatului petent M.A. i-a fost aplicată pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, 
pedeapsă în a cărei executare se află în prezent (mandat de executare nr. 133/2012 emis la data de 
18.03.2013 de Tribunalul Cluj). 

Referitor la petentul M.A. s-a pronunţat şi sentinţa penală nr. 43/D/2012 din 2.02.2012 a 
Tribunalului Cluj în dosar nr. zzz/117/2011, prin care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani 
închisoare şi, în temeiul art. 88 Cod penal, s-a dedus timpul reţinerii şi arestării preventive începând cu 
data de 11.11.2010 şi până la data de 20.09.2011. 

Conform actelor transmise de Tribunalul Cluj, această din urmă hotărâre nu este definitivă, 
dosarul aflându-se pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea soluţionării recursurilor 
promovate de părţi. 



Atât sub imperiul Vechiului Cod de procedură penală, cât şi prin dispoziţiile art. 598 din NCPP, 
Curtea reţine că întotdeauna contestaţia la executare s-a putut realiza doar când aceasta viza hotărâri 
definitive, intrate sub autoritatea lucrului judecat. 

Această aserţiune Curtea o susţine tocmai prin faptul că potrivit art. 598 lit. a NCPP, contestaţia 
împoitrva executării hotărârii penale se poate face când s-a pus în executare, o hotărâre care nu era 
definitivă. Per a contrario, rezultă fără dubiu, că pentru a putea fi declarată o contestaţie la 
executare, hotărârea judecătorească trebuie să fie definitivă. 

Mai mult, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat în acest sens mai multe soluţii în 
practica judiciară, cum ar fi decizia penală nr. 167 din 12.01.2006 în care se arată textual: „deducerea 
greşită a arestării preventive, în sensul că prin hotărârea de condamnare pronunţată de prima 
instanţă a fost dedusă o perioadă de timp mai mare decât cea a arestării preventive efective, 
atrage aplicarea cazului de contestaţie la executare prevăzut în art. 461 lit. c C.pr.pen., pe calea 
contestaţiei la executare putând fi rezolvate aspecte legate de punerea în executare a unei 
hotărâri, cum este cel referitor la deducerea greşită a arestării preventive, fără a se repune în 
discuţie probleme de fond rezolvate cu autoritate de lucru judecat”. 

Curtea de Apel reţine astfel, că pentru a putea fi promovată o contestaţie la executare, aşa cum 
învederează şi Instanţa Supremă, în mai multe hotărâri,  decizia magistraţilor trebuie să vizeze o 
hotărâre definitivă, intrată în puterea lucrului judecat. 

În acelaşi sens, printr-o altă decizie de speţă, Instanţa Supremă a statuat că: „pe calea 
contestaţiei la executare se poate constata numai cauza sau incidentul care conduce la stingerea 
sau micşorarea pedepsei, neputându-se modifica hotărârea definitivă, prin pronunţarea unei alte 
soluţii”. 

Curtea reţine că dispoziţiile art. 72 Cod penal reglementează computarea duratei măsurilor 
preventive privative de libertate şi prevăd că perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri 
preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi 
atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelaşi timp ori în mod separat, pentru mai 
multe infracţiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a 
determinat dispunerea măsurii preventive. 

Contestatorul, prin calea de atac promovată, a solicitat deducerea din pedeapsa de 4 ani 
închisoare pe care o execută, a perioadei în care a fost arestat preventiv pentru fapte concurente, în 
dosarul nr. zzz/117/2011 al Tribunalului Cluj, respectiv perioada 10.11.2010 – 20.09.2011. 

Faţă de împrejurarea că în dosarul în care condamnatul a fost arestat preventiv nu s-a dispus o 
soluţie definitivă, cu privire la faptele pentru care a fost urmărit penal şi apoi judecat, Curtea apreciază 
că la acest moment procesual computarea măsurii preventive nu poate opera. 

Deducerea duratei arestării preventive, va fi dispusă după pronunţarea unei decizii definitive, 
pe baza căreia să se poată hotărî şi cu privire la concurenţa infracţiunilor, neavând relevanţă sub acest 
aspect, soluţia pronunţată de instanţe, întrucât aplicarea dispoziţiilor art. 72 Cod penal nu presupune cu 
necesitate şi realizarea unor operaţiuni de contopire a pedepselor.  

Pentru motivele ce preced, se va respinge ca nefondată în baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b 
NCPP, contestaţia formulată de condamnatul M.A., deţinut în Penitenciarul Gherla, împotriva sentinţei 
penale nr. 494 din 30 iunie 2014 a Tribunalului Maramureş. 

Se va stabili în favoarea Baroului Cluj suma de 100 lei, în baza art. 272 alin. 1 NCPP, ce se va 
avansa din fondul Ministerului Justiţiei, reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu. 

Va obliga pe condamnat în baza art. 275 alin. 2 NCPP să plătească în favoarea statului suma de 
300 lei reprezentând cheltuieli judiciare. (Judecător Delia Purice) 

 
Viol. Lipsire de libertate. Elemente constitutive. Individualizarea pedepselor 

 
Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi  de minori, decizia nr. 667/A din 5 august 2014  

 
Prin sentinţa penală nr. 75/13.06.2014 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei,, în temeiul art. 386 alin. 

1 Cod.pr.pen. s-a respins ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către 
Ministerul Public în ceea ce priveşte pe inculpatul C.I. din infracţiunea de lipsire de libertate în mod 
ilegal prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 Cod pen. 1968, infracţiunea de viol prev. de art. 197 alin. 1 şi 2 lit.a 



Cod pen. 1968, infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda 
permis de conducere prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod 
pen.1968, în infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 alin. 1 Cod pen., 
infracţiunea de viol prev. art. 218 alin. 1 şi 3 lit. f Cod pen., infracţiunea de conducere a unui vehicul 
fara permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod pen. totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod pen. şi 
în ceea ce priveşte pe inculpatul B.I.O. din infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 
189 alin. 1 şi 2 Cod pen. 1968, infracţiunea de viol prev. de art. 197 alin. 1 şi 2 lit.a Cod pen. 1968, 
infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere 
prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 şi infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul neînregistrat prev. de art. 85, alin. 1 din OUG 195/2002, totul cu aplicarea art. 37, litera a 
Cod penal 1968 şi 33 lit. a Cod pen.1968, în infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de 
art. 205 alin. 1 Cod pen., infracţiunea de viol prev. art. 218 alin. 1 şi 3 lit. f Cod pen., infracţiunea de 
conducere a unui vehicul fara permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod pen. şi infracţiunea de 
conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334, alin. 1 Cod pen., totul 
cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod pen. şi art 41, alin. 1 Cod penal. 

I. În baza art. 205, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 5 Cod pen. a fost condamnat inculpatul 
C.I., …, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal la pedeapsa de 2 ani 
închisoare. 

În baza art. 218, alin.1 şi 3 lit. f) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod pen. a fost condamnat 
inculpatul C.I. pentru săvârşirea infracţiunii de viol la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare. 

În baza art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12, alin. 1 din Legea 187/2012, i s-a interzis 
inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu 
comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe o perioadă de 3 ani. 

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12, alin. 1 din Legea 187/2012 i s-a interzis 
inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu 
comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe durata executării pedepsei 
principale.  

În baza art. 335, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 5 Cod pen. a fost condamnat inculpatul C.I., 
pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere la pedeapsa de 1 an 
închisoare. 

În baza art. 38, alin. 1 şi art. 39, alin. 1, lit. b Cod pen. au fost contopite pedepsele stabilite 
pentru cele trei infracţiuni şi i s-a aplicat inculpatului C.I. pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 6 luni 
închisoare sporită cu 1 an închisoare, urmând ca inculpatul C.I. să execute pedeapsa de 6 ani şi 6 luni 
închisoare în regim de detenţie. 

În baza art. 67 alin. 1 şi 45, alin. 1 Cod penal i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă 
complementară drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu 
persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe o perioadă de 3 ani. 

În baza art. 65 alin. 1 şi 45, alin. 5 Cod penal i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă 
accesorie drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu persoana 
vătămată X.X.X.) Cod penal pe durata executării pedepsei principale.  

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen., a fost menţinut măsura controlului judiciar luată cu privire la 
inculpatului C.I. prin Încheierea penală nr. 13/C din 26.02.2014 a Tribunalului Sălaj. 

În baza art. 72, alin. 1 Cod penal i s-a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului C.I. 
durata reţinerii şi a arestării preventive de la 11.12.2013 la 26.02.2014 inclusiv. 

II. În baza art. 205, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 41, alin. 1 Cod pen. şi cu aplicarea art. 5 
Cod pen. a fost condamnat inculpatul B.I.O., …, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în 
mod ilegal la pedeapsa de 2 ani închisoare. 

În baza art. 218, alin.1 şi 3 lit. f) Cod pen. cu aplicarea art. 41, alin. 1 Cod pen. şi cu aplicarea 
art. 5 Cod pen. a fost condamnat inculpatul B.I.O. pentru săvârşirea infracţiunii de viol la pedeapsa de 
6 ani  închisoare. 

În baza art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12, alin. 1 din Legea 187/2012, i s-au interzis 
inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu 
comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe o perioadă de 5 ani. 



În baza art. 65 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12, alin. 1 din Legea 187/2012 i s-au interzis 
inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu 
comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe durata executării pedepsei 
principale.  

În baza art. 335, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 41, alin. 1 Cod pen. şi cu aplicarea art. 5 Cod 
pen. a fost condamnat inculpatul B.I.O. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fara 
permis de conducere la pedeapsa de 1 an închisoare. 

În baza art. 334, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 41, alin. 1 Cod pen. şi cu aplicarea art. 5 Cod 
pen. a fost condamnat inculpatul B.I.O. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul neînmatriculat la pedeapsa de 1 an închisoare. 

S-a constatat că infracţiunile din prezentul dosar sunt săvârşite în termenul de încercare de 5 ani 
stabilit prin Sentinţa penală nr.360/08.10.2013 a Judecătoriei Zalău prin care inculpatul B.I.O. a fost 
condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

În baza art. 38, alin. 1 şi art. 39, alin. 1, lit. b Cod pen. au fost contopite  pedepsele stabilite 
pentru cele patru infracţiuni din prezentul dosar şi aplică inculpatului B.I.O.  pedeapsa cea mai grea de 
6 ani închisoare pe care o sporeşte cu 1 an şi 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul B.I.O. să execute 
pedeapsa de 7 ani şi 4 luni închisoare în regim de detenţie. 

În baza art. 67 alin. 1 şi 45, alin. 1 Cod penal i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă 
complementară drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu 
persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe o perioadă de 5 ani. 

În baza art. 65 alin. 1 şi 45, alin. 5 Cod penal i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă 
accesorie drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu persoana 
vătămată X.X.X.) Cod penal pe durata executării pedepsei principale.  

În baza art. 96, alin. 4 şi 5 Cod penal rap. la art. 43, alin. 2 Cod penal a fost revocată 
suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare dispusă prin Sentinţa penală nr. 
36008.10.2013 a Judecătoriei Zalău şi a fost adăugată la pedeapsa de 7 ani şi 4 luni închisoare aplicată 
în prezenta cauză pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare revocată, urmând ca inculpatul să execute o 
pedeapsă de 9 ani şi 10 luni închisoare în regim de detenţie. 

În baza art. 67 alin. 1 şi 45, alin. 1 Cod penal i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă 
complementară drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu 
persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe o perioadă de 5 ani. 

În baza art. 65 alin. 1 şi 45, alin. 5 Cod penal i s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă 
accesorie drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu persoana 
vătămată X.X.X.) Cod penal pe durata executării pedepsei principale.  

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. a fost menţinută măsura arestării preventive luată cu privire la 
inculpatului B.I.O.. 

În baza art. 72, alin. 1 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului B.I.O. 
durata reţinerii şi a arestării preventive de la 11.12.2013 la zi. 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional 
de Date Genetice Judiciare s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpaţii  C.I. şi B.I.O. după 
rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

S-a luat act că persoana vătămată X.X.X. nu s-a constituit parte civilă. 
În temeiul art. 272 rap. la art. 274 alin. 1 C.pr.pen. au fost obligaţi inculpaţii C.I. şi B.I.O. la 

plata către stat a sumei de 350 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. 
În baza art. 274 alin. 1 teza finală rap. la art. 272 alin. 2 C.pr.pen., onorariul avocaţilor din 

oficiu în cuantum de câte 600 lei fiecare (din timpul urmăririi penale) şi onorariul parţial al avocatului 
din oficiu (cameră preliminară) în cuantum de 200 lei a fost avansat din fondurile Ministerului de 
Justiţie către Baroul de avocaţi Sălaj şi a rămas în sarcina statului. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele: 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei din 30.12.2013, dosar 

…, înregistrat la instanţă în data de … au fost trimişi în judecată: 
- inculpatul C.I. …, jud. Sălaj, pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod 

ilegal faptă prev. şi ped. de dispoziţiile art. 189, alin. 1 şi 2 Cod penal 1968, viol faptă prev. şi ped. de 
dispoziţiile art. 197, alin.1 şi alin. 2, lit. a Cod penal 1968, conducere pe drumurile publice a unui 



autoturism fara a poseda permis de conducere, faptă prev. şi ped. de art. 86, alin. 1 din OUG 195/2002, 
totul cu aplicarea art. 33, lit. a Cod penal 1968 

- şi inculpatul B.I.O., … aflat în prezent în arest la Penitenciarul Oradea pentru săvârşirea 
infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal faptă prev. şi ped. de dispoziţiile art. 189, alin. 1 şi 2 
Cod penal 1968, viol faptă prev. şi ped. de dispoziţiile art. 197, alin.1 şi alin. 2, lit. a Cod penal 1968, 
conducere pe drumurile publice a unui autoturism fara a poseda permis de conducere, faptă prev. şi 
ped. de art. 86, alin. 1 din OUG 195/2002, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul 
neînregistrat, faptă prev. Şi ped. de art. 85, alin. 1 din OUG 195/2002, totul cu aplicarea art. 37 lit. a 
Cod penal 1968 şi art. 33 lit a Cod penal 1968. 

În fapt: 
1. În data de 15.11.2013 inculpatul B.I.O. a condus pe drumul public, respectiv pe DJ 108G, 

din localitatea D., un moped neînregistrat marca ,,Rizato” fără a poseda permis de conducere. 
2. În data de  27.11. 2013, în jurul orelor 1830, după ce au consumat o cantitate mare de băuturi  

alcoolice, inculpaţii C.  I. şi B.I.O.  s-au hotărât să o contacteze pe partea vătămată X.X.X. în vârstă de 
20 de ani din localitatea P. pentru a întreţine relaţii sexuale cu ea. Inculpatul B.I.O. a sunat-o pe partea 
vătămată pe telefonul mobil apoi împreună cu celălalt inculpat s-au deplasat, cu maşina marca 
Mitshubishi cu nr. de înregistrare …, proprietatea martorului C. I., la locuinţa acesteia din localitatea 
P.. În maşină se afla şi martorul S.I. care a stat pe bancheta din spate iar maşina o conducea inculpatul 
C.I. care nu posedă permis de conducere. Partea vătămată a ieşit în faţa casei, în timp ce vorbea la 
telefon cu inculpatul B.I., iar cei doi inculpaţi au coborât din maşină şi s-au deplasat la aceasta. 
Inculpatul B.I.O. i-a cerut părţii vătămate să-i însoţească la un suc, la bar, însă partea vătămată a 
refuzat, spunând că are de terminat mâncarea. Cei doi inculpaţi au încercat să o convingă pe partea 
vătămată să-i însoţească însă aceasta a refuzat în continuare, motiv pentru care inculpatul B.I.O. a 
prins-o de mâini şi a introdus-o în maşină. S-au urcat apoi în maşină şi inculpaţii, iar inculpatul C.I. s-a 
urcat tot la volanul maşinii, pe care a condus-o cu mare viteză, spre ieşirea din localitatea P.. Pe drum, 
inculpatul B.I.O. a blocat uşa din dreapta faţă a maşinii şi a ţinut-o pe partea vătămată X.X.X. în braţe, 
pe scaunul din faţă, timp în care a mângâiat-o de mai multe ori, atât el  cât şi inculpatul C.I. în diferite 
zone intime ale corpului. Partea vătămată le-a spus în repetate rânduri, celor doi inculpaţi să o lase în 
pace şi să nu o mai mângâie, însă inculpatul B.I.O. i-a spus părţii vătămate „ oricum acum seara o 
facem… că vrei, că nu vrei.”  Din cauza vitezei cu care se deplasa, la un moment dat inculpatul C.I. 
care a efectuat un viraj spre stânga,  era să  intre cu maşina în Valea P. însă  a reuşit să redreseze 
maşina şi să-şi continue drumul. Partea vătămată a încercat uşa maşinii şi a constatat că este blocată, 
spunându-le inculpaţilor că vrea să se dea jos din maşină şi că anunţă poliţia însă inculpaţii nu au luat-
o în seamă.   Martorul S.I. le-a spus inculpaţilor să o lase în pace pe partea vătămată însă B.I.O. i-a 
spus acestuia să tacă din gură. 

După ce au ieşit din sat, trecând de ultimul imobil unde se afla pălincia, la o distanţă de 
aproximativ 350 m de aceasta ,inculpatul C.I. a virat la stânga pe un teren acoperit cu iarbă unde a 
oprit maşina. Inculpatul B.I.O. a lăsat pe spate scaunul din dreapta faţă a maşinii şi s-a urcat peste 
partea vătămată moment în care aceasta i-a spus martorului S.I. să nu se uite la ei. Martorul le-a spus 
din nou celor doi inculpaţi să o lase în pace pe partea vătămată ,,să nu dea dracu  de bai “ însă 
inculpatul B.I. i-a spus ,,taci din gură ungure “ după care  i-au cerut să coboare din maşină, astfel că 
acesta  a ieşit afară din maşină. Inculpatul  C.I. a întrebat-o pe partea vătămată cu care dintre ei vrea, 
prima dată, să întreţină relaţii sexuale iar ea a răspuns că nu vrea cu niciunul dintre ei. Inculpatul C.I. i-
a spus că nu se poate aşa ceva iar inculpatul B.I.O. i-a spus că dacă nu vrea o să-i dea câteva pălmi. 
Partea vătămată  le-a spus inculpaţilor că se află în perioada menstruaţiei şi că nu vrea să întreţină 
relaţii sexuale cu ei. 

Inculpatul C.I. a ieşit apoi afară din maşină iar inculpatul B.I.O. a blocat din interior uşile 
maşinii.Deşi partea vătămată i-a cerut inculpatului B.I. să o ducă acasă,acesta a refuzat apoi a 
dezbrăcat-o pe partea vătămată şi a întreţinut cu ea un raport  sexual normal. Partea vătămată nu  s-a 
opus fizic, fiindu-i frică de inculpat,  datorită ameninţărilor exercitate de către acesta anterior însă a 
plâns în timpul actului sexual.Pe durata actului sexual ,inculpatul C.I. a încercat din exterior să 
deschidă uşa din faţă stănga a maşinii ocazie cu care a constatat că este blocată din interior motiv 
pentru care a deshis uşa de la portbagaj şi i-a spus inculpatului B.I. să se grăbească. Partea vătămată i-a 
spus inculpatului că poate rămâne însărcinată, fapt ce l-a determinat pe acesta să se oprească, fără a 



finaliza (prin ejaculare) actul sexual. S-a urcat apoi în maşină şi inculpatul C.I. iar inculpatul B.I. a 
trecut pe bancheta din spate .Inculpatul C.I.  a întrebat-o pe partea vătămată dacă i-a plăcut, aceasta 
răspunzând că nu, motiv pentru care B.I.O. a râs. Apoi inculpatul B.I.O. a coborât din maşină iar 
martorul S.I. l-a întrebat dacă partea vătămată a vrut să stea. Inculpatul B.I. i-a răspuns:,,s-a foit un pic 
dar tot am băgat-o în ea”. Partea vătămată a rămas în maşină cu inculpatul C.I. care a întrebat-o dacă 
întreţine relaţii sexuale şi cu el iar partea vătămată i-a răspuns că da, numai să nu i se ceară să întreţină 
relaţii sexuale şi cu martorul S.I.. Inculpatul C.I. i-a spus părţii vătămate că o iubeşte ,că vrea să o lase 
însărcinată şi să o ia de nevastă după care s-a dezbrăcat însă nu a avut erecţie astfel că i-a solicitat 
părţii vătămate să-l ajute să aibă erecţie prin masturbare. Partea vătămată a făcut ceea ce i-a cerut 
inculpatul apoi inculpatul a întreţinut cu ea un raport sexual normal. După aceasta, au revenit în  
maşină celălalt inculpat şi martorul şi au plecat toţi cu maşina din locul respectiv, pentru a o duce pe 
partea vătămată acasă. Pe drum, partea vătămată s-a plâns că o dor diferite părţi ale corpului şi era 
supărată.  

Ajunsă acasă, partea vătămată nu le-a spus părinţilor săi ce s-a întâmplat întrucât îi era ruşine 
însă l-a sunat pe martorul F.F., prietenul ei şi coleg de muncă cu cei doi inculpaţi şi i-a relatat ce s-a 
întâmplat .Acesta nu a crezut-o şi i-a reproşat părţii vătămate că este de vină pentru că a ieşit afară din 
casă , hotărând să se despărţească. Fiind foarte supărată, gândindu-se chiar şi la sinucidere, partea 
vătămată l-a sunat şi pe  martorul C.O. care s-a deplasat la locuinţa ei şi a încercat să o liniştească. Tot 
în aceeaşi seară, partea vătămată a vorbit la telefon cu martorul S.I. căruia i-a reproşat că nu a 
intervenit să o ajute, acesta spunându-i că i-a fost frică de cei doi inculpaţi să intervină. Partea 
vătămată l-a sunat şi pe inculpatul B.I.O. căruia i-a spus că nu e bine ce a făcut şi că-i este frică că a 
rămas însărcinată, însă acesta a asigurat-o că nu a rămas însărcinată cu el. 

A doua zi la ora 1510, partea vătămată s-a prezentat la Poliţia D. unde a sesizat săvârşirea 
faptelor de către cei doi inculpaţi. 

Este relevant a se menţiona şi faptul că inculpaţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore începând cu 
data de 11.12.2013 şi au fost arestaţi preventiv în data de 12.12.2013 deoarece inculpatul C.I., în faţa 
instanţei de judecată la termenul din 14.05.2014, şi-a motivat contradicţia dintre declaraţiile date în 
faţa organelor de poliţie şi în faţa procurorului pe de o parte şi declaraţia din faţa instanţei pe de altă 
parte, prin aceea că fiind în stare de reţinere a fost speriat şi în stare de şoc, motiv pentru care a 
declarat ce i-a spus poliţistul. 

Astfel, se constată că inculpatul C.I. a dat declaraţii în cauză după cum urmează: 1. declaraţia 
din 28.11.2013, 2. declaraţia din 04.12.2013 3. declaraţia din 11.12.2013 , 4. declaraţia din 12.12.2013, 
5. declaraţia din 12.12.2013 luată la data soluţionării propunerii de arestare preventivă în Dosar 
.../2013 ataşat , 6. declaraţia din 14.05.2014. 

Inculpatul B.I.O. a dat următoarele declaraţii: 
1. declaraţia din 15.11.2013 când a recunoscut că a condus un moped neînmatriculat şi că nu 

deţinea permis de conducere, 2. declaraţia din data de 11.12.2013 în care a recunoscut că este corect 
traseul cuprins în planşa foto ce i-a fost prezentată şi care cuprindea refacerea itinerariului parcurs în 
seara zilei de 27.11.2013. În această declaraţie a recunoscut din nou că a săvârşit infracţiunile de 
conducere pe drumurile publice a unui moped neînregistrat şi fără a deţine permis de conducere, 3. 
declaraţia din 28.11.2013, 4. declaraţia din 05.12.2013, 5. declaraţia din 12.12.2013 luată la data 
soluţionării propunerii de arestare preventivă în Dosar … ataşat , 6. declaraţia din 23.05.2014. 

Din analiza acestor declaraţii rezultă că, pe parcursul întregii cercetări, inculpaţii au avut o 
atitudine oscilantă, au dat declaraţii contradictorii, revenind  asupra celor declarate anterior, susţinând 
că nu au săvârşit faptele de viol şi lipsire de liberate în mod ilegal asupra persoanei vătămate X.X.X.. 

Inculpaţii nu au recunoscut încadrarea juridică, nefiind de acord cu calificarea situaţiei de fapt 
ca fiind, în drept, viol şi lipsire de libertate în mod ilegal, niciun moment nu au fost de acord cu faptul 
că persoana vătămată a fost constrânsă în vreun fel, că raporturile sexuale s-ar fi desfăşurat prin 
constrângere morală, profitând de starea de imposibilitate de a reacţiona a victimei. Mai mult decât 
atât, au apreciat că persoanei vătămate îi stătea în obicei şi îi făcea plăcere să întreţină relaţii sexuale cu 
diferiţi bărbaţi, de fapt întreaga lor apărare s-a concentrat pe a dovedi că victima era o persoană de 
moravuri uşoare. 

Inculpaţii, inclusiv prin martorii propuşi de aceştia, au încercat doar să discrediteze 
veridicitatea declaraţiei victimei, arătând că ei au căzut în „capcană”, că victima s-a răzbunat pe ei 



datorită faptului că acesteia din urmă îi era ruşine că opinia publică o va dezaproba după ce se va afla 
că a întreţinut relaţii sexuale în acea seară cu doi bărbaţi, mai mult inculpaţii au apreciat că asupra lor 
s-ar desfăşura un veritabil complot al victimei şi al organelor de poliţie. 

Faptul că victima nu s-a manifestat prin ţipete sau urlete, că nu a încercat să se opună fizic 
agresiunii inculpaţilor şi că a participat la actul sexual la solicitarea acestora (faţă de inculpatul C.I.) 
este apreciat de cei doi drept consimţământ din partea victimei. 

Acest aspect, al relaţiilor sexuale consimţite de victimă, este contrazis chiar de declaraţiile 
inculpaţilor şi ale martorului ocular S.I., declaraţii din care rezultă că persoana vătămată în mod 
constant le-a cerut inculpaţilor să oprească maşina, să nu o mai mângâie, să o lase în pace că în caz 
contrar va suna la politie şi de refuzul explicit al acesteia la solicitarea inculpaţilor de a întreţine relaţii 
sexuale. 

Mai mult cei doi inculpaţi au înlăturat prin atitudinea lor (ameninţare) opoziţia şi dezaprobarea 
martorului ocular  S.I. faţă de acţiunilor lor, martor care i-a atenţionat asupra conduitei lor antisociale, 
solicitându-le să se oprească. 

Relevantă în formarea convingerii instanţei asupra vinovăţiei inculpaţilor  este declaraţia 
inculpatului C.I. din data de 04.12.2013 (când nu se afla în stare de reţinere), precum şi declaraţia 
acestuia de la data dispunerii arestării preventive, declaraţii în care acesta a recunoscut că inculpatul 
B.I. a ameninţat persoana vătămată cu bătaia în situaţia în care aceasta nu va întreţine relaţii sexuale. 
De asemenea, în mod constant inculpatul C.I. a declarat că persoana vătămată i-a spus acestuia că va 
întreţine cu el raportul sexual dacă nu îi va permite şi martorului S.I. să facă acelaşi lucru. 

Ambii inculpaţi, cât şi martorul S.I., recunosc că, după ce inculpaţii au întreţinut relaţii sexuale 
cu victima, aceasta era supărată, indispusă şi acuza dureri, că în timpul raportului sexual aceasta a 
plâns, dar, în mod paradoxal, nu-şi pot explica această stare. 

Fiind audiat la termenul din 23.05.2013, martorul S.I. şi-a nuanţat declaraţia, susţinând că nu-şi 
mai aduce aminte foarte bine ce s-a întâmplat şi că persoana vătămată era vesela si râdea atunci când s-
a aflat în maşină. Oricum, instanţa apreciază că nu există niciun motiv de înlăturare a declaraţiilor 
martorului din faza urmăririi penale, cu atât mai mult cu cât acestea au fost date la un moment foarte 
apropiat de data comiterii faptei. 

De altfel, acest martor recunoaşte faptul că victima l-a contactat telefonic în aceeaşi seară, în 
timp ce acesta se deplasa spre casă, reproşându-i faptul că nu i-a sărit în ajutor, acesta motivându-şi 
inactivitatea prin aceea că i-a fost frică de cei doi inculpaţi. 

Nu în ultimul rând, instanţa a considerat relevantă şi atitudinea celor doi inculpaţi din zilele 
următoare săvârşirii faptelor, când, potrivit înregistrărilor telefonice efectuate în cauză, aceştia au 
regretat cele întâmplate şi au încercat să determine victima să-şi retragă plângerea oferindu-i bani sau 
spunându-i că sunt dispuşi să se căsătorească cu ea. Mai mult, din aceleaşi înregistrări telefonice, 
rezultă că inculpaţii au adresat persoanei vătămate şi ameninţări voalate, inculpatul B.I. adresându-se 
persoanei vătămate şi la termenul de judecată din 23 mai 2014, potrivit declaraţiei acestuia. 

Instanţa a apreciat că declaraţiile constante ale persoanei vătămate se coroborează şi cu 
concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 710.172 din 11.12.2013 întocmit de IPJ Cluj 
- Serviciul criminalistic, raport ce relevă comportamentul simulat al inculpaţilor la întrebările relevante 
şi incriminatoare. 

Situaţiile de fapt mai sus expuse  rezultă cu certitudine din probele administrate în cauză.  
Astfel, declaraţiile persoanei vătămate se coroborează cu declaraţiile martorilor, declaraţiile 

celor doi inculpaţi, cu procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice, procesele verbale de 
cercetare la faţa locului şi planşele fotografice aferente, procesele verbale de recunoaştere de pe planşă 
foto, declaraţiile parţiale de recunoaştere a inculpatului C.I., în privinţa infracţiunilor de lipsire de 
libertate şi viol reţinute în sarcina ambilor inculpati. 

Cu privire la infracţiunile la regimul circulaţiei pe drumurile publice săvârşite de cei doi 
inculpaţi, instanţa a reţinut că situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu şi de instanţă rezultă din 
mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale cât şi din declaraţiile celor doi inculpaţi 
care au recunoscut că au condus pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. 

Prin concluziile scrise inculpatul B.I.O. a solicitat instanţei achitarea acestuia faţă de săvârşirea 
infracţiunilor prev. de art. 85, alin. 1 şi art. 86, alin. 2 din OUG 195/2002 pe motiv că acestea nu sunt 



prevăzute de legea penală motivat de faptul că acest inculpat a condus un moped, iar acesta nu ar face 
parte din categoria autovehiculelor, fiind exclus în mod expres din această categorie. 

Instanţa a înlăturat apărarea inculpatului întemeiată pe argumentele juridice expuse deoarece, 
potrivit art. 6, punctul 6 din OUG 195/2002 (în forma în vigoare la data (15.11.2013) săvârşirii de 
inculpat a faptelor, mopedul este încadrat la categoria autovehicul, iar potrivit art. 14 din acelaşi act 
normativ, se instituie obligativitatea înregistrării acestora la consiliile locale. Din adresa nr. 3627/2013 
a Primăriei D.  rezultă că nici inculpatul şi nici persoana de la care acesta a cumpărat mopedul nu 
figurau în evidenţele acestei instituţii cu mopede înregistrate. 

Obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice a 
unui moped rezultă din Anexa 1, litera a la OUG 195/2002, iar inculpatul nu deţinea unui astfel de 
permis, potrivit adresei nr. 36481/2013 a Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj. 

II. În drept. 
A. Cu titlu preliminar, faţă de dispoziţiile art.7 din Legea nr.255/2013 pentru punerea în 

aplicarea a Legii nr.135/2010 privind codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, instanţa a soluţionat cauza potrivit legii 
procedurale noi. 

Instanţa a reţinut că la termenul din 23.05.2014 a fost formulată şi pusă în discuţie cererea 
reprezentantului Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru inculpatul C.I. 
din infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 Cod pen. 1968, 
infracţiunea de viol prev. de art. 197 alin. 1 şi 2 lit.a Cod pen. 1968, infracţiunea de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere prev. de art. 86 alin. 1 din 
OUG 195/2002, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod pen.1968, în infracţiunea de lipsire de libertate în 
mod ilegal prev. de art. 205 alin. 1 Cod pen., infracţiunea de viol prev. art. 218 alin. 1 şi 3 lit. f Cod 
pen., infracţiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod 
pen. totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod pen. şi în ceea ce priveşte pe inculpatul B.I.O. din 
infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 189 alin. 1 şi 2 Cod pen. 1968, 
infracţiunea de viol prev. de art. 197 alin. 1 şi 2 lit.a Cod pen. 1968, infracţiunea de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere prev. de art. 86 alin. 1 din 
OUG 195/2002 şi infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînregistrat 
prev. de art. 85, alin. 1 din OUG 195/2002, totul cu aplicarea art. 37, litera a Cod penal 1968 şi 33 lit. a 
Cod pen.1968, în infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 alin. 1 Cod pen., 
infracţiunea de viol prev. art. 218 alin. 1 şi 3 lit. f Cod pen., infracţiunea de conducere a unui vehicul 
fara permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod pen. şi infracţiunea de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334, alin. 1 Cod pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. 
1 Cod pen. şi art 41, alin. 1 Cod penal. 

În temeiul art. 386, alin. 1 C.pr.pen. instanţa a respins această cerere pentru motivele ce succed. 
De la momentul săvârşirii faptelor (15.11.2013 şi 27.11.2013) şi până la data pronunţării 

prezentei hotărâri a intervenit o succesiune de legi penale în timp, iar infracţiunile pentru care au fost 
trimişi în judecată inculpaţii sunt incriminate şi de noua lege (Codul penal). 

Instanţa a mai observat că, prin compararea conţinutului constitutiv al infracţiunilor nu există 
diferenţe între prevederile legii vechi şi ale legii noi, iar, faţă de limitele de pedeapsă prevăzute de 
noua lege, instanţa a evaluat aplicabilitatea lor, la momentul aplicării legii penale mai favorabile. 

Faţă de cele ce preced instanţa a făcut referire în continuare la încadrarea în drept a faptelor 
reţinute în conformitate cu legea penală veche având în vedere că sub auspiciile acesteia inculpaţii au 
fost trimişi în judecată, referirea la noile prevederi penale şi la eventualitatea aplicării acestora, urmând 
a se face cu ocazia analizării aplicării legii penale mai favorabile. 

B. Faptele săvârşite de către inculpatul C.I. care în data de 27.11.2013 a întreţinut, prin 
constrângere morală, relaţii sexuale cu persoana vătămată X.X.X., fără consimţământul acesteia şi a 
lipsit-o de libertate în mod ilegal, toate acestea împreună cu inculpatul B.I.O., şi a condus pe drumul 
public autoturismul marca Mitshubishi cu numărul de înregistrare … fără a poseda permis de 
conducere, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal 
şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de 
conducere, fapte prev. şi ped. de art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a C.pen. din 1968, art. 189, alin. 1, Cod 
penal 1968 şi art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 rep., cu aplic.art. 33 lit. a C.pen. 1968. 



C. Faptele săvârşite de către inculpatul B.I.O. care în data de 27.11.2013, a întreţinut, prin 
constrângere morală, relaţii sexuale cu persoana vătămată X.X.X., fără consimţământul acesteia şi a 
lipsit-o de libertate în mod ilegal, toate acestea împreună cu inculpatul C.I., şi condus în data de 
15.11.2013, pe drumurile publice, un moped neînregistrat şi fără a poseda permis de conducere, 
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de viol în formă calificată, lipsire de libertate în 
mod ilegal, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînregistrat şi conducere pe drumurile 
publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, fapte prev. şi ped. 
de art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. a C.pen. din 1968, art. 189, alin. 1, Cod penal 1968, art. 85, alin. 1 şi art. 
86 alin. 1 din OUG 195/2002 rep., cu aplic.art. 33 lit. a C.pen. 1968. 

Faţă de antecedentele penale ale inculpatului B.I.O. (fişa actualizată de cazier judiciar), 
infracţiunile din prezenta cauză au fost săvârşite în stare de recidivă postcondamnatorie întrucât prin 
SP 360/08.10.2013 a Judecătoriei Zalău, rămasă definitivă la 30.10.2013, acesta a fost condamnat la 2 
ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat în formă continuată -12 acte materiale-faptă 
prev. de art. 208, art. 209 alin. 1 lit. a, e şi g Cod pen. 1968 şi s-a dispus suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani. 

D. Analizând latura obiectivă a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal,  instanţa a 
constatat că aceasta  se realizează  prin faptul că ambii inculpaţi au lipsit-o pe partea vătămată  X.X.X., 
de libertatea fizică şi au pus-o  în imposibilitate de a se deplasa şi a acţiona după propria voinţă. 

Relevante sub aspectul săvârşirii faptei sunt declaraţiile persoanei vătămate, precum şi ale 
inculpaţilor. Astfel ambii inculpaţi au declarat că la data când au ajuns la domiciliul persoanei 
vătămate şi i-au solicitat acesteia să meargă cu ei, aceasta a refuzat pe motiv că are de terminat 
mâncarea şi s-a întors ca să intre în casă, iar inculpatul B. a prins-o de mână şi a urcat-o în maşină, 
ţinând-o în braţe. Chiar dacă pe parcursul desfăşurării urmăririi penale şi în faza de judecată cei doi 
inculpaţi au revenit asupra declaraţiilor iniţiale în sensul că persoana vătămată ar fi urcat de bunăvoie 
în autoturism, instanţa le-a înlăturat deoarece nu se coroborează cu restul probelor administrate în 
cauză. În mod constant persoana vătămată a declarat că le-a adus la cunoştinţă inculpaţilor refuzul 
acesteia de a se urca împreună cu aceştia în maşină. Prin urmare, instanţa a dat valenţă declaraţiilor 
acesteia în care arată că a fost urcată în maşină în mod forţat de către inculpatul B. prin imobilizarea 
acesteia în sensul că a prins-o de mâini. Relevantă în acest sens este şi declaraţia martorului S.I. care a 
arătat că inculpatul B. a intrat în maşină ţinând-o în braţe pe persoana vătămată, prin urmare rezultă că 
aceasta nu a intrat singură în maşină, cum afirmă inculpaţii, şi că inculpatul B. nu s-a rezumat doar la o 
ţine de mână. 

Din declaraţiile inculpaţilor, a martorului S.I. şi a persoanei vătămate rezultă că aceasta din 
urmă le-a cerut in repetate rânduri inculpaţilor să oprească maşina pentru că vrea sa se dea jos, mai 
ales atunci când şi-a dat seama că invitaţia la suc lansată de inculpaţi nu se adeverea şi că inculpatul C. 
a condus maşina pe timp de noapte, pe un drum de ţară în afara localităţii, după ce uşile maşinii au fost 
blocate. 

Prin acţiunile lor conjugate şi prin inducerea în eroare a victimei raportat la motivul deplasării 
cu maşina (la suc) inculpaţii au anulat libertatea de mişcare a victimei, îngrădindu-i acesteia 
posibilitatea de a se deplasa în mod liber pe o durată de timp ce excede unei perioade de timp strict 
necesare pentru săvârşirea infracţiunii de viol, fapt pentru care instanţa constată că infracţiunea  de 
lipsire de libertate în mod ilegal nu este absorbită de infracţiunea de viol,  ci sunt întrunite condiţiile 
concursului de infracţiuni. 

Nu importă nici împrejurarea că privarea de libertate s-a săvârşit în asemenea condiţii încât, în 
raport la condiţiile de fapt, persoana vătămată a avut o oarecare libertate de mişcare. Cât priveşte 
durata acţiunii/inacţiunii ce realizează elementul material al infracţiunii, în principiu, nu există o limită 
minimă sau maximă, aceasta putând diferi, în funcţie de mobilul şi scopul urmărit de inculpaţi, de 
condiţiile şi mijloacele de săvârşire. 

Urmarea imediată constă într-o stare de încălcare a libertăţii de mişcare a persoanei vătămate, 
iar din conţinutul probelor administrate rezultă existenţa raportului de cauzalitate dintre elementul 
material şi urmarea imediată. 

Sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au săvârşit infracţiunea cu intenţie indirecta.  
Pentru existenţa acestei infracţiuni este necesar ca făptuitorii să acţioneze cu intenţie, ştiind că 

în mod ilegal lipsesc de liberate o persoană. În speţă, inculpaţii nu numai că au introdus victima forţat 



în autoturism, dar au şi blocat uşile acestuia şi nu au oprit maşina la solicitarea acesteia pe tot parcursul 
drumului până la locul faptei, aşadar se reţine că inculpaţii au prevăzut că privează de libertatea de 
mişcare victima şi, fără a urmări neapărat acest rezultat, l-au acceptat.. 

Prin acestea, inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod 
ilegal, faptă prev. şi ped. de art. 189 alin. 1, alin. 2 Cod Penal 1968 

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.396 alin.2 C.pr.pen. întrucât fapta 
există, a fost săvârşită de către inculpaţi şi constituie infracţiune, instanţa a dispus condamnarea 
inculpaţilor. 

Analizând latura obiectivă a infracţiunii de viol, instanţa a constatat că aceasta se realizează 
prin faptul că inculpaţii au folosit constrângerea morală pentru a determina persoana vătămată la un 
raport sexual. 

Infracţiunea de viol presupune un contact sexual fără consimţământul persoanei cu care se 
doreşte a se avea raport sexual. Această nesocotire a voinţei victimei se poate face prin constrângere 
sau ameninţare sau prin punerea victimei în imposibilitatea victimei de a-şi exprima voinţa ori de a se 
apăra. În ceea ce priveşte constrângerea, aceasta poate fi fizică sau morală, ea trebuie să fie efectivă şi 
susceptibilă să paralizeze total sau parţial rezistenţa victimei. Nu interesează dacă victima a opus sau 
nu rezistenţă, fiind suficient să existe refuzul exprimat al acesteia. 

Constrângerea morală presupune o ameninţare de o asemenea intensitate încât îi inspiră 
victimei o temere atât de puternică încât să înfrângă rezistenţa sau opoziţia acesteia. Nu este necesar ca 
victima să opună rezistenţă, expunându-se producerii răului cu care a fost ameninţată; dacă ea a ajuns 
la convingerea că acest rău nu mai poate fi evitat decât prin acceptarea actului sexual, cerinţa legii 
referitoare la exercitarea constrângerii este îndeplinită.   

Ameninţarea trebuie să fie serioasă şi aptă să alarmeze victima. Această aptitudine a 
ameninţării se apreciază în concret, raportat la obiectul ameninţării, persoana făptuitorului, structura 
psihică a victimei şi împrejurarea că aceasta din urmă, datorită stării sale psihice, a fost mai uşor 
intimidată şi a „acceptat” actul sexual pentru a evita răul cu care este ameninţată. „Acceptarea” de 
către partea vătămată a actului sexual prin încetarea opunerii fizice când aceasta ar fi inutilă sau 
renunţarea la opunere sub imperiul ameninţării nu are semnificaţia de consimţământ valabil. 

Din declaraţiile inculpaţilor şi a martorului S.I. instanţa a reţinut existenţa unei înţelegeri 
prealabile a inculpaţilor cu privire la săvârşirea faptei de viol precum şi faptul că, în baza acestei 
înţelegeri, atitudinea manifestată de fiecare inculpat în momentul în care celălalt inculpat întreţinea sau 
încerca să întreţină raport sexual cu victima se circumscrie unei complicităţi morale a fiecărui inculpat 
la fapta celuilalt inculpat, situaţie specifică încadrării faptei de viol la forma calificată prev. de art. 197 
alin.2 lit.a vechiul Cod penal.   

Astfel, instanţa a apreciat că în cauză sunt întrunite elementele constitutive  ale infracţiunii de 
viol în formă calificată prev. de art. 197 alin. 2 Cod penal din 1968, respectiv a faptei săvârşită de două 
persoane împreună, întrucât s-a dovedit existenţa unei înţelegeri prealabile între inculpaţi cu privire la 
săvârşirea faptei iar pluralitatea de infractori dă o mai mare încredere inculpaţilor în realizarea 
infracţiunii, partea vătămată fiind  mai uşor de intimidat. 

Urmarea imediată constă în încălcarea libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a victimei. 
Raportul de cauzalitate între faptă şi urmarea imediată există şi rezultă din actele din dosar. 
Sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au săvârşit infracţiunea cu intenţie directa, aceştia 

având reprezentarea faptelor lor si a consecinţelor păgubitoare, au urmărit acest rezultat. 
Prin aceasta, inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunii de viol, faptă prev. de art. 197 

alin. (1) şi (2) lit. „a Cod Penal  1968. 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.396 alin.2 C.pr.pen. întrucât fapta 

există, a fost săvârşită de către inculpaţi şi constituie infracţiune, instanţa va dispune condamnarea 
inculpaţilor. 

Analizând latura obiectivă a infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul 
de către o persoană care nu posedă permis de conducere,  prev. de art. 86 alin. 1  din OUG nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, instanţa a reţinut că elementul material constă, în 
ceea ce-l priveşte pe C.I., în acţiunea acestuia de a conduce pe drumurile publice de pe raza comunei 
D., în data de 27.11.2013, autovehiculul marca Mitshubishi cu nr. de înregistrare …, proprietatea 
martorului C.I., fără a  poseda permis de conducere, iar în ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.I.O., în 



acţiunea acestuia de a conduce pe drumurile publice de pe raza satului D., în data de 15.11.2013, 
mopedul neînregistrat fără a  poseda permis de conducere. 

Urmarea imediată constă în atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la siguranţa circulaţiei 
pe drumurile publice şi crearea unei stări de pericol, din cauza aflării pe drumurile publice a unor 
autovehicule conduse de persoane care nu au dobândit cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice 
pentru obţinerea permisului de conducere.  

Fiind o infracţiune de pericol, legătura de cauzalitate între faptă şi urmarea produsă rezultă din 
însăşi săvârşirea faptei (ex re). 

Sub aspectul laturii subiective, inculpaţii a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei 
indirecte, întrucât au prevăzut rezultatul faptelor lor şi, deşi nu l-au urmărit, au acceptat posibilitatea 
producerii lui. Astfel, inculpaţii au ştiut că nu posedă permis de conducere, acceptând posibilitatea 
creării unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privind circulaţia în siguranţă pe drumurile publice.  

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.396 alin.2 C.pr.pen. întrucât fapta 
există, a fost săvârşită de către inculpaţi şi constituie infracţiune, instanţa va dispune condamnarea 
inculpaţilor. 

Analizând latura obiectivă a infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul 
neînregistrat prev. de art. 85, alin. 1 din OUG 195/2002, săvârşită de inculpatul B.I.O., instanţa a 
reţinut că elementul material constă în acţiunea  inculpatului de a conduce pe drumurile publice, de pe 
raza satului D., mopedul neînregistrat. 

Urmarea imediată constă în atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la siguranţa circulaţiei 
pe drumurile publice şi crearea unei stări de pericol, din cauza aflării pe drumurile publice a unor 
autovehicule conduse de persoane care nu au dobândit cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice 
pentru obţinerea permisului de conducere.  

Fiind o infracţiune de pericol, legătura de cauzalitate între faptă şi urmarea produsă rezultă din 
însăşi săvârşirea faptei (ex re). 

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei 
indirecte, întrucât a prevăzut rezultatul faptelor sale şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea 
producerii lui. Astfel, inculpatul a ştiut că conduce un autovehicul-moped fără ca acesta să fie 
înregistrat, acceptând posibilitatea creării unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privind circulaţia 
în siguranţă pe drumurile publice.  

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.396 alin.2 C.pr.pen. întrucât fapta 
există, a fost săvârşită de către inculpat şi constituie infracţiune, instanţa va dispune condamnarea 
inculpatului. 

Individualizarea pedepselor 
1. Cu privire la inculpatul C.I. 
La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului, instanţa a avut în vedere criteriile generale 

de individualizare a pedepsei şi anume: împrejurările si modul de comitere a infracţiunii, precum si 
mijloacele folosite; starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita; natura si gravitatea rezultatului 
produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii si scopul urmărit; natura si 
frecventa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea 
infracţiunii si in cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia 
familiala si sociala. 

Instanţa a observat, având în vedere succesiunea în timp a legilor penale, şi faptul că noua lege 
penală nu mai prevede cu titlu de circumstanţă atenuantă judiciară conduita bună a infractorului înainte 
de săvârşirea infracţiunii, dar, instanţa va face referire şi la criteriile de apreciere a acesteia în temeiul 
legii vechi, în fundamentarea aplicării în mod global a legii penale mai favorabile în ceea ce-l priveşte 
pe inculpat în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014. 

Faţă de actele dosarului, instanţa a constatat că nu reies indicii rezonabile de natură a genera 
reţinerea vreuneia din circumstanţele prev. la art. 74 din Vechiul C. pen. în favoarea inculpatului 
(faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale necoroborat cu alte date concrete, nu 
constituie un temei suficient şi rezonabil pentru a justifica acest lucru).  

Instanţa a avut în vedere gravitatea ridicată a faptelor, modul premeditat în care a acţionat 
inculpatul (din declaraţia inculpatului coroborată cu declaraţiile persoanei vătămate şi ale martorilor 
S.I. şi F.F. rezultând că acesta şi-a propus de mult să întreţină relaţii sexuale cu X.X.X. şi, prin 



conlucrarea acestuia cu celălalt inculpat, şi-a pus în realizare planul chiar fără consimţământul tinerei), 
starea de beţie voluntară incompletă recunoscută şi dovedită, stare care a crescut îndrăzneala acestuia, 
vârsta inculpatului (28 de ani), faptul că părinţii acestuia au decedat, dar şi încercările acestuia, 
ulterioare săvârşirii faptelor (ce rezultă din interceptarea convorbirilor telefonice), de a determina 
victima să-şi retragă plângerea, culpabilizarea victimei pentru cele întâmplate, acest din urmă aspect 
rezultând din referatul Serviciului de probaţiune Sălaj.  

Aşadar, a reţinut instanţa că în cauză, împrejurările de fapt raportate la cauza pendinte (faptele 
şi persoana inculpatului) nu dobândesc în aprecierea instanţei valenţe atenuante care să reducă într-o 
asemenea măsură gravitatea faptelor în ansamblu sau să îl caracterizeze de o asemenea manieră pe 
inculpat, încât numai aplicarea unor pedepse sub minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunile 
săvârşite în concret ar satisface imperativul justei individualizări a pedepselor. 

Faţă de aspectele reţinute mai sus, având în vedere gravitatea concretă a infracţiunilor, 
împrejurările comiterii acestora, modalitatea de operare, necesitatea responsabilizării şi îndreptării 
inculpatului, în vederea atingerii scopului educativ şi preventiv al pedepsei, instanţa i-a aplicat acestuia 
pedepse cu închisoarea orientate înspre minim, ţinând seama şi de circumstanţele personale ale 
acestuia, pentru a reflecta toate criteriile ce caracterizează individualizarea judiciară a pedepselor, 
dându-se relevanţă şi principiului proporţionalităţii între gravitatea faptelor comise şi profilul socio-
moral şi de personalitate al inculpatului.  

2. Cu privire la inculpatul B.I.O. 
La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului, instanţa a avut în vedere criteriile generale 

de individualizare a pedepsei şi anume: împrejurările si modul de comitere a infracţiunii, precum si 
mijloacele folosite; starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita; natura si gravitatea rezultatului 
produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii si scopul urmărit; natura si 
frecventa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea 
infracţiunii si in cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia 
familiala si sociala. 

Instanţa a observat, având în vedere succesiunea în timp a legilor penale, şi faptul că noua lege 
penală nu mai prevede cu titlu de circumstanţă atenuantă judiciară conduita bună a infractorului înainte 
de săvârşirea infracţiunii, dar, instanţa a făcut referire şi la criteriile de apreciere a acesteia în temeiul 
legii vechi, în fundamentarea aplicării în mod global a legii penale mai favorabile în ceea ce-l priveşte 
pe inculpat în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014. 

Instanţa a avut în vedere gravitatea ridicată a faptelor, modul de operare a acestuia constând în 
aceea că a ameninţat cu violenţe victima, starea de beţie voluntară incompletă recunoscută şi dovedită, 
stare care a crescut îndrăzneala acestuia, vârsta inculpatului (24 de ani), situaţia familială a acestuia 
(tatăl bolnav), atitudinea nesinceră a acestuia, dar şi încercările acestuia, ulterioare săvârşirii faptelor 
(ce rezultă din interceptarea convorbirilor telefonice), de a determina victima să-şi retragă plângerea 
(inclusiv abordarea acesteia la ultima şedinţă de judecată), faptul că nu regretă suferinţa produsă 
victimei, acest din urmă aspect rezultând din referatul Serviciului de probaţiune Sălaj (f.687-691) şi, 
nu în ultimul rând, antecedentele penale ale acestuia (starea de recidivă constând în aceea că a săvârşit 
faptele pentru care a fost trimis în judecată în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a 
pedepsei cu închisoarea de 2 ani şi 6 luni aplicată prin SP 360/2013 a Judecătoriei Zalău, care a rămas 
definitivă cu două săptămâni înainte de săvârşirea faptei din 15.11.2013. 

Faţă de aspectele reţinute mai sus, având în vedere gravitatea concretă a infracţiunilor, 
împrejurările comiterii acestora, modalitatea de operare, necesitatea responsabilizării şi îndreptării 
inculpatului, în vederea atingerii scopului educativ şi preventiv al pedepsei, instanţa i-a aplicat acestuia 
pedepse cu închisoarea orientate înspre minim, ţinând seama şi de circumstanţele personale ale 
acestuia, pentru a reflecta toate criteriile ce caracterizează individualizarea judiciară a pedepselor, 
dându-se relevanţă şi principiului proporţionalităţii între gravitatea faptelor comise şi profilul socio-
moral şi de personalitate al inculpatului.  

Cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile: 
Instanţa a constatat că de la data săvârşirii infracţiunilor şi până la judecarea acestora au 

intervenit mai multe legi penale. Pentru a determinarea legea penală mai favorabilă instanţa s-a 
raportat, în principal, la limitele de pedeapsă prevăzute de cele două legi succesive şi la condiţiile de 
sancţionare a pluralităţii de infracţiuni pentru o evaluare globală a incidenţei legii penale. 



Astfel potrivit Codului penal din 1968, limitele de pedeapsă, în ceea ce priveşte închisoarea, 
pentru fapta de lipsire de liberate în mod ilegal prev. de art. 189, alin. 1 şi 2 sunt de la 7 la 15 ani, iar 
pentru fapta de viol prev. de art. 197, alin. 1 şi 2 lit. a sunt de la 5 la 18 ani. 

Potrivit Codului penal în vigoare limitele de pedeapsă pentru aceste infracţiuni sunt de la 1 la 7 
ani pentru lipsire de libertate în mod ilegal (art. 205, alin.1) şi de la 5 la 12 ani pentru viol (art. 218, 
alin. 3, lit. f) 

Prin urmare, instanţa a observat că minimul pedepsei ce ar putea fi aplicată în temeiul vechii 
legi este de 7 ani, rezultă astfel că legea penală mai favorabilă este noul cod penal sub acest aspect, în 
plus instanţa a apreciat că pedepsele aplicate inculpaţilor pentru infracţiunile de lipsire de libertate în 
mod ilegal şi viol nu s-ar mărgini strict la minimul special prevăzut de textele incriminatoare arătate 
mai sus. 

În ceea ce priveşte tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni instanţa a reţinut că 
prevederile vechiului cod penal sunt mai favorabile în sensul că sporul pentru concurs este facultativ, 
dar faţă de aspectele arătate mai sus, referitoare la inexistenţa circumstanţelor atenuante şi la numărul 
infracţiunilor săvârşite, instanţa a apreciat că se impune aplicarea unui spor la pedepsele rezultante, 
prin urmare pedeapsa finală ar întrece minimul special de 7 ani la care s-ar adiţiona şi sporul 
considerat necesar a fi aplicat de instanţă. 

Faţă de toate aceste considerente: 
I. În baza art. 205, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 5 Cod pen. a fost condamnat inculpatul 

C.I., , pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal la pedeapsa de 2 ani închisoare. 
În baza art. 218, alin.1 şi 3 lit. f) Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod pen. a fost condamnat 

acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de viol la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare şi la 
pedeapsă complementară (obligatoriu a fi aplicată) a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. 
a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe o perioadă de 
3 ani, în baza art. 12, alin 1 din Legea 187/2012, regimul pedepselor complementare şi a celor 
accesorii aplicându-se potrivit legii ce a fost identificată ca fiind mai favorabilă. Consecutiv i s-a 
interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu 
comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe durata executării pedepsei 
principale. 

În baza art. 335, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 5 Cod pen. a fost condamnat inculpatul C.I., 
pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere la pedeapsa de 1 an 
închisoare. 

Instanţa a constatat că faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată sunt săvârşite în 
concurs real şi, în baza art. 38, alin. 1 şi art. 39, alin. 1, lit. b Cod pen., au fost contopite pedepsele 
stabilite pentru cele trei infracţiuni şi va aplica inculpatului C.I. pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 6 
luni închisoare sporită cu 1 an închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, 
urmând ca inculpatul C.I. să execute pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie, 
precum şi interzicerea cu titlu de pedeapsă complementară (pe o durată de 3 ani) şi accesorie a 
drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată 
X.X.X.) Cod penal. 

În baza art. 72, alin. 1 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului C.I. durata 
reţinerii şi a arestării preventive de la 11.12.2013 la 26.02.2014 inclusiv. 

II. În baza art. 205, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 41, alin. 1 Cod pen. şi cu aplicarea art. 5 
Cod pen. a fost condamnat inculpatul B.I.O., pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în 
mod ilegal la pedeapsa de 2 ani închisoare. 

În baza art. 218, alin.1 şi 3 lit. f) Cod pen. cu aplicarea art. 41, alin. 1 Cod pen. şi cu aplicarea 
art. 5 Cod pen. a fost condamnat inculpatul B.I.O. pentru săvârşirea infracţiunii de viol la pedeapsa de 
6 ani  închisoare şi la pedeapsă complementară (obligatoriu a fi aplicată) a interzicerii drepturilor prev. 
de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod 
penal pe o perioadă de 5 ani în baza art. 12, alin 1 din Legea 187/2012, regimul pedepselor 
complementare şi a celor accesorii aplicându-se potrivit legii ce a fost identificată ca fiind mai 
favorabilă. Consecutiv i s-a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prev. de art. 
66 alin. 1 lit. a, b şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod penal pe 
durata executării pedepsei principale 



În baza art. 335, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 41, alin. 1 Cod pen. şi cu aplicarea art. 5 Cod 
pen. a fost condamnat inculpatul B.I.O. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fara 
permis de conducere la pedeapsa de 1 an închisoare. 

În baza art. 334, alin. 1 Cod pen. cu aplicarea art. 41, alin. 1 Cod pen. şi cu aplicarea art. 5 Cod 
pen. a fost condamnat inculpatul B.I.O. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul neînmatriculat la pedeapsa de 1 an închisoare. 

Instanţa a constatat că infracţiunile din prezentul dosar sunt săvârşite de către inculpatul B.I.O. 
în termenul de încercare de 5 ani stabilit prin Sentinţa penală nr.360/08.10.2013 a Judecătoriei Zalău 
prin care acesta a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. 

Instanţa a mai constatat că faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată sunt săvârşite 
în concurs real şi, în baza art. 38, alin. 1 şi art. 39, alin. 1, lit. b Cod pen., au fost contopite pedepsele 
stabilite pentru cele patru infracţiuni din prezentul dosar, fiindu-i aplicată inculpatului B.I.O.  pedeapsa 
cea mai grea de 6 ani închisoare sporită cu 1 an şi 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul B.I.O. să 
execute pedeapsa de 7 ani şi 4 luni închisoare în regim de detenţie, precum şi interzicerea cu titlu de 
pedeapsă complementară (pe o durată de 5 ani) şi accesorie a drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b 
şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod penal. 

De asemenea, în baza art. 96, alin. 4 şi 5 Cod penal rap. la art. 43, alin. 2 Cod penal a fost 
revocată suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare dispusă prin Sentinţa 
penală nr. 36008.10.2013 a Judecătoriei Zalău şi va adauga la pedeapsa de 7 ani şi 4 luni închisoare 
aplicată în prezenta cauză pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare revocată, urmând ca inculpatul să 
execute o pedeapsă de 9 ani şi 10 luni închisoare în regim de detenţie, precum şi interzicerea cu titlu de 
pedeapsă complementară (pe o durată de 5 ani) şi accesorie a drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b 
şi n (să nu comunice şi să nu ia legătura cu persoana vătămată X.X.X.) Cod penal. 

În baza art. 72, alin. 1 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului B.I.O. 
durata reţinerii şi a arestării preventive de la 11.12.2013 la zi. 

Menţinerea măsurilor preventive: 
Cu privire la inculpatul C.I.: 
Instanţa a constatat că, în acest moment procesual, faţă de starea de fapt reţinută de instanţă şi 

fundamentată pe probele arătate în detaliu mai sus, şi având în vedere că inculpatul a fost condamnat la 
pedeapsa cu închisoare în regim de detenţie, subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii 
controlului judiciar faţă de inculpatul C.I., existând probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că 
inculpatul a săvârşit faptele pentru care a fost trimis în judecată. 

În acest sens, pentru realizarea scopului de a preveni săvârşirea de alte astfel de fapte, precum 
şi pentru a asigura buna desfăşurare a procesului penal şi pentru împiedicarea inculpatului de a se 
sustrage de la judecată, măsura controlului judiciar luată cu privire la inculpat prin Încheierea penală 
nr. 13/C din 26.02.2014 a Tribunalului Sălaj, este în continuare necesară, aceasta fiind dispusă în mod 
legal şi temeinic . 

Prin urmare, în baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen., a fost menţinută măsura controlului judiciar luată 
cu privire la inculpatului C.I. prin Încheierea penală nr. 13/C din 26.02.2014 a Tribunalului Sălaj. 

Cu privire la inculpatul B.I.O.: 
Pentru  a dispune  menţinerea arestării preventive, instanţa a avut în vedere următoarele: 
În condiţiile în care se constată că de la data luării măsurii arestării preventive faţă de inculpat, 

temeiurile de drept şi de fapt nu au încetat să existe şi nici nu s-au schimbat, nu se justifică a se da 
eficienţă practică  dispoziţiilor art. 242 Cod proc. penală, în sensul revocării sau înlocuirii măsurii 
privative de libertate cu una restrictivă de drepturi, întrucât această măsură nu ar fi proporţională cu 
gradul de pericol social al faptelor săvârşite de inculpat. 

Instanţa a apreciat că în cauză sunt probe temeinice din care rezultă că inculpatul a săvârşit 
faptele  pentru care a fost judecat, fapte ce prezintă un grad de pericol social ridicat, astfel că există 
probe certe că lăsarea sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică, instanţa constatând 
astfel că respectiva măsură a fost luată în mod legal. 

În ceea ce priveşte pericolul pentru ordinea publică, care justifică  menţinerea arestării 
preventive, se constată că acesta este  concret, rezultă fără echivoc din probele administrate în  cauză, 
pericolul ce a fost raportat la modalitatea şi împrejurările concrete de săvârşire a faptelor, scopul 
urmărit şi urmările care s-au produs, acestea fiind evidenţiate prin probele administrate. 



Instanţa a reţinut că infracţiunile pentru care este cercetat inculpatul,  au o rezonanţă deosebită 
în rândul opiniei publice  putând determina un sentiment de insecuritate şi de neîncredere în actul de 
justiţie în condiţiile în care acesta este cercetat, s-ar dispune punerea sa în libertate. 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional 
de Date Genetice Judiciare şi având în vedere că inculpaţii au fost condamnaţi pentru infracţiunea de 
viol, a dispus prelevarea, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a probelor biologice de la 
inculpaţii C.I. şi B.I.O.. 

Instanţa a luat act că persoana vătămată X.X.X. nu s-a constituit parte civilă. 
În temeiul art. 272 rap. la art. 274 alin. 1 C.pr.pen. au fost obligaţi inculpaţii C.I. şi B.I.O. la 

plata către stat a sumei de 350 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. 
Împotriva acestei sentinţe au formulat apel inculpaţii C.I. şi B.I.O., prin apărătorii aleşi. 
Prin motivele scrise şi orale inculpatul C.I. a solicitat admiterea căii de atac promovate, 

desfiinţarea sentinţei instanţei de fond şi achitarea sa pentru comiterea infracţiunilor de lipsire de 
libertate şi viol în baza art.396 al.1 pct.5 rap.la art.16 al.1 lit.a şi b NCPP întrucât faptele nu există şi 
nu au fost comise cu vinovăţia prevăzută de lege. Apărătorul a învederat că se impune admiterea 
apelului, întrucât prima instanţă nu a procedat la o judecare efectivă a speţei, preluând prin copiere 
rechizitoriul procurorilor, încălcându-se astfel dreptul la un proces echitabil al clientului său. 

Referitor la infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, fără a poseda 
permis de conducere, solicită aplicarea unei pedepse, în privinţa căreia să se dispună suspendarea sub 
supraveghere. 

În sinteză, apărătorul inculpatului învederează că partea vătămată nu a fost constrânsă la 
întreţinerea raporturilor intime, acestea având loc de bună voie, nu a fost lipsită de libertate, condiţii în 
care raportat la această stare de fapt, singura soluţie care se impune este aceea de achitare. 

Precizează că, în lipsa luării la cunoştinţă de către opinia publică a faptei inculpaţilor, de îndată 
ce acestea s-au produs, victima nu ar fi formulat plângere penală la organele abilitate. De altfel, din 
cuprinsul transcrierilor convorbirilor telefonice înregistrate rezultă fără dubiu că victima ar fi dorit să 
se împace sub aspectul infracţiunii de viol cu inculpatul B.I.. 

Apărătorul ales al inculpatul B.I.O. prin motivele scrise şi orale a solicitat admiterea căii de 
atac promovate, desfiinţarea sentinţei judecătoriei şi, în principal, în baza art.396 al.1 pct.5 rap.la art.16 
al.1 lit.a,b NCPP achitarea clientului său pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod 
ilegal prev.şi ped.de art.189 al.1 şi 2 VCP respectiv art.205 al.1 NCP, întrucât fapta nu există şi nici nu 
a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege. 

Referitor la infracţiunea de viol, cere ca în baza art.396 al.1 pct.5 rap.la art.16 al.1 lit.a NCPP 
să se dispună achitarea clientului său de sub învinuirea încriminată prin art.197 al.1 şi 2 lit.a VCP 
respectiv art.218 al.3 lit.f NCP, întrucât fapta nu există. 

În privinţa infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui moped neînmatriculat şi fără a 
poseda permis de conducere, cere achitarea inculpatului întrucât fapta nu este prevăzută de legea 
penală, în baza art.396 al.1 pct.5 rap.la art.16 al.1 lit.b NCPP. 

De asemenea, a cerut înlăturarea revocării suspendării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 6 
luni închisoare la care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.360 din 8 octombrie 2013 a 
Judecătoriei Zalău. 

În subsidiar, apărătorul inculpatului a solicitat reducerea pedepselor aplicate clientului său de 
către judecătorie, întrucât acesta nu a avut intenţia directă de a viola partea vătămată sau de a o lipsi de 
libertate în mod ilegal, raportat la conduita cu care victima era cunoscută în comunitate aceea „de a fi o 
femeie de moravuri uşoare”. 

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

În esenţă, critica inculpaţilor C. şi B. vizează interpretarea eronată de către Judecătoria Simleu 
Silvaniei a probelor administrate, prin prisma dispoziţiilor art.97 şi 103 NCPP. 

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. 

 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”. 

Înfăptuirea justiţiei penale cere ca judecătorii să nu se întemeieze, în hotărârile pe care le 
pronunţă, pe probabilitate, ci pe certitudinea dobândită pe bază de probe decisive, complete, sigure, în 
măsură să reflecte realitatea obiectivă (faptele supuse judecăţii). 

 Numai aşa se formează convingerea, izvorâtă din dovezile administrate în cauză, că adevărul – 
infracţiunile deduse spre soluţionare instanţei – este, fără echivoc, cel pe care îl înfăţişează realitatea 
reconstituită ideologic cu ajutorul probelor. 

 În baza art.99 NCPP, orice cetăţean beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, deschiderea unei 
proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condiţiile 
prevăzute de lege.  

 Vinovăţia se stabileşte în cadrul unui proces, cu respectarea garanţiilor procesuale, deoarece 
simpla învinuire nu înseamnă şi stabilirea vinovăţiei; sarcina probei revine organelor judiciare, motiv 
pentru care interpretarea probelor se face în fiecare etapă a procesului penal, concluziile unui organ 
judiciar nefiind obligatorii şi definitive pentru următoarea fază a procesului; la adoptarea unei hotărâri 
de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpaţii au statutul de persoană nevinovată; la 
pronunţarea unei decizii judecătoreşti de condamnare, prezumţia de nevinovăţie este răsturnată cu 
efecte „erga omnes”; soluţia magistraţilor trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăţie, iar în caz de 
îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunţe o soluţie de achitare.  

 Pe lângă aceste reglementări din dreptul intern, instanţa de apel reţine că şi jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului a statuat în sensul că: „principiul prezumţiei de nevinovăţie reclamă, 
printre altele, ca sarcina probei să revină acuzării şi ca dubiul să fie profitabil acuzatului. Acuzării, îi 
revine obligaţia de a arăta inculpatului care sunt acuzaţiile cărora le va face obiectul şi a oferi probe 
suficiente pentru a întemeia o declaraţie de vinovăţie. Statul este obligat să asigure acuzatului dreptul 
la apărare (el însuşi sau cu asistenţa unui avocat) şi să-i permită, să interogheze sau să pună să fie 



audiaţi martorii acuzării. Acest drept, nu implică numai un echilibru între acuzare şi apărare, ci, 
impune ca audierea martorilor să fie în general, în contradictoriu. Elementele de probă trebuie să fie în 
principiu, produse în faţa acuzatului în audienţă publică şi în vederea unei dezbateri în contradictoriu”. 
(plenul hotărârii nr.6 din decembrie 1988 Barbera, Mesesegue şi Jabordo versus Spania).  

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

 Inculpaţilor li s-a respectat dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil prin respectarea 
principiului egalităţii de arme, promovat de CEDO. Astfel, cu privire la acest principiu, CEDO 
precizează că „exigenţa egalităţii armelor, în sensul unui echilibru just între părţi, implică obligaţia de 
a oferi fiecăruia o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza, inclusiv probele, în condiţii care să nu 
o plaseze într-o situaţie de dezavantaj net în comparaţie cu adversarul său. Obligaţia de a veghea în 
fiecare caz la respectarea condiţiilor unui proces echitabil revine autorităţilor naţionale”. (a se vedea 
hotărârea nr.27 din oct.1993 Dombo Beheer Bv versus Olanda).: (hotărârea Hobo Machado contra 
Portugaliei din 20 februarie 1996 paragraf 31; hotărârea CEDO din25 iunie 1997 în cauza Van 
Orshover  contra Belgiei paragraf 38; hotărârea CEDO din 16 februarie 2000 in cauza Rowe şi David 
contra Marii Britanii, paragraf 60 ; hotărârea CEDO din 16 februarie 2000 in cauza Fitt contra Marii 
Britanii, paragraf  44.) 

 Mai mult, aceeaşi Curte, a statuat obligativitatea comunicării pieselor dosarului, „în măsura în 
care presupune un proces echitabil şi în contradictorialitate”. (hotărârea din 24 februarie 1994 
Bendenoun versus Franţa). De asemenea, „respectarea dreptului la un proces echitabil, presupune 
dreptul de a avea acces la toate dovezile strânse de procuror” (a se vedea hotărârea CEDO Edwards 
versus Marea Britanie din 16 dec.1992). 

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

 Prealabil examinării pe fond a apelurilor inculpaţilor C. şi B., Curtea reţine următoarele: 
 În faza de urmărire penală, inculpatul B.I.O., prin declaraţiile date la filele …, nu a recunoscut 

comiterea faptelor de lipsire de libertate şi viol, doar conducerea pe drumurile publice a unui moped 
neînmatriculat şi fără a poseda permis de conducere. 

 În faza de urmărire penală, inculpatul C.I. prin declaraţiile de la filele …, nu a recunoscut 
implicarea sa în infracţiunea de viol, precizând că victima şi-a exprimat consimţământul la întreţinerea 
raportului sexual, iar în legătură cu infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal a afirmat textual 
„recunosc că nu am oprit maşina în momentul în care X.X.X. mi-a spus că vrea să coboare, însă am 
făcut acest lucru pentru că mai aveam puţin până la locul în care se aflau cei doi muncitori pe care 
trebuia să-i transport şi cu acelaşi autovehicul trebuia să o deplasez şi pe partea vătămată la domiciliu”. 

 În faţa primei instanţe, inculpaţii au achiesat să dea declaraţie. 
 În depoziţia de la fila 796 de la Judecătoria Simleu Silvaniei, inculpatul B.I.O. nu a recunoscut 

săvârşirea faptelor imputate prin rechizitoriul parchetului, aceeaşi poziţie de nesinceritate manifestând-
o şi inculpatul C.I., revenind asupra declaraţiilor date la fila 136 în faţa organelor de cercetare penală, 
învederând că acestea au făcut presiuni asupra sa, pentru a recunoaşte faptele deduse judecăţii. 

 În apel, cei doi inculpaţi în şedinţa publică din 5 august 2014 au uzat de dreptul la tăcere şi dea 
nu se autoincrimina. 

 
 Având în vedere criticile aduse de inculpaţi hotărârii judecătoriei, instanţa de apel, ţinând cont 

de efectul devolutiv al căii de atac promovate, a efectuat o nouă judecată în fond a procesului, prin 
reexaminarea probatoriului deja ataşat dosarului. 

Prin modalitatea de a realiza cercetarea judecătorească, instanţa de apel le-a oferit 
inculpaţilor 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  a asigurat echilibrul şi egalitatea de arme care trebuie să primeze 
pe tot parcursul procesului penal între acuzare şi apărare. 

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



Curtea Europeană, arată de asemenea, că prezenţa acuzaţilor la şedinţa de judecată are o 
importanţă esenţială pentru o bună soluţionare a cauzei, în sensul că instanţa trebuie să examineze nu 
numai personalitatea inculpaţilor şi starea lor de spirit la momentul comiterii infracţiunii pentru care 
sunt trimişi în judecată, ci şi mobilurile activităţii lor 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). 

 Instanţa de apel, examinând sentinţa atacată, a apreciat că Judecătoria Simleu Silvaniei a reţinut 
o stare de fapt bazată pe probe concludente şi just interpretate şi că în raport de aceasta, în mod 
judicios   s-a stabilit vinovăţia inculpaţilor în săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost deferiţi 
justiţiei. 

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 NCPP, constând în aflarea adevărului, este 
identic, pentru ambele faze ale procesului penal. 

Prin urmare, probele efectuate în faza de urmărire penală nu servesc exclusiv pentru trimiterea 
în judecată a inculpaţilor, 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. 

 Ca o primă remarcă, în analizarea apelurilor declarate de către inculpaţi, 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). 

 Vinovăţia ambilor inculpaţi în săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii rezultă din coroborarea 
tuturor probelor testimoniale şi scrise ataşate dosarului, administrate nemijlocit atât în faza de urmărire 
penală cât şi în faţa judecătorilor. Curtea, va face trimitere în mod  exhaustiv, în cele ce urmează, la 
toate mijloacele de probă existente în cauză, atât din faţa procurorului cât şi din faţa magistraţilor. 

 Astfel, intenţia directă de a viola victima rezultă fără dubiu din declaraţia martorului S.I. care 
afirmă textual că ”în repetate rânduri l-a auzit pe inculpatul C.I. că doreşte să întreţină relaţii sexuale 
cu partea vătămată X.X.X.. La data de 27.11.2013, relatează că l-a auzit pe inculpatul C.I. că a 
contactat-o telefonic pe partea vătămată şi i-a cerut să-i aducă de la magazin baterii, bere şi cafea însă 
partea vătămată nu a venit. În aceeaşi zi, după ce s-au deplasat la garajul firmei, inculpatul C.I. i-a 
cerut lui şi inculpatului B.I.O. să-l însoţească în localitatea P. pentru a aduce doi muncitori pentru 
efectuarea de lucrări. Au urcat toţi într-un jeep pe care l-a condus inculpatul C.I., inculpatul B.I.O. 
ocupând locul din dreapta - faţă a maşinii, iar martorul S.I. ocupând un loc pe bancheta din spate. Au 
pornit spre localitatea P., iar pe drum, inculpatul B.I.O. a sunat-o la telefon pe partea vătămată X.X.X. 
şi a invitat-o la un suc. Ajungând în faţa locuinţei părţii vătămate din localitatea P., a văzut că aceasta a 
ieşit în faţa casei, apoi a observat pe inculpatul B.I.O. şi pe victimă că urcă în maşină. Inculpatul B.I.O. 
a ţinut-o în braţe, pe partea vătămată, pe scaunul din faţă, timp în care a atins-o de mai multe ori în 
diferite zone intime ale corpului. Partea vătămată i-a cerut inculpatului să înceteze cu aceste gesturi 
erotice, însă el nu a dat curs acestei solicitări. Apoi, partea vătămată le-a cerut inculpaţilor să oprească 
autovehicolul, întrucât dorea să coboare, atenţionându-i că va solicita şi intervenţia organelor de poliţie 
dacă nu opresc autoturismul, însă aceştia nu au ţinut cont de dorinţele părţii vătămate, continuând 
drumul. Martorul S.I. i-a atenţionat textual pe inculpaţi „lăsaţi-o în pace să nu daţi dracu de bai”, însă 
inculpatul B.I.O. i-a zis „taci din gură, ungure”. Inculpatul C.I. a condus maşina cu viteză, ajungând 
într-un loc izolat, unde inculpatul B.I.O. a lăsat pe spate scaunul din dreapta faţă şi   s-a aşezat peste 



partea vătămată. Martorul le-a cerut insistent inculpaţilor, să o lase în pace pe partea vătămată, însă 
aceştia i-au cerut să coboare din vehicol, ceea ce a şi făcut. Martorul declară că a stat afară lângă 
maşină, apoi a venit lângă el inculpatul C.I. care a vorbit la telefon. După aproximativ 10-15 minute a 
urcat în vehicul, inculpatul C.I., apoi a ieşit din autoturism inculpatul B.I. pe care l-a întrebat dacă 
partea vătămată a fost de acord cu raportul sexual, iar acesta i-a răspuns că „s-a foit un pic, da tot am 
băgat-o în ea”. Martorul afirmă că „ a văzut-o pe victimă supărată, având o voce plânsă, acuzând dureri 
„ . Martorul relatează că „ a fost sunat la un interval scurt de către victimă, care i-a reproşat  că nu a 
intervenit pentru a-i opri pe cei doi să o violeze. Acesta i-a spus textual că i-a fost frică de inculpaţi „.  

 Astfel, Curtea reţine că din declaraţia martorului S.I. din faza de urmărire penală rezultă 
indubitabil intenţia inculpaţilor de a întreţine relaţii sexuale cu partea vătămată, acesta auzind 
nemijlocit atât discuţiile telefonice cu victima anterior raporturilor intime, cât şi ulterior acestora. 

Martorul relevă că ambii inculpaţi au atins-o pe victimă în zonele intime, iar la rugăminţile 
repetate ale acesteia de a înceta aceste acţiuni, au refuzat categoric, ba mai mult, nici la ameninţările 
părţii vătămate că va sesiza organele de poliţie, nu au oprit autovehicolul pentru ca aceasta să coboare. 
Intenţia directă a inculpaţilor în săvârşirea faptelor deduse judecăţii rezultă şi din atitudinea acestora 
inclusiv faţă de martor, care atunci când i-a atenţionat că ar putea să sufere rigorile legii, pentru 
acţiunile lor, l-au apostrofat şi i-au sugerat să tacă din gură. Martorul S.I. demonstrează fără putinţă de 
tăgadă prin declaraţiile sale că inculpaţii nu numai că au intenţionat să violeze victima, dar această 
activitate s-a şi finalizat, aşa cum reiese din declaraţia inculpatului B.I., care răspunde inculpatului C. 
„victima s-a foit un pic, dar tot am băgat-o în ea”. 

Din declaraţia aceluiaşi martor rezultă că partea vătămată nu şi-a dat consimţământul la relaţiile 
sexuale întreţinute cu cei doi inculpaţi, acesta relevând că „ victima era foarte supărată, acuza dureri 
abdominale şi din vocea acesteia reieşea că plânsese anterior”. 

Acelaşi martor S.I. audiat în faţa instanţei, a revenit fără nicio justificare asupra amănuntelor 
date în faţa organelor de urmărire penală, prezentând o altă versiune în privinţa comiterii faptelor de 
către cei doi inculpaţi, condiţii în care, Curtea o va înlătura din ansamblul probator ataşat dosarului, ea 
necoroborându-se cu restul probelor ştiinţifice şi testimoniale. Martorul nu a putut oferi instanţei nicio 
explicaţie plauzibilă cu privire la revenirea asupra declaraţiilor date în faţa organelor de cercetare 
penală.  

Curtea reţine că vinovăţia inculpaţilor în comiterea infracţiunilor deduse judecăţii este pusă în 
evidenţă şi prin declaraţia martorului F.F., din care rezultă că el „a avut o relaţie de prietenie de 3 ani 
cu partea vătămată X.X.X care a luat sfârşit în seara zilei de 27.11.2013, când victima i-a comunicat că 
a fost violată de către cei doi inculpaţi, iar el nu a crezut-o. Martorul relevă că în seara de 27.11.2013, 
în jurul orei 1930, a  fost sunat de partea vătămată care i-a spus că în acea zi a fost dusă cu forţa, cu un 
autovehicol într-un loc izolat, de către inculpaţii B.I.O. şi C.I., care după ce au ameninţat-o cu acte de 
violenţă, au întreţinut, pe rând, relaţii sexuale cu ea, fără consimţământul ei. Partea vătămată a afirmat 
că doreşte să se sinucidă, în acest mod convorbirea telefonică luând sfârşit”.  

Audiat în faţa instanţei, martorul îşi menţine poziţia exprimată în faza de urmărire penală. 
Vinovăţia inculpaţilor în săvârşirea infracţiunilor este dovedită şi prin declaraţia martorului 

C.O., din care rezultă că în seara zilei de 27.11.2013, în jurul orei 1930, a fost sunat de partea vătămată 
care plângea şi era afectată psihic, afirmând că doreşte să-şi taie venele. Martorul s-a deplasat la 
locuinţa părţii vătămate, unde aceasta i-a relatat că a fost violată de către inculpaţi şi că i-a spus 
prietenului ei, F.F. acest lucru, însă el nu a crezut-o, astfel că s-au despărţit. Martorul relatează în 
sensul că partea vătămată i-a comunicat că inculpaţii B.I.O. şi C.I. au dus-o cu maşina într-un loc 
izolat, unde au întreţinut, pe rând, raporturi sexuale cu ea, contrar voinţei sale. Partea vătămată i-a spus 
că nu a strigat, întrucât i-a fost frică de inculpaţi. Martorul a îndrumat-o pe partea vătămată să anunţe 
poliţia şi pe părinţii ei despre cele întâmplate, însă victima i-a comunicat că-i este ruşine să facă acest 
lucru.  

Audiat în faţa instanţei, martorul îşi menţine poziţia exprimată în faza de urmărire penală. 
Curtea reţine că vinovăţia inculpaţilor rezultă şi din declaraţiile martorului G.A. , care atestă că 

este beneficiarul unei aducţiuni de apă la care au lucrat inculpaţii în data de 27.11.2013 în localitatea 
P.. Martorul relevă că în acea zi, în jurul orei 1700 l-a sunat pe inculpatul C.I. şi l-a rugat să se 
deplaseze şi să transporte muncitorii, din localitatea P., de la sediul firmei de apă plată N. în localitatea 
D.. Iniţial, martorul nu a reuşit să-l contacteze telefonic pe inculpatul C., pentru ca apoi, acesta să-i 



confirme că va ajunge de urgenţă la locul stabilit pentru întâlnire. Văzând că nu mai ajunge inculpatul 
C.I., martorul G.A. a dus el muncitorii în localitatea D..  

Instanţa de apel învederează că inculpatul C. nu a răspuns iniţial apelurilor telefonice ale 
martorului G., fiind ocupat cu întreţinerea raporturilor intime cu partea vătămată, aspect pe care 
evident că nu l-a adus la cunoştinţa interlocutorului telefonic. 

De remarcat că în faţa judecătoriei, martorul G., şi-a menţinut poziţia exprimată în faza de 
urmărire penală. 

Curtea reţine că în acelaşi sens declară şi martorul C.P. (f. 192-195, vol. I u.p.), care relatează 
că în data de 27.11.2013, în jurul orei 1700-1730, s-a înţeles cu inculpatul C.I. să meargă după el şi după 
un alt muncitor la sediul firmei „N.” din localitatea P. pentru a-i duce în localitatea D.. Martorul 
declară că i-a spus inculpatului că mai au de săpat 20 metri de şanţ, după care vor parca 
buldoexcavatorul la sediul firmei „N.” iar inculpatul să meargă acolo după ei. Deşi l-a aşteptat pe 
inculpatul C.I. la sediul firmei „N.”, acesta nu a venit după ei, astfel că s-au deplasat în localitatea D. 
cu maşina condusă de G.A..  

Martorului i-a fost prezentată planşa foto (anexă la procesul verbal de conducere în teren şi 
refacere a traseului parcurs) ocazie cu care a precizat că locul indicat de partea vătămată (fotografiile 
nr. 21 şi 22), ca fiind cel unde a fost dus cu maşina de către inculpaţi nu coincide cu locul unde au 
lucrat în data de 27.11.2013 la aducţiunea de apă, acesta din urmă situându-se la aproximativ 800 m 
distanţă de locul indicat de partea vătămată.  

În faţa judecătoriei, în declaraţia de la fila 815, martorul C.P. C. şi-a menţinut poziţia exprimată 
în faza de urmărire penală. 

Curtea reţine că vinovăţia inculpaţilor este pusă în evidenţă şi prin declaraţia martorului C.I., 
din care rezultă că în data de 27.11.2013 i-a împrumutat autoturismul proprietate personală marca 
MITSUBISHI cu nr. de înmatriculare „…”, numitului G.A.. Martorul relevă că în seara de 27.11.2013 
a fost sunat de G.A. care i-a comunicat că inculpatul C.I. nu răspunde la telefon şi i-a cerut să-l sune el 
pe acesta. Martorul C.I.   l-a sunat de câteva ori pe inculpatul C.I., care a răspuns în final la telefon şi l-
a întrebat unde este, întrucât muncitorii îl aşteptau de o oră, iar inculpatul i-a spus că va ajunge în scurt 
timp în locul unde se aflau lucrătorii, fără a indica locaţia exactă. 

Curtea reţine că declaraţiile  martorilor C. şi C. prezintă relevanţă doar sub aspectul faptului că 
inculpatul C.I. nu şi-a onorat promisiunile făcute în vederea transportării muncitorilor dintr-o localitate 
în alta, întrucât fiind sub influenţa alcoolului, împreună cu inculpatul B.I., în această perioadă au 
întreţinut relaţii intime cu victima X.X.X. şi nu putea dezvălui locaţia unde se găsea. 

În faţa judecătoriei, martorul C.I. şi-a menţinut declaraţiile date în faza de urmărire penală. 
Instanţa de apel reţine că în faţa judecătoriei a fost audiat martorul B.M., dar a cărui declaraţie 

nu va fi luată în considerare, întrucât nu are legătură cu faptele pentru care inculpaţii au fost trimişi în 
judecată. 

De asemenea, în faţa instanţei de fond a fost ascultat şi martorul R.P., dar a cărui declaraţie este 
importantă doar cu privire la infracţiunile la legea circulaţiei comise de către inculpatul B.I., ea 
neconţinând nicio referire la infracţiunile de viol şi lipsire de libertate în mod ilegal. 

În şedinţa din 23 mai 2014 din faţa judecătoriei Şimleu Silvaniei a fost audiat şi martorul M.N., 
dar a cărui declaraţie nu prezintă relevanţă sub aspectul conturării vinovăţiei inculpaţilor pentru faptele 
deduse judecăţii, urmând a fi înlăturată din ansamblul probelor testimoniale ataşate cauzei. 

Vinovăţia inculpaţilor în săvârşirea infracţiunilor de viol şi lipsire de libertate rezultă 
indubitabil şi din declaraţiile nemijlocite ale părţii vătămate X.X.X, atât din faza de urmărire penală, 
cât şi din faţa instanţei, , care relevă textual că „în seara de 27.11.2013 am fost sunată de inculpatul 
B.I.O., acesta solicitându-mi să ies în faţa casei. Partea vătămată a fost invitată de către inculpaţii C.I. 
şi B.I.O., care se deplasaseră la locuinţa ei cu un autovehicol, la un suc. Aceasta a declinat invitaţia, 
însă inculpatul B.I.O. a prins-o de mâini şi a introdus-o în maşină forţat. În autovehicol, partea 
vătămată relevă că a constatat că inculpaţii şi martorul S.I. se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice, 
iar inculpatul B.I.O. i-a astupat gur ca să nu strige. Pe drum, partea vătămată a observat că inculpatul 
C.I. care conducea maşina, a virat pe un drum secundar şi dându-şi seama că nu se deplasau la un bar, 
i-a cerut să oprească vehicolul pentru a coborî. Văzând că inculpatul nu se conformează solicitării sale, 
a vrut să deschidă portiera, pentru a sări în afară, constatând că uşa era blocată. Inculpaţii i-au spus că 
nu scapă şi că vor întreţine cu ea relaţii sexuale, fie că doreşte sau nu. Ambii inculpaţi au atins-o în 



diferite zone intime ale corpului, deşi ea le-a cerut să nu facă acest lucru. După ce au oprit maşina într-
un loc izolat, partea vătămată le-a spus inculpaţilor că se află în perioada menstruaţiei şi că nu doreşte 
să întreţină relaţii sexuale cu ei, iar dacă ei o vor face, îi va reclama la poliţie. Martorul S.I. le-a cerut 
inculpaţilor să o lase în pace, însă ei i-au ordonat să iasă afară din maşină. Inculpatul C.I. a întrebat-o 
pe partea vătămată cu care dintre ei doreşte să aibă mai întâi relaţii sexuale, ea refuzând categoric 
asemenea raporturi intime, nedorind să le întreţină cu niciunul dintre ei, inculpatul C. afirmând că nu 
se poate aşa ceva. Totodată, inculpatul B.I.O. a ameninţat-o cu bătaia, dacă nu va întreţine relaţii 
sexuale cu ei. La cererea inculpatului B.I.O., inculpatul C.I. a ieşit afară din maşină, astfel că partea 
vătămată i-a cerut lui B.I.O. să o ajute să scape de acolo. Inculpatul B.I.O. a blocat însă uşile maşinii, 
apoi a început să o dezbrace pe partea vătămată. Victima declară că s-a opus în acel moment, însă 
inculpatul a ameninţat-o, din nou, cu acte de violenţă. Inculpatul a întreţinut cu ea un raport sexual 
normal, timp în care partea vătămată a plâns,  apoi i-a spus inculpatului că poate rămâne însărcinată. 
Atunci inculpatul s-a oprit, afirmând că nu doreşte să aibă copii. Partea vătămată  s-a îmbrăcat, iar în 
maşină a intrat inculpatul C.I. care a întrebat-o dacă i-a plăcut. Victima i-a răspuns că nu, apoi 
inculpatul B.I.O. a ieşit afară din maşină, iar inculpatul C.I. i-a cerut să întreţină relaţii sexuale şi cu el. 
Fiind speriată, partea vătămată a acceptat, cu condiţia de a nu i se cere să întreţină relaţii sexuale şi cu 
martorul S.I.. Inculpatul C.I. nu a avut erecţie, astfel că i-a cerut părţii vătămate să-l ajute, prin 
masturbare. Partea vătămată a făcut ce i-a cerut inculpatul, după care au întreţinut un raport sexual 
normal. 

Au urcat apoi în maşină ambii inculpaţi şi martorul S.I., transportând-o pe victimă la domiciliu. 
Partea vătămată declară că nu s-a opus fizic celor doi inculpaţi, întrucât i-a fost frică de ei pentru că 
aceştia erau în stare de ebrietate şi au ameninţat-o cu bătaia, spunându-i că oricum nu va scăpa”. 

Curtea reţine că vinovăţia inculpaţilor în comiterea faptelor deduse judecăţii, rezultă inclusiv 
din propriile declaraţii ale acestora. 

Astfel, în declaraţia de la fila … u.p., inculpatul B.I.O. recunoaşte că în autovehicol, atât el cât 
şi inculpatul C.I., la 27.11.2013, au atins-o, în mod repetat, pe partea vătămată în diferite zone intime 
ale corpului, deşi aceasta le-a cerut să o lase în pace şi că el i-a comunicat victimei textual „acuma vrei 
nu vrei tot ne dai p….” De asemenea, inculpatul mai recunoaşte că în momentul în care a oprit maşina 
în locul izolat, partea vătămată i-a cerut să o ducă acasă, însă el a refuzat. Din aceleaşi declaraţii mai 
rezultă că acesta a blocat uşile autovehicolului, pentru a nu fi deranjaţi în timpul întreţinerii relaţiilor 
sexuale cu victima, iar la un moment dat a observat că partea vătămată plângea, ceea ce exclude un 
consimţământ liber exprimat al victimei la întreţinerea raporturilor intime. Împrejurarea că inculpatul 
B. nu a ejaculat în vaginul victimei, nu exclude săvârşirea infracţiunii de viol.  

Inculpatul C.I. , prin declaraţiile de la f. … u.p., a învederat că în seara zilei de 27.11.2013, a 
purtat discuţii cu B.I. în vederea întreţinerii de raporturi sexuale cu victima X.X.X., sens în care s-au 
deplasat la locuinţa acesteia, invitând-o la un suc. Inculpatul C. relevă că inculpatul B.I.O. a luat-o de 
mână pe victimă şi a introdus-o în autovehicol, aceasta motivând că nu doreşte să plece în vreo 
excursie, întrucât are de terminat activităţile gospodăreşti aferente acelei zile. Inculpatul C. relatează 
cu lux de amănunte că pe drum, inculpatul B.I.O. a ţinut-o în braţe pe partea vătămată timp în care 
ambii inculpaţi au mângâiat-o în diferite zone intime ale corpului, deşi aceasta le spunea să o lase în 
pace. De asemenea, partea vătămată a dorit de mai multe ori să coboare din vehicul, însă el nu a oprit 
autoturismul. Inculpatul C. evidenţiază intenţia clară de a o viola pe victimă, relevând că inculpatul 
B.I.O. i-a spus părţii vătămate „oricum în această seară o facem, că vrei, că nu vrei”. La un moment 
dat, inculpatul a oprit maşina pe un câmp, iar inculpatul B.I.O. a ameninţat-o pe partea vătămată că o 
va pălmui, dacă nu va întreţine relaţii sexuale cu el. Partea vătămată şi-a motivat refuzul prin faptul că 
se află la ciclu. Inculpatul C. precizează că pe durata deplasării victimei la locul violului, cât şi pe 
parcursul acestuia, autovehicolul a fost asigurat pe interior de către inculpatul B., astfel că partea 
vătămată nu a avut nicio şansă de scăpare. 

Inculpatul C. recunoaşte că a întreţinut şi el raporturi sexuale cu partea vătămată.  
Cât priveşte atitudinea procesuală a inculpatului C., Curtea reţine că în faza de urmărire penală, 

acesta a fost sincer, relatând cu lux de amănunte derularea activităţii infracţionale, pentru ca ulterior în 
faţa instanţei să revină nejustificat asupra recunoaşterilor, acuzând că a fost speriat de atitudinea 
organelor de poliţie la debutul anchetei. Dacă susţinerile sale ar fi reale, se pune întrebarea legitimă, de 
ce nu a formulat plângere penală împotriva poliţistului care a exercitat presiuni asupra sa. 



Instanţa de apel reţine că revenirile inculpatului C. sunt netemeinice, nu conţin o justificare 
reală şi credibilă, iar pe de altă parte primele depoziţii conţin amănunte pe care nicio persoană care nu 
ar fi fost implicată în violarea victimei nu le putea da, cum ar fi de exemplu înţelegerea prealabilă 
dintre el şi inculpatul B., modul cum au preluat-o pe victimă de la locuinţa sa, locaţia unde au 
transportat-o şi modalitatea în care au întreţinut raporturile intime cu aceasta. 

Săvârşirea cu vinovăţie a infracţiunilor de viol şi lipsire de libertate faţă de partea vătămată, de 
către cei doi inculpaţi, este dovedită şi prin procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire 
penală din data de 23.12.2013, în cuprinsul căruia inculpatul C.I. a revenit parţial asupra 
recunoaşterilor anterioare, învederând că inculpatul B.I.O. nu a ameninţat-o pe victimă cu acte de 
violenţă pentru a întreţine relaţii sexuale cu el în data de 27.11.2013. Această revenire a inculpatului 
C.I. va fi înlăturată de către curte, deoarece nu este susţinută de nicio altă probă şi nu este convingător 
motivată, fiind făcută de complezenţă. 

Probe de vinovăţie în privinţa săvârşirii infracţiunilor de viol şi lipsire de libertate de către 
inculpaţi asupra părţii vătămate X.X.X. sunt oferite şi de conţinutul interceptărilor convorbirilor 
telefonice ataşate dosarului la fila 7 u.p. , din care rezultă indubitabil că „inculpatului B.I. îi pare rău că 
a întreţinut relaţii intime prin constrângere cu victima”, aserţiune regăsită în probele ştiinţifice şi 
totodată, acesta îi recomandă părţii vătămate să-şi retragă plângerea formulată la poliţie împotriva lor. 

 Vinovăţia inculpaţilor în săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii rezultă fără îndoială şi din 
conţinutul rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică de testare la poligraf din data de 11.12.2013 
întocmite de IPJ Cluj - Serviciul Criminalistic, din care a reieşit faptul că aceştia au prezentat 
modificări psiho-fiziologice specifice comportamentului simulat, la întrebările relevante ale cauzei, 
vizând tocmai întreţinerea raporturilor intime prin constrângere cu partea vătămată şi lipsirea de 
libertate a acesteia. 

 Relevantă în inducerea în eroare a organelor de cercetare penală care au efectuat testul poligraf, 
este atitudinea inculpatului B.I., care interceptate fiindu-i convorbirile telefonice, îl sfătuieşte pe 
inculpatul C.I. „să-şi controleze bătăile inimii şi a stării de stres”, condiţii în care pot fi obţinute 
răspunsuri favorabile. 

 Curtea reţine că intenţia inculpatului B.I.O. de a obţine un rezultat favorabil lui, nereal, în 
momentul testării cu tehnica poligraf rezultă şi din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 
710172/11.12.2013 astfel: „pe parcursul testării subiectul B.I.O. a avut un comportament menit să 
denatureze traseele diagramei poligraf  (respiraţie controlată, mişcări fine ale degetelor pe care erau 
ataşaţi senzorii GSR, latentă la răspunsuri etc.)”. 

 Astfel, din atitudinea inculpatului B. rezultă fără îndoială, că acesta împreună cu inculpatul C. 
au săvârşit faptele deduse judecăţii, pentru că altfel, dacă raporturile intime cu partea vătămată ar fi 
fost liber consimţite de către aceasta, nu aveau niciun interes să încerce influenţarea şi denaturarea 
rezultatelor probelor ştiinţifice. 

 Inculpaţii  B. şi C. s-au apărat cu aceea că victima, fiind de acord cu întreţinerea relaţiilor 
sexuale, pe corpul acesteia nu s-au găsit urme de leziuni şi traumatisme, care să fie constatate prin acte 
medico-legale. 

 Corespunde realităţii că din conţinutul raportului de constatare medico-legală nr. 1421/II/c/8 
din data de 29.11.2013 întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Zalău, a rezultat faptul că 
numita X.X.X. prezintă o deflorare veche a cărei dată nu poate fi precizată şi pe suprafaţa corpului nu 
s-au constatat leziuni traumatice, însă acest fapt nu exclude săvârşirea activităţilor ilicite de către 
inculpaţi, fiind dovedit prin susţinerile constante ale victimei, ale martorului ocular S.I. că aceasta a 
fost transportată de către apelanţi într-un loc izolat, în afara satului P., unde ambii au întreţinut, pe 
rând, relaţii sexuale cu aceasta, prin constrângere morală. Astfel, partea vătămată s-a văzut dintr-o 
dată, în prezenţa a trei bărbaţi, aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice. Victima i-a somat de mai multe 
ori pe inculpaţi să oprească maşina, pentru că vrea să coboare, însă aceştia nu au ascultat-o. Din contră, 
inculpaţii B.I.O. şi C.I. i-au comunicat că vor întreţine cu ea relaţii sexuale fie consimţite, fie împotriva 
voinţei sale.  

 Aşa fiind, partea vătămată nu a manifestat opunere fizică, dându-şi seama că orice rezistenţă a 
ei ar fi zadarnică. Mai mult, orice încercare a părţii vătămate de a fugi, de a striga sau de a solicita 
ajutor apărea ca fiind sortită eşecului, în condiţiile de timp şi loc în care s-au săvârşit faptele (noaptea, 



într-un loc izolat, situat în afara localităţii). Din acest motiv, pe corpul părţii vătămate nu s-au constatat 
leziuni traumatice. 

Curtea nu poate accepta apărarea inculpaţilor că în speţă, nu subzistă elementele laturii 
obiective şi subiective ale infracţiunilor de viol şi lipsire de libertate, întrucât victima este o persoană 
de moravuri uşoare, deoarece nu există la dosar probe în acest sens, iar pe de altă parte, chiar dacă 
această împrejurare ar fi reală, contează că la acel moment din 27.11.2013, ea nu şi-a dat acordul la 
întreţinerea de relaţii intime cu cei doi inculpaţi, ceea ce echivalează cu consumarea infracţiunilor 
imputate apelanţilor. 

Instanţa de control judiciar a examinat împreună apărările apelanţilor, întrucât acestea sunt 
identice, ambii solicitând achitarea, motivele declarării căilor de atac vizând absenţa vinovăţiei lor în 
activitatea ilicită derulată. 

Raportat la motivele de apel formulate de ambii inculpaţi, prin care se solicită achitarea 
conform art.16 lit.a şi b C.pr.pen., Curtea reţine că acestea nu sunt fondate. 

Apărările invocate de inculpaţi pe parcursul procesului penal, sunt nesincere şi vor fi înlăturate, 
ele necoroborându-se cu susţinerile constante ale părţii vătămate din faza de urmărire penală şi din faţa 
instanţei,  cu cele ale inculpatului C.I. din faza de urmărire penală, cu cele ale martorului S.I. din faza 
de urmărire penală şi cu conţinutul interceptărilor telefonice. 

În sinteză, coroborând întregul probatoriu testimonial şi ştiinţific al cauzei, rezultă indubitabil şi 
dincolo de orice îndoială rezonabilă vinovăţia inculpaţilor în comiterea infracţiunilor deduse judecăţii: 
astfel, la 27.11.2013, partea vătămată, prin constrângerea celor doi inculpaţi şi ameninţări cu bătaia, a 
fost supusă la două raporturi sexuale împotriva voinţei acesteia. Constrângerea rezultă din ameninţările 
cu acte de violenţă proferate la adresa ei, cât şi din faptul că raporturile intime au fost întreţinute în 
timp ce aceasta se afla în perioada ciclului menstrual. Posibilităţile de fugă de la locul faptei au fost 
anihilate de către inculpaţi: prin prezenţa numerică a acestora, parcarea autovehicolului în afara 
localităţii, blocarea portierelor în timpul raporturilor intime. Dovada cea mai elocventă că raporturile 
sexuale nu au fost liber consimţite de către victimă constă în atitudinea ulterioară a inculpaţilor faţă de 
aceasta, respectiv ameninţări, iar apoi rugăminţi în vederea împăcării şi retragerii plângerii penale. 

Întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate este relevată de 
practica judiciară constantă a instanţei supreme în mai multe decizii de speţă, în care se arată textual: 
„în cazul infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, urmarea imediată este pusă în evidenţă de 
imposibilitatea de manifestare a victimei, într-un moment dat, când interesele sale cereau neapărat o 
manifestare utilă. Împrejurarea că inculpatul a condus autoturismul în care se afla partea vătămată, 
pe o distanţă relativ scurtă, nu are relevanţă sub aspectul reţinerii în sarcina sa a infracţiunii prev.şi 
ped.de art.189 alin.1 şi 2 C.pen., din moment ce, prin comportamentul său infracţional s-a atentat la 
deplina libertate a victimei”. 

În acelaşi sens, instanţa supremă relevă că: „fapta inculpaţilor care în scopul comiterii 
infracţiunii de viol, au urcat victima, cu forţa, în autofurgoneta condusă de unul dintre ei şi au 
transportat-o contra voinţei sale spre locul unde s-a săvârşit violul, constituie infracţiunea de lipsire 
de libertate în mod ilegal”. 

Şi în privinţa infracţiunii de viol, ÎCCJ s-a pronunţat prin mai multe decizii de speţă. Astfel, 
încă din anul 1981 s-a statuat că „violul se consideră comis de două sau mai multe persoane împreună, 
chiar dacă în timpul săvârşirii actului sexual de către fiecare inculpat, celălalt se afla în altă încăpere 
sau afară, atâta vreme cât ambii au acţionat în baza unei înţelegeri prealabile şi amândoi au comis 
acte conjugate de intimidare şi de înfrângere a voinţei şi opunerii victimei”. 

În speţa de faţă, este evident că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de viol, în 
legătură cu acest aspect ICCJ statuând următoarele: „incriminând violul – ca fiind raportul sexual, cu o 
persoană indiferent de sex, prin constrângerea acesteia, ori profitând de imposibilitatea ei de a se 
apăra – art.197 alin.1 C.pen. are în vedere conjuncţia sexuală, fără a condiţiona însă, continuarea 
infracţiunii, de realizare a actului sexual în condiţii care să facă posibilă procreaţia”. 

Curtea reţine că realizarea raporturilor intime cu persoane de sex feminin, prin constrângerea 
acestora, neputinţa lor de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, constituie forma cea mai brutală de 
încălcare a libertăţii lor sexuale şi totodată, jignirea cea mai profundă ce li se poate aduce. În afară de 
aceasta, faptele pot atrage şi alte consecinţe de mare gravitate (dezechilibru moral, cu implicaţii în 



viaţa de familie sau în societate, o vătămare corporală, moartea sau sinuciderea victimelor), ceea ce s-a 
probat în speţă, partea vătămată dorind să se sinucidă în urma activităţii ilicite a inculpaţilor. 

Motivul invocat de inculpaţi, constând în inexistenţa faptelor de viol şi lipsire de libertate, nu 
are corespondent în probele dosarului, acestea convergând indubitabil către confirmarea existenţei 
infracţiunilor, în condiţiile cerute de latura obiectivă şi subiectivă. 

De altfel, pentru a putea invoca achitarea întemeiată pe art.16 lit.a C.pr.pen., inculpaţii ar 
fi trebuit să dovedească că nu a existat o faptă în materialitatea ei şi nu neapărat penală. 

Ori, în cauză, inculpaţii B. şi C. au recunoscut că au avut o întâlnire cu partea vătămată la 
27.11.2013, ocazie cu care au întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, astfel că achitarea solicitată, 
fundamentată pe acest temei de drept, este neîntemeiată, nesprijinindu-se pe argumente de 
natură a zdruncina încrederea curţii în justeţea probatoriilor administrate. 

 Aşa fiind, nu se impune achitarea inculpaţilor în baza art. 16 lit. a şi b C.p.p., rezultând 
indubitabil că toate faptele există şi au fost săvârşite cu vinovăţia cerută de lege. 

 Nu se impune nici achitarea inculpatului B. pentru acţiunea de conducere a mopedului 
neînmatriculat  şi fără permis de conducere pe drumurile publice, întrucât activitatea sa constituie 
infracţiune. 

 Curtea va înlătura apărarea inculpatului, întrucât, potrivit art. 6 punctul 6 din OUG 195/2002 
(în forma în vigoare la data (15.11.2013) mopedul este încadrat la categoria autovehicul, iar potrivit 
art. 14 din acelaşi act normativ, se instituie obligativitatea înregistrării acestora la consiliile locale. Din 
adresa nr. 3627/2013 a Primăriei D.  (f. 95 up vol I) rezultă că nici inculpatul şi nici persoana de la care 
acesta a cumpărat mopedul nu figurau în evidenţele acestei instituţii cu autovehicole înregistrate. 

 Obligativitatea deţinerii permisului pentru conducerea pe drumurile publice a unui moped 
rezultă din Anexa 1, litera a la OUG 195/2002, iar inculpatul nu deţinea un astfel de act, potrivit 
adresei nr. 36481/2013 a Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj –f. 93 up-vol. 

Curtea reţine că aprecierea probelor într-o cauză dedusă judecăţii, este rezultatul unui proces de 
cunoaştere a realităţii obiective, in cadrul căruia probele dau naştere unui sentiment de certitudine în 
legătură cu existenţa sau inexistenţa unei infracţiuni, confirmarea sau absenţa vinovăţiei persoanei 
trimise în judecată. 

 Potrivit disp. art 103 NCPP, probele nu au o valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei 
probe se face de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată, în urma examinării tuturor 
celor administrate, in scopul aflării adevărului. 

Relativ la aprecierea probelor se impune a se reţine că aceasta este operaţiunea finală a 
activităţii de probaţiune, care permite instanţei de judecată să determine măsura în care probele reflectă 
adevărul. Prin aprecierea tuturor celor administrate, în ansamblul lor, instanţa îşi formează convingerea 
cu privire la temeinicia sau netemeinicia învinuirii, cu privire la măsura în care prezumţia de 
nevinovăţie a fost sau nu înlăturată prin probe certe de vinovăţie, dacă se impune sau nu achitarea 
inculpaţilor pentru faptele deduse judecăţii. Mai mult, orice infracţiune poate fi dovedită prin orice 
mijloace de probă prevăzute de lege, dacă organul judiciar şi-a format convingerea că a aflat adevărul 
în cauza dedusă judecăţii. 

Pe de altă parte, prezumţia de nevinovăţie, astfel cum este reglementată şi în dispoziţiile art.6 
paragr.2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, produce, în principal, două categorii de 
consecinţe: a) în privinţa organelor judiciare, care trebuie să manifeste prudenţă în examinarea actului 
de trimitere în judecată şi să analizeze, în mod obiectiv, argumentele în favoarea şi în defavoarea 
inculpatului; b) în privinţa inculpatului, prezumţia de nevinovăţie implică dreptul său de a propune 
probe în apărarea sa şi acela de a nu depune mărturie contra lui însuşi. 

În sistemul nostru de drept, prezumţia de nevinovăţie – astfel cum este reglementată prin 
disp.art. 4 NCCP şi art.99 NCPP – îmbracă două coordonate: administrarea probelor şi interpretarea 
acestora. În ceea ce priveşte interpretarea probelor, pentru a putea fi operantă prezumţia de 
nevinovăţie, este necesar ca instanţa să înlăture eventualitatea, bănuielile, suspiciunile, aproximaţiile, 
pentru că atunci când infracţiunea nu este dovedită cu certitudine, prezumţia de nevinovăţie împiedică 
pronunţarea unei hotărâri de condamnare.  

În cauza dedusă judecăţii, Curtea constată că prezumţia de nevinovăţie a fost înlăturată în 
privinţa celor doi inculpaţi, probele administrate de organele judiciare demonstrând, fără echivoc, 
vinovăţia acestora. 



Folosirea ca probe a declaraţiilor administrate în faţa procurorului nu este în sine incompatibilă 
cu prevederile art. 6 paragraf 1 şi paragraf 3 lit. d din Convenţie, în condiţiile în care dreptul la apărare 
a fost respectat. Ca regulă, aceste drepturi impun ca inculpatul să fi avut o oportunitate adecvată să 
conteste sau să interogheze un martor ce dă declaraţii împotriva sa, fie la momentul audierii acestuia, 
fie într-o fază ulterioară a procedurii, aşa cum se arată în cauzele CEDO „Craxi contra Italiei prg.86 
din 5 decembrie 2002; Birutis contra Lituaniei  din 28 martie 2002 prg.28; cauza SN contra Suediei 
prg. 44 din 2 iulie 2002; Artner contra Austriei prg.2 din 28 august 1992”. 

Corolarul acestora constă în aceea că dreptul la apărare al unei persoane este restrâns într-o 
măsură incompatibilă cu prevederile art. 6, dacă hotărârea de condamnare a fost întemeiată în 
exclusivitate sau într-un mod determinant pe o declaraţie dată de o persoană căreia inculpatul nu a avut 
posibilitatea să-i pună întrebări sau să solicite audierea acesteia în vederea confruntării, fie în cursul 
urmăririi penale, fie în cursul judecăţii, aşa cum se învederează în deciziile CEDO „Dănilă contra 
României din 8 martie 2007; Guilloury contra Franţei prg.53 din 22 iunie 2006; Sadak contra Turciei 
din 17 iulie 2001 prg.67; Hulki Gunes contra Turciei prg. 86 din 8 aprilie 2004, dispoziţii respectate în 
speţa de faţă, martorii acuzării şi ai apărării fiind ascultaţi nemijlocit în faţa inculpaţilor şi a instanţei. 

Comisia Europeană a precizat că prevederile art. 6 prg.1 nu interzic instanţei ca în scopul 
stabilirii adevărului în cauză să se bazeze şi pe probe indirecte, atâta timp cât utilizarea acestora nu se 
realizează de o manieră neloială, aşa cum se arată şi în decizia din 4 iulie 1979 în cauza „X contra 
Germaniei nr. 8414/1978”, dispoziţie respectată în prezenta speţă.  

Declaraţiile inculpaţilor făcute în cursul procesului penal, pot servi la aflarea adevărului, numai 
în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în 
speţă.  

Aşadar, declaraţiile de nerecunoaştere ale inculpaţilor apelanţi făcute în faţa judecătoriei, sunt 
simple afirmaţii, care au ca scop doar disculparea acestora de consecinţele penale ale faptelor lor, fiind 
vădit pro cauza, motiv pentru care curtea le va aprecia ca atare. 

 Dând sens şi dispoziţiilor art.5 din NCPP 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 inculpaţii apelanţi, în faţa judecătorilor, au negat constant comiterea faptelor, afirmând că 
au fost condamnaţi pe nedrept, susţinerile acestora 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 inculpaţi, respectiv negarea 
realităţii evidente, nu poate influenţa convingerea bazată pe probe irefutabile.  

 Aşa fiind, nu poate fi acceptată achitarea inculpaţilor în baza art. 16 lit. a şi b, rap.la art. 396 
alin. 5 NCPP, condamnarea lor pronunţându-se de către Curte, deoarece instanţa a constatat dincolo de 
orice îndoială rezonabilă, că faptele imputate există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către 
apelanţi. 

 Câtă vreme Curtea a menţinut soluţia de condamnare a inculpatului B., nu se impune 
înlăturarea revocării suspendării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani 6 luni închisoare care i-a fost 
aplicată prin s.p. 360/2013 a Judecătoriei Zalău. 

 Cu privire la cererea subsidiară a inculpatului B. de reducere a pedepselor şi suspendarea sub 
supraveghere a acestora în privinţa inculpatului C., Curtea reţine că nu este fondată. 

Examinând modul în care instanţa de fond a analizat critica privind individualizarea pedepsei 
principale aplicată apelantului B.I.O., Curtea constată că au fost respectate toate regulile ce 
caracterizează stabilirea pedepsei, atât în ceea ce priveşte cuantumul, cât şi modalitatea de executare, 
în sensul unei evaluări concrete a criteriilor statuate de legiuitor în dispoziţiile art.74 din Codul penal, 
evidenţiind gravitatea faptelor comise, prin prisma circumstanţelor reale efective, dar şi a 
circumstanţelor personale ale inculpatului, nu numai a celor legate de comportamentul procesual, cât şi 
a celor care vizează strict persoana acestuia, aprecierea, fiind făcută fără o preeminenţă a vreunuia din 
criteriile arătate, precum şi consecinţele pedepsei şi a modalităţii de executare privative de libertate, 
prin prisma funcţiilor unei asemenea sancţiuni. 

Curtea, în baza propriei analize, faţă de critica formulată în sensul reducerii cuantumului 
pedepsei rezultante şi schimbării modalităţii de executare, pentru inculpatul C., consideră că nu se 
impune a se da curs celor susţinute, deoarece nu s-ar putea da eficienţă într-un mod prioritar 



circumstanţelor personale, în raport cu celelalte, faţă de regula examinării plurale a criteriilor ce 
caracterizează individualizarea judiciară a pedepselor. 

Curtea consideră că pedeapsa principală rezultantă de 9 ani şi 10 luni închisoare, cu executare 
prin privare de libertate, reprezintă o pedeapsă proporţională, atât cu gravitatea efectivă a faptelor 
comise de apelant, concretizată prin modul în care acesta a acţionat, prin comiterea unor acţiuni de viol 
şi lipsire de libertate în dauna unei persoane de sex feminin la 27.11.2013 şi ea reliefează 
periculozitatea excesivă a modului de operare al apelantului, cât şi profilul socio-moral şi de 
personalitate a inculpatului, a cărui atitudine în societate şi procesuală în cauză, este negativă. Nu este 
de omis faptul că prezentele infracţiuni inculpatul le-a comis în termenul de încercare a pedepsei de 2 
ani şi 6 luni închisoare suspendată condiţionat, aplicată prin sentinţa penală 360/2013 a Judecătoriei 
Zalău, nesocotind clemenţa acordată de magistraţi, astfel că acea sancţiune s-a revocat şi va fi 
executată alăturat de pedeapsa de 7 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa apelată, în final 
inculpatul urmând să execute 9 ani şi 10 luni închisoare în detenţie. 

Faţă de modul concret de săvârşire a faptelor, cuantumul pedepsei principale de 9 ani şi 10 luni 
închisoare, asigură realizarea concretă a scopurilor pedepsei, iar executarea sa, prin privare de libertate, 
va da posibilitate inculpatului, ca prin programele educaţionale desfăşurate şi în mediu închis, cu 
valorificarea aptitudinilor acestuia, să conducă, chiar şi prin restrângerea libertăţii presupusă de o 
asemenea modalitate de executare la conştientizarea consecinţelor faptelor sale, în vederea unei 
reinserţii sociale reale a acestuia. 

Nu se impune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor pentru niciunul dintre 
inculpaţi, faţă de împrejurarea că inculpatul B. este recidivist şi dispoziţiile legale nu permit o 
asemenea individualizare judiciară a sancţiunii, iar faţă de inculpatul C. o asemenea modalitate nu ar fi 
oportună. 

Cuantumul pedepsei nu se impune a fi redus faţă de gravitatea faptelor comise, consecinţele 
acestora, rezonanţa în comunitate şi a reacţiei pe care societatea prin organele judiciare trebuie să o 
aibă, faţă de săvârşirea unor asemenea infracţiuni. 

Pentru motivele ce preced, în baza art.421 pct.1 lit.b C.pr.pen. se vor respinge ca nefondate 
apelurile declarate de inculpaţii C.I. şi B.I.O.  împotriva sentinţei penale nr.75 din 13 iunie 2014 a 
Judecătoriei Şimleu Silvaniei. 

Săvârşirea acestor infracţiuni de către inculpatul B.I., precum şi modalitatea de realizare a lor 
denotă un potenţial criminogen ridicat şi un pericol social major. 

În concluzie, existenţa cazului de arestare prev.de art.223 alin.1 şi 2 Cod proc.pen. este pe 
deplin probat, aşa încât revocarea măsurii preventive a arestării nu se impune. 

Întrucât infracţiunile săvârşite denotă un deosebit grad de pericol social, inculpatul B. fiind, de 
altfel, condamnat la 9 ani şi 10 luni închisoare de către instanţa de fond, se impune menţinerea stării de 
arest, persistând motivele ce au stat la baza luării acestei măsuri. 

Constatând că sunt întrunite prevederile art. 5 pct.1 lit. a şi c din Convenţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Curtea va menţine starea de arest a inculpatului 
B.I. deţinut în Penitenciarul Gherla, întrucât hotărârea provizorie de condamnare justifică privarea de 
libertate în scopul garantării executării pedepsei aplicate potrivit art. 5 paragraf 1 din CEDO (cauza 
Tommasi vs.Franţa). 

Chiar dacă hotărârea de condamnare a inculpatului pronunţată pe fond de Judecătoria Şimleu 
Silvaniei nu are caracter definitiv, fiind apelată de către inculpat, ea este totuşi de natură să justifice 
continuarea privării de libertate a acestuia, în condiţiile art. 5 paragraf 1 lit. a din CEDO, astfel cum a 
fost interpretat de aceeaşi instanţă în cauza Wemhoff contra Germaniei. 

Astfel, se va menţine starea de arest a inculpatului B. şi se va deduce în baza art.72 C.pen. din 
pedeapsa aplicată inculpatului B. timpul arestului preventiv începând cu data de 11.12.2013 şi până în 
prezent, iar pentru inculpatul C. din 11.12.2013 – 26.02.2014. 

În baza art.275 alin.2 C.pr.pen. vor fi obligaţi apelanţii C. şi B. să plătească în favoarea statului 
suma de câte 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare. (Judecător Delia Purice) 

 



Plângere penală formulată împotriva unui judecător, pentru presupuse infracţiuni comis 
prin pronunţarea unor hotărâri. Lipsa probelor.  

Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi  de minori, încheierea nr. 461 din 12 august 2014  
Curtea constată că petiţionarul B.C. a solicitat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj 

trimiterea în judecată, în urma efectuării urmăririi penale a judecătorului X.X.X., de la Tribunalul ...., 
pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu prev.de art.297 C.pen., neglijenţă în serviciu 
prev.de art.298 C.pen. şi fals intelectual prev.de art.321 C.pen. 

 În esenţă, infracţiunile ar consta în aceea că judecătorul în perioada 2008-2013 a pronunţat un 
număr de 13 hotărâri judecătoreşti eronate, cenzurate şi desfiinţate de către Curtea de Apel, în căile de 
atac, în care petiţionarul avea calitatea de parte, firma sa SC U. SA Bucureşti, aflându-se în insolvenţă. 

 Prin ordonanţa din 24 aprilie 2014, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj a dispus clasarea 
cauzei privind plângerea formulată de SC U. SA prin administratorul special B.C., pentru infracţiunile 
reclamate împotriva judecătorului, apreciind că nu există indicii cu privire la săvârşirea vreunei fapte 
prevăzute de legea penală de către judecătorul X.X.X.. 

 Procurorul de caz a relevat că nu poate fi angajată răspunderea penală a magistraţilor pentru 
soluţiile adoptate, întrucât s-ar aduce o gravă atingere principiului independenţei acestora şi supunerii 
lor numai legii, constituind totodată, o imixtiune în activitatea profesională a judecătorilor. 

 Împotriva acestei ordonanţe, petentul a formulat plângere la procurorul general al Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Cluj, care prin ordonanţa din 19 mai 2014 dată în dosar .../2014, a respins-
o ca nefondată, învederând că hotărârile judecătoreşti nu pot fi cenzurate de către organele de urmărire 
penală, ci doar de către instanţele de control judiciar. 

 Împotriva soluţiilor date de procurori, petentul a formulat plângere la judecătorul de cameră 
preliminară din cadrul Curţii de Apel Cluj, învederând că se impune desfiinţarea ordonanţei de clasare 
a cauzei din 24.04.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, precum şi a celei dată de 
procurorul general la 19 mai 2014, întrucât sunt nelegale, hotărârile judecătoreşti pronunţate de către 
magistratul X.X.X. în perioada 2008-2013, în număr de 13, fiind nelegale şi casate în căile de atac cu 
ocazia exercitării controlului judiciar, necesitând astfel începerea urmăririi penale faţă de aceasta 
pentru infracţiunile reclamate: de neglijenţă în serviciu prev.de art.298 C.pen., fals intelectual prev.de 
art.321 C.pen. şi abuz în serviciu prev.de art.297 C.pen. 

 Curtea examinând plângerea formulată, constată că aceasta este nefondată pentru 
următoarele argumente: 

 Instanţa, la rândul său în baza propriului examen, în contextul cauzei, asupra actelor şi 
lucrărilor dosarelor parchetului, constată că, nu rezultă existenţa faptelor reclamate de către petent în 
sarcina magistratului X.X.X., deoarece aceasta şi-a exercitat atribuţiile de serviciu, cu respectarea 
prevederilor legale, prin soluţiile dispuse în cauză.  La pronunţarea hotărârilor judecătoreşti, 
magistratul a avut în vedere probele dosarului şi printr-o interpretare proprie, a acestora şi supunându-
se legii, a dat cele 13 soluţii, care însă au fost modificate de către instanţa superioară. Punctul de 
vedere exprimat de judecător în cuprinsul unei hotărâri, nu poate fi obligatoriu pentru instanţa de 
control, iar dacă aceasta din urmă ajunge la o soluţie contrară, nu înseamnă că magistratul fondului a 
acţionat cu rea-credinţă, abuziv. 

 Curtea reţine că existenţa unor contradicţii între probe şi mijloacele de probă administrate în 
cursul procesului penal, civil sau comercial, 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. 

 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 
Curţii, 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”. 

 Din actele de la dosar, rezultă că magistratul X..X. a pronunţat soluţiile reclamate de petiţionar, 
în conformitate cu propria sa convingere şi cu probele ataşate cauzei, dar împrejurarea că optica sa nu 
a fost împărtăşită de către instanţa superioară, nu relevă că judecătorul a acţionat abuziv şi cu rea-
credinţă şi nu a săvârşit niciun fals.   

 Potrivit art.129 din Constituţie, împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi 
Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii. 

 Declanşarea unor plângeri penale împotriva judecătorilor, pentru măsurile dispuse sau nu 
într-un dosar, nu poate determina trimiterea în judecată penală, în absenţa unor probe din care să 
rezulte săvârşirea unor infracţiuni. 

 Ori, în speţă, nu s-a efectuat nici o probă în acest sens, de către petent, astfel încât, în mod 
corect, procurorii nu au reţinut comiterea infracţiunilor reclamate, clasând cauza. 

 Calea plângerii penale, la care a recurs petentul nu a fost instituită de legiuitor, pentru a se 
ocoli sau, pentru a fi ignorate căile ordinare de atac prevăzute de lege, împotriva unei hotărâri 
judecătoreşti greşite şi nici nu a fost elaborată, pentru determinare la declanşarea abuzivă de litigii 
penale şi nici nu s-a instituit o nouă cale de atac ordinară. 

 În acest context, nemulţumirile părţilor dintr-un proces cu referire la modul concret de 
soluţionare a cauzei trebuie să îmbrace forma căilor de atac în limitele recunoscute de lege, 
neputându-se obţine o suplimentare a gradelor de jurisdicţie prin promovarea unei plângeri penale 
împotriva judecătorilor care au pronunţat soluţii în dosarele deduse judecăţii. 

Curtea reţine că, în cazul învinuirii unor magistraţi, judecători sau procurori, care judecă alte 
persoane, infractori ori, chiar, numai justiţiabili, probele trebuie să fie serioase, credibile, de natură a 
da certitudine asupra situaţiilor de fapt relatate. 

 Judecătorilor şi procurorilor, persoane cărora, oricând li se pot înscena procese, diverse 
învinuiri, de către cei judecaţi, ori de alte persoane interesate, de rea-credinţă, trebuie să li se acorde o 
mare atenţie. 

 Unor astfel de persoane nu li se poate reţine comiterea unor infracţiuni, pe baza declaraţiilor 
unor justiţiabili, petiţionari, a unor inculpaţi, a soţiilor sau rudelor acestora şi nici, chiar, pe baza 
declaraţiilor unor avocaţi, nu de puţine ori, purtători ai intereselor, nu totdeauna legitime, ale clienţilor 
lor. Ori, în speţă, petiţionarul nu a invocat nicio probă care să poată fi confirmată de către organele de 
urmărire penală, nedovedindu-se că magistratul ar fi comis vreo infracţiune în derularea activităţii 
profesionale. 

 Procurorii, cât şi judecătorul de cameră preliminară nu se pot substitui instanţelor de control 
judiciar care au avut de judecat cele 13 hotărâri în litigiu, deoarece nu au competenţa de a se pronunţa 
cu privire la modul de interpretare de către secţia comercială a Curţii de Apel, a dispoziţiilor legale, în 
dosarele reclamate. 

 Nu în ultimul rând, Curtea învederează că hotărârile judecătoreşti pot fi desfiinţate sau 
modificate numai în căile de atac prevăzute de lege şi exercitate, conform dispoziţiilor legale. 

 Pentru motivele ce preced, Curtea în baza art.341 alin.6 lit.a C.pr.pen., va respinge ca 
nefondată plângerea formulată de petentul B.C., administrator special al SC U. SA, împotriva 
ordonanţei de clasare dată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj la 24.04.2014, menţinută prin 
ordonanţa procurorului general al aceluiaşi parchet din 19 mai 2014, prin care s-a clasat dosarul ce o 
viza pe d-na magistrat X.X.X. de la Tribunalul ...., pentru presupusele infracţiuni de abuz în serviciu, 
prev.de art.297 C.penal, neglijenţă în serviciu, prev.de art.298 C.penal şi fals intelectual, prev.de 
art.321 C.penal.  



 Va obliga petiţionarul să achite statului 250 lei cheltuieli judiciare, în baza art.275 alin.2 
C.pr.pen. (Judecător Delia Purice) 

 
Excepţie de neregularitate a actului de sesizare al instanţei. Netemeinicie. 

Curtea de Apel Cluj, încheierea nr. 467 din 12 august 2014 a judecătorului de cameră 
preliminară 

Tribunalul Sălaj prin încheierea f.nr.din 30 mai 2014 a respins ca neîntemeiată excepţia    
neregularităţii actului de sesizare a instanţei, invocată de inculpatul S.V.. 

          S-a constatat competenţa materială a Tribunalului Sălaj, legalitatea sesizării instanţei, 
prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, întocmit la data de 23.12.2013, precum şi 
legalitatea administării probelor şi a efectuării actelor, de către organele de urmărire penală, în dosar 
nr. ... al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, privind pe inculpatul S.V., trimis în judecată pentru 
săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.31 alin.2 Cod penal rap.la art. 9 alin. 1 
lit.c din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art. 13 Cod penal şi delapidare, prev.de art.2151 alin.1 şi 2 Cod 
penal, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, totul cu aplic.art.33 lit.a Cod penal. 

          S-a dispus începerea judecăţii, stabilind primul termen de judecată, pentru data de 
18.06.2014, cu citarea tuturor părţilor.   

 Pentru a pronunţa această încheiere, judecătorul de cameră preliminară a reţinut următoarea 
stare de fapt: 

            Constată că prin prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, întocmit la 
data de 23 decembrie 2013 în dosar nr. ..., au fost trimişi în judecată, inculpatul S.V., acuzat de 
comiterea infracţiunilor de de evaziune fiscală,  prev. de art. 31 alin.2 Cod penal raportat la art. 9 
alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 13 C.p. şi delapidare, prev. de art. 2151 alin.1 şi 2 
C.p., cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p., totul cu aplicarea art. 33 lit.a) C.p.;  

          În expozeul actului se sesizare se arată în fapt, următoarele. 
1. În data de 12/08/2002 s-a înfiinţat SC S.C. SA Zalău, avându-i ca fondatori pe SC D.I. SRL 

Reghin, deţinătoare a 70 % din acţiuni, SIF B., deţinătoare a 27,07 %  din acţiuni şi alte persoane 
fizice, deţinătoare a 2,93 % din acţiuni. Activitatea principală a societăţii a fost “hoteluri şi moteluri cu 
restaurant”, aceasta deţinând în patrimoniul său hotelul P. din Zalău şi staţiunile Băile B., respectiv 
Băile B., toate situate pe raza judeţului Sălaj. La administrarea societăţii a fost numită de către 
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), martora S.X.R., care a îndeplinit această funcţie până la 
data de 19/11/2004. La data înfiinţării SC S.C. SA Zalău, acţionarul majoritar al acesteia, SC D.I. SRL 
Reghin era administrată de către învinuitul S.V., care deţinea şi 90 % din părţile sociale ale acestei 
societăţi. Potrivit declaraţiei martorilor S.X.R. şi T.S., acesta din urmă era reprezentantul SC D.I. SRL 
Reghin în AGA a SC S.C. SA Zalău. Astfel, în realitate învinuitul S.V. controla toată activitatea SC 
S.C. SA Zalău, martorul T.S. votând în şedinţele AGA potrivit indicaţiilor primite de la învinuitul 
S.V., după cum rezultă din declaraţia sa.   

Potrivit aceleiaşi declaraţii, în cursul lunii mai 2004, prin intermediul său, învinuitul S.V. a 
hotărât efectuarea unor lucrări de renovare a hotelului P. din Zalău, prin intermediul SC A. SRL 
Oradea, societate a cărui asociat unic era soţia sa, S.M., învinuitul fiind administratorul acestei 
societăţi, după cum rezultă din istoricul societăţii. Astfel, la data de 17/05/2004 între SC S.C. SA Zalău 
şi SC A. SRL Oradea s-a încheiat contractul de antrepriză cu nr. 5, având ca obiect efectuarea unor 
lucrări de renovare şi reamenajare (înlocuire instalaţie electrică, executare şi înlocuire instalaţie 
încălzire şi aer condiţionat, înlocuire instalaţii sanitare, executare lucrări de montat gresie şi faianţă, 
înlocuire geamuri şi uşi, achiziţii mobilier hotelier, etc), deşi această societate nu avea un asemenea 
obiect de activitate.  Potrivit art. 6 din contract, antreprenorul se obliga să efectueze lucrările cu 
materialele clientului sau  cu materialele proprii, termenul de execuţie integrală a lucrărilor fiind de 12 
luni, cu începere de la data de 24/05/2004, iar potrivit art. 8, în cazul nerespectării termenului de 
execuţie, antreprenorul se obliga să plătească beneficiarului daune interese în valoare de 1.000.000.000 
lei vechi (100.000 lei noi), fără nici o altă sancţiune, SC S.C. SA având dreptul să sisteze lucrările şi să 
le execute cu un alt antreprenor. De asemenea, potrivit art. 11 din contract, beneficiarul se obliga să 
plătească la semnarea contractului un avans reprezentând 60% din valoarea lucrărilor. Preţul 
contactului nu a fost stipulat în conţinutul acestuia, ci în anexe, organele de cercetare nereuşind să intre 
în posesia acestor anexe. Având în vedere că la scurt timp după semnarea contractului, respectiv în 



19/05/2004, respectiv în 09/06/2004 SC A. SRL Oradea a şi facturat deja către SC S.C. SA Zalău 
sumele de 7.497.000.000 lei vechi (749.700 lei noi) respectiv 1.606.500.000 lei vechi (160.650 lei 
noi), cu facturile 0214703/19.05.2004 şi 0214706/09.06.2004, reprezentând avans la contractul nr. 
5/17.05.2004, apreciem că modul în care a fost încheiat contractul a fost lezionar pentru SC S.C. SA 
Zalău, fiind avantajată cu certitudine SC A. SRL Oradea, administrată de către învinuitul S.V.. Prima 
plată a fost efectuată în aceeaşi zi, respectiv 18.05.2004, adică chiar înainte de a fi emisă vreo factură 
de către A.. De altfel, prin viramentele bancare efectuate în perioada 18.05.2004-22.06.2004, prin 
contul deţinut la Banca Intesa Sanpaolo, SC S.C. SA a şi achitat mai multe plăţi, în valoare totală de 
839.700 lei (8.397.000.00 lei vechi).  

La semnarea contractului susmenţionat, societatea administrată de către învinuit a fost 
reprezentată în calitate de “director” de către martorul B.A., o rudă a învinuitului, care însă arată în 
declaraţia sa că nu a deţinut nicio calitate la SC A. SRL Oradea şi că nu cunoaşte nimic în legătură cu 
activitatea acestei societăţi. Martorul afirmă că la cererea învinuitului S.V. a semnat numeroase 
documente, fără să  le cunoască conţinutul şi că este posibil ca şi contractul susmenţionat să fie unul 
dintre aceste documente. 

După semnarea contractului susmenţionat, au început efectuarea unor lucrări de renovare, însă 
după modul în care s-au derulat acestea, rezultă că învinuitul S.V. nu a intenţionat niciodată finalizarea 
acestor lucrări şi continuarea activităţii societăţii în domeniul turismului, acesta urmărind doar 
îndatorarea SC S.C. SA Zalău către SC A. SRL, în scopul însuşirii activelor acestei societăţi, la o 
valoare cât mai redusă. Astfel, învinuitul S.V. a început să livreze prin intermediul SC A. SRL Oradea 
diverse materiale de construcţii către SC S.C. SA Zalău, solicitând angajaţilor acestei societăţi 
înregistrarea facturilor emise în evidenţa contabilă a societăţii. Întrucât facturile emise de către SC  A. 
SRL către SC S.C. SA Zalău, de cele mai multe ori, nu erau însoţite şi de mărfurile consemnate în 
aceste facturi, administratorul SC S.C. SA, martora S.X. a refuzat să semneze facturile la rubrica 
“semnătura de primire” şi să le înregistreze în evidenţa contabilă. Această practică a învinuitului S.V., 
de a “livra” doar facturi, fără mărfuri, este cunoscută şi de către martorii T.S. şi I.R.. Astfel, rezultă cu 
certitudine din probele administrate faptul că învinuitul S.V. a dispus livrarea fictivă către SC S.C. SA 
Zalău a unor obiecte de mobilier, descrise în documentul denumit “deviz mobilier”, în valoare totală 
de 8.971.500.120 lei ROL (897.150 RON), îndatorând astfel în mod fictiv SC S.C. SA Zalău către SC 
A. SRL Oradea cu această sumă de bani. O parte din obiectele de mobilier descrise în devizul 
susmenţionat, respectiv un număr de 104 paturi simple şi 28 paturi matrimoniale, au fost facturate cu 
factura fiscală nr. 0214716 din 28/06/2004 în valoare de 1.963.500.000 ROL (196.350 RON), iar restul 
obiectelor de mobilier descrise în devizul susmenţionat, respectiv dulapuri cu uşi glisante, măsuţe cu 
tăblie de lemn, suporturi TV cu dulap pentru frigider, scaune din fier cu perne tapiţate şi cuiere cu 
oglindă şi ladă pantofi, au fost facturate cu factura nr. 5634701 din 27/09/2004, care iniţial nu a fost 
găsită de către organele de cercetare, însă existenţa acesteia era consemnată în documentul “materiale 
de natura obiectelor de inventar în custodie conform facturilor 5634701/27.09.2004 şi 
5634702/29.09.2004. Ulterior această factură a fost găsită în urma efectuării unei percheziţii 
domiciliare efectuate la sediul unei societăţi comerciale din judeţul Bihor, unde învinuitul S.V. a  
ascuns evidenţa contabilă a SC S.C. SA Zalău, valoarea acesteia fiind  de 6.427.570.650 RON 
(642.757 RON), alături de procesele-verbale de custodie din 01/07/2004, prin care SC S.C. SA Zalău 
preda în custodia SC A. SRL Oradea toate obiectele de mobilier descrise în facturile susmenţionate. 
Fictivitatea acestor facturi şi a proceselor verbale de custodie rezultă şi din faptul că procesele-verbale 
poartă data de 01/07/2004, deşi facturile 5634701 şi 5634702 sunt emise în 27, respectiv 
29/09/2004. Cu alte cuvinte, SC S.C. SA a predat în custodia în SC A. SRL Oradea, bunuri pe care nu 
le avea (). 

Potrivit declaraţiilor martorilor S.X. şi I.R., administrator, respectiv director economic în  
cadrul SC S.C. SA Zalău, învinuitul S.V. a făcut presiuni asupra acestora pentru înregistrarea în 
evidenţele societăţii a facturilor susmenţionate, însă martora S.X., tocmai pentru faptul că facturile 
erau fictive, nefiind însoţite de mărfuri, a refuzat atât semnarea facturilor cât şi înregistrarea lor în 
evidenţa contabilă, acesta fiind şi motivul pentru care la sfârşitul anului 2004, aceasta şi-a prezentat 
demisia din funcţia de administrator. Din declaraţia martorelor S.X. şi I.R. rezultă că aceasta din urmă, 
temându-se să nu fie dată afară de către învinuitul S.V., a găsit soluţia, oarecum legală, a înregistrării 
facturilor susmenţionate fără ca mărfurile să fi fost livrate efectiv, în condiţiile în care rezulta că 



mărfurile se află în custodia furnizorului, respectiv SC A. SRL Oradea. În aceste condiţii, învinuitul 
S.V. a dispus întocmirea proceselor-verbale de predare a bunurilor înscrise în cele trei facturi, deşi, aşa 
cum am arătat, operaţiunile respective erau fictive, fiind menite doar să îndatoreze în mod nereal SC 
S.C. SA Zalău în favoarea SC A. SRL Oradea. Nicio persoană din cadrul SC S.C. SA Zalău nu a văzut 
efectiv obiectele de mobilier facturate de către învinuitul S.V., iar acestea nu au ajuns niciodată efectiv 
la societate. Acestea nu au fost aduse la hotelul P. şi nu erau acolo nici cu ocazia predării hotelului 
către cumpărătorul V. SRL, fapt confirmat de cei care au participat la predare, martorii M.I. şi M.V. (, 
precum şi martora S.V.E.. Nu apar menţionate nici în procesul-verbal încheiat în data de 26.04.2006, 
cu ocazia predării hotelului către SC V. SRL. De asemenea martorul T.S. confirmă în declaraţia sa 
faptul că operaţiunile consemnate în facturile susmenţionate şi în procesele-verbale de custodie, sunt 
fictive, la vremea respectivă, acesta bucurându-se încă de încrederea învinuitului S.V.  

Fictivitatea operaţiunilor susmenţionate rezultă şi din lipsa de logică a operaţiunilor respective. 
Astfel nu se justifică în vreun fel facturarea unor obiecte de mobilier, la scurt timp după semnarea 
contractului de antrepriză, înainte ca lucrările de renovare să fie efectuate. În mod firesc, livrarea 
obiectelor de mobilier ar fi trebuit să fie ultima dintre operaţiunile la care s-a obligat SC A. SRL către 
SC S.C. SA Zalău, care să fi avut loc după ce toate celelalte lucrări ar fi fost deja executate, ori în 
primăvara anului 2006, când hotelul a fost înstrăinat de către învinuitul S.V., din cele 76 de camere şi 
apartamente existente, doar cca. 8 – 10 erau renovate, potrivit declaraţiei martorei S.V.E., restul fiind 
renovate ulterior de către societatea sa. 

Astfel, potrivit probelor administrate în cauză, învinuitul S.V. a dispus înregistrarea în 
evidenţele contabile ale SC S.C. SA Zalău a facturii fiscale emise de către SC A. SRL Oradea cu nr. 
5634701 din 27/09/2004 în valoare totală de 6.427.570.650 lei vechi, alături de alte facturi fiscale, 
emise de aceeaşi societate.  

Din această factură, suma de 543.913 lei, reprezintă preţul fără TVA, sumă cu care S.C. SA a 
devenit debitoare faţă de SC A. SRL, în mod nejustificat. 

Această sumă nu a fost achitată de către SC S.C. SA la scadenţă, astfel că alături de alte facturi, 
despre care nu s-a putut stabili în mod cert că sunt fictive, a constituit pretextul pentru învinuitul S.V. 
să însuşească Băile B..  

Toate facturile neachitate au fost totalizate, însumând o datorie de 1.176.875 lei, pentru care 
martorii D.N. (reprezentând SC A. SRL) şi T.S. (reprezentând SC S.C. SA) au semnat un proces-
verbal de conciliere directă în data de 26.08.2005. Pe baza acestuia SC A. SRL a formulat o cerere 
pentru emiterea unei somaţii de plată, admisă prin Încheierea 67/27.01.2006 a Tribunalului Sălaj. 

Pentru această sumă, care cu dobânzile aferente şi cu diferite cheltuieli a fost rotunjită la 
1.200.000 lei, în data de 06.02.2006, la cabinetul av. T.D. s-a încheiat o convenţie, prin care SC S.C. se 
obliga să plătească datoria până în data de 30.03.2006. 

Datoria nu a fost achitată, astfel că în data de 03.04.2006 a încheiat o nouă „Convenţie” la 
acelaşi cabinet de avocatură (care era reprezentatul SC A. în mai multe litigii) între învinuit şi martorul 
B.A., care era formal administrator al SC S.C. SA, convenţie prin care cei doi au căzut de acord ca 
pentru datoria de 1.200.000 lei pe care SC S.C. SA o acumulase faţă de SC A. SRL, să îi cedeze 
acestei din urmă societăţi „Băile B.”. Chiar în cuprinsul actului respectiv, se precizează că aceasta 
reprezintă o tranzacţie, prin care se sting datoriile existente.  

Această „Convenţie”, despre care cunoştea efectiv doar învinuitul, a fost materializată  în data 
de 19/04/2006, dată la care a fost autentificat cu nr. 2412 de către Biroul Notarului Public ... din 
Oradea, un contract de vânzare-cumpărare, între aceleaşi părţi, referitor la acelaşi imobil. Prin acest 
contract, pentru suma de 1.200.000 lei, SC A. SRL a achiziţionat de la SC S.C. SA  obiectivul Băile B. 

Detalii referitoare la această vânzare sunt reluate la pct. 2 din rechizitoriu. 
Suma de 1.200.000 lei nu a fost achitată de SC A. SRL către SC S.C. SA, ci aşa cum am arătat 

mai sus, au fost compensate toate datoriile ale SC S.C. către SC A., existente la data de 06.02.2006. A 
şi fost completat în acest sens ordinul de compensare seria B nr. 4696512 din 30.05.2006 (vol.XXII, 
f.83). 

Rezultă deci că prin compensarea sumei de 1.200.000 lei, din care cel puţin suma de 543.913 
lei reprezenta o datorie fictivă, S.V. a prejudiciat SC S.C. SA cu această sumă. Această faptă 
constituie un act material al infracţiunii de delapidare, săvârşită de învinuit.  



2. Conform istoricului SC S.C. SA Zalău, începând cu data de 19/11/2004 S.X. a fost eliberată 
din funcţia de administrator, fiind numit în locul ei martorul B.A., o rudă a învinuitului S.V., aşa cum 
am arătat anterior. Potrivit declaraţiei martorului B.A., acesta a acceptat numirea la solicitarea 
învinuitului S.V., care i-a spus acestuia că SC S.C. SA Zalău este societatea sa. B.A., potrivit 
declaraţiei sale nu a efectuat absolut nicio activitate în cadrul SC S.C. SA Zalău, la sediul cărei a fost o 
singură dată şi nu cunoaşte nimic în legătură cu activitatea acestei societăţi. Referitor la mai multe 
documente ale SC S.C. SA Zalău, care îi poartă semnătura, B.A. declară că a semnat documentele 
respective la solicitarea învinuitului S.V., fără să cunoască conţinutul lor. Acesta mai arată în 
declaraţia sa că nu a încasat niciun ban de la SC S.C. SA Zalău, dat fiind faptul că nici nu a prestat 
vreo activitate în cadrul societăţii. La solicitarea învinuitului S.V., în data de 21/07/2005 martorul B.A. 
l-a împuternicit pe martorul T.S., omul de încredere al învinuitului S.V. din acea vreme, să-l reprezinte 
în cadrul societăţii, prin procura autentificată sub numărul 1075 din 21/07/2005 de către biroul 
Notarului Public ... din Rm. Vâlcea. Astfel, învinuitul S.V. a continuat să controleze şi să administreze 
în fapt prin intermediul lui T.S., SC S.C. SA Zalău, acesta din urmă punând în practică toate 
dispoziţiile învinuitului S.V..     

În cursul lunii martie 2006, învinuitul S. i-a comunicat martorului B.A. intenţia sa de a vinde 
bunurile societăţii SC S.C. SA şi că caută cumpărători în acest scop, cerându-i totodată să îl 
împuternicească în acest sens  .  Martorul B.A. s-a conformat, astfel că prin procura autentificată cu 
nr.340/23.03.2006, învinuitul S.V. a fost împuternicit să îl reprezinte pe B.A. în cadrul SC S.C. SA. 
Prin alte două procuri ulterioare, dar autentificate la scurt timp după prima, respectiv cu 
nr.417/06.04.2006 şi 524/18.04.2006, B.A. l-a împuternicit pe învinuit să înstrăineze cele mai 
importante proprietăţi ale SC S.C. SA : Băile B. şi Hotelul P. din Zalău.  

Potrivit declaraţiei martorei S.V.E., administratorul SC V.I. SRL Zalău, în luna martie 2006 a 
aflat despre faptul că învinuitul S.V. ar deţine staţiunea Băile B. şi hotelul P. din Zalău şi că acestea ar 
fi de vânzare. Luând legătura cu învinuitul S.V., acesta i-a oferit spre vânzare martorei S.V.E. cele 
două active susmenţionate, împreună cu un teren de 938 mp. situat în Şimleu-Silvaniei, contra sumei 
de cca. 9.000.000 euro. Cele două părţi au negociat preţul activelor susmenţionate pe parcursul a 
câtorva săptămâni, în final, înţelegându-se la suma de cca. 3.300.000 euro, respectiv 6.850.000 lei 
pentru staţiunea Băile B. şi terenul din Şimleu-Silvaniei, a cărui pondere în preţ a fost nesemnificativă 
(terenul fiind achiziţionat de către SC A. SRL Oradea în data de 21/02/2006 contra sumei de 86.000 
lei, şi 4.400.000 lei pentru hotelul P.. Potrivit declaraţiei martorei S.V.E., negocierile au durat 
aproximativ o lună de zile şi s-au finalizat prin încheierea unui antecontract de vânzare – cumpărare. 
Aceeaşi martoră declară că în data de 18/04/2006, cu ordinul de plată nr. 516, a virat din contul SC 
V.I. SRL Zalău în contul SC A. SRL Oradea suma de 60.000 lei, reprezentând “avans contract vânzare 
cumpărare staţiunea termală B.”.  Această plată s-a efectuat la cererea învinuitul S.V., şi a fost 
motivată de către acesta prin necesitatea efectuării plăţilor impozitelor şi taxelor datorate la Primăria 
B., fără efectuarea acestora neputând fi posibil transferul proprietăţii.  

Afirmaţiile martorei referitoare la negocierea şi înţelegerea avută cu învinuitul S.V., pentru 
cumpărarea „la pachet” a Hotelului P. şi a Băilor B., rezultă şi din faptul că SC V.I. SRL a încheiat în 
aceeaşi zi antecontracte autentificate pentru ambele imobile, iar o plată s-a făcut chiar în avans, înainte 
de încheierea acestor contracte. Astfel, pe lângă plata unui avans în data de 18.04.2006  pentru Băile 
B., în data de 20.04.2006 s-au încheiat la BNP..., 2 antecontracte, autentificate cu nr. 3878 şi nr. 3879 
având ca obiect cumpărarea Băilor B. respectiv a Hotelului P.. Şi acest din urmă antecontract a fost 
urmat de emiterea unei facturi reprezentând avans în sumă de 100.000 lei. 

Examinând contractul de vânzare cumpărare încheiat între SC S.C. SA Zalău reprezentată de 
către învinuitul S.V. şi SC A. SRL Oradea, reprezentată de către N.D.-Ionel, în calitate de director 
executiv, deşi în realitate, conform declaraţiei acestuia, nu a avut niciodată vreo calitate la această 
societate, se constată că activele SC S.C. SA constând în Staţiunea Băile B., au intrat în 
proprietatea  SC A. SRL Oradea abia în data de 19/04/2006, dată la care a fost autentificat 
contractul nr. 2412 de către Biroul Notarului Public ..., dată ulterioară încheierii negocierilor cu 
martora S.V.E., din moment ce aceasta, cu o zi înainte, în 18/04/2006 deja a efectuat o plată de 
60.000 lei cu titlu de avans pentru aceleaşi active. Rezultă astfel că învinuitul S.V. a urmărit ca 
preţul real de vânzare al Băilor B., de 6.850.000 lei achitat de către SC V.I. SRL Zalău, să nu intre în 
conturile SC S.C. SA Zalău ci în conturile SC A. SRL, a cărei unic asociat era soţia sa, S.M..  Se 



impune precizarea că la  data vânzării activelor SC S.C. SA Zalău către SC A. SRL Oradea, respectiv 
SC V.I. SRL Zalău, învinuitul S.V. nu mai avea drept de administrare al SC D.I. SRL Reghin, 
acţionarul majoritar al SC S.C. SA Zalău, acest drept fiindu-i ridicat prin încheierea nr. 523 din 
24/05/2005 dată în dosarul nr. 3814/2004 al Tribunalului Comercial Mureş. În acelaşi dosar prin 
sentinţa nr. 2002 din 26/10/2004, faţă de SC D.I. SRL s-a deschis procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului, fiind desemnat administrator judiciar SC A. SA Tg. Mureş, DGFP Mureş, Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului şi Inspectoratul teritorial de muncă Mureş având de încasat de 
la SC D.I. SRL Reghin mari sume de bani.  Deschiderea procedurii reorganizării şi falimentului a fost 
comunicată SC D.I. SRL 30/12/2004. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, învinuitul S.V. a avut tot interesul ca eventualele 
sume rezultate din vânzarea activelor SC S.C. SA Zalău să nu intre în conturile SC S.C. SA, pe de o 
parte pentru a nu fi eventual indisponibilizate de către SC A. SRL Tg. Mureş, administratorul judiciar 
al SC D.I. SRL, iar pe de altă parte pentru ca din aceste sume să nu trebuiască să facă plăţi, celorlalţi 
acţionari ai SC S.C. SA Zalău. Astfel, învinuitul S.V., în mod deliberat a îndatorat în mod fictiv SC 
S.C. SA Zalău către societatea A. SRL deţinută de soţia sa S.M. şi administrată de către el, după care, 
invocând aşa-zisa datorie de 1.200.000 lei,  învinuitul a hotărât vânzarea Băilor B. către SC A. SRL 
Oradea, în schimbul stingerii acestei datorii, deşi, aşa cum am arătat mai sus, la data vânzării Băilor B. 
către SC A. SRL Oradea contra sumei de 1.200.000 lei (datorie fictivă), învinuitul S.V. deja negociase 
cu martora S.V.E., administratorul SC V.I. SRL Zalău, vânzarea Băilor B. către societatea acesteia, 
contra sumei de 6.850.000 lei, din care la data de 19/04/2006, când s-a autentificat contractul de 
vânzare-cumpărare dintre SC S.C. SA şi SC A. SRL, această din urmă societate încasase deja de la SC 
V.I. SRL suma de 60.000 lei cu titlu de avans.  În acest scop învinuitul S.V. a întocmit o convenţie la 
data de 03/04/2006, semnată de către el în numele SC A. SRL Oradea şi de către  martorul B.A., în 
numele SC S.C. SA Zalău. 

          Aşa cum am arătat şi mai sus, anterior acestor vânzări, la data de 23/03/2006, la 
solicitarea învinuitului S.V., B.A., administratorul statutar al SC S.C. SA, l-a împuternicit pe acesta 
prin procura autentificată sub nr. 340/23.03.2006 de Biroul Notarului Public ... din Rm. Vâlcea, să-l 
reprezinte în cadrul societăţii, cu puteri depline, precum şi la orice unitate bancară, putând deschide 
conturi bancare şi efectua orice operaţiuni bancare privind societatea.  Astfel, învinuitul S.V., la data 
de 24/03/2006 şi-a depus specimen de semnătură la Banca Comercială Carpatica, Sucursala Zalău, iar 
la data de 14/06/2006 la Banca Comercială Română – Sucursala Sălaj, pentru a putea efectua 
operaţiuni bancare prin conturile SC S.C. SA Zalău, fiind anulate specimenele de semnături ale altor 
persoane care aveau anterior acest drept.  La Banca Transilvania  - Sucursala Zalău, învinuitul S.V. 
avea deja specimen de semnătură încă din data de 07/07/2005, deşi învinuitul nu avea nici o calitate 
oficială la SC S.C. SA Zalău. 

Astfel, la data de 19/04/2006 prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2412 de 
către Biroul Notarului Public ...  din Oradea, SC A. SRL Oradea, aşa cum am arătat mai sus, a intrat în 
posesia Băilor B. contra sumei de 1.200.000 lei, iar la data de 27/04/2006, 8 zile mai târziu, aceleaşi 
active, Băile B., împreună cu un teren de 938 mp. situat în Şimleu-Silvaniei au fost vândute de către 
SC A. SRL Oradea reprezentată de către soţia învinuitului S.V., S.M., către SC V.I. SRL Zalău 
reprezentată de către  S.V.E. şi S.N.V., contra sumei de 6.850.000 RON, după cum rezultă din 
contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4022 din 27/04/2006 de către Biroul Notarilor 
Publici Asociaţi ... din Zalău.  O parte din preţul vânzării, respectiv suma de 60.000 lei a intrat în 
contul SC A. SRL încă din data de 18/04/2006 cu OP 516, chiar înainte ca transferul proprietăţii către 
această societate să fi avut loc, aşa cum rezultă din extrasul de cont pus la dispoziţie de către Banca 
Transilvania SA, iar restul preţului, până la 6.850.000 lei, au fost plătiţi de către SC V.I. SRL  cu OP 
525 din 21/04/2006, 570 din 03/05/2006, 577 din 04/05/2006, 589 din 05/05/2005, 651 din 
11/05/2006, 680 din 19/05/2006, 681 din 19/05/2006 şi 1165 din 09/08/2006 (vol.I, filele 39-42). 
Toate aceste plăţi au fost efectuate în contul SC A. SRL Oradea şi se regăsesc în extrasele de cont ale 
societăţii, puse la dispoziţie de către Banca Transilvania SA. În urma examinării acestor extrase de 
cont, se constată că o mare parte din banii obţinuţi din vânzarea Băilor B. au fost ridicaţi, în numerar, 
ulterior de către învinuitul S.V., restul fiind folosiţi pentru efectuarea de diferite plăţi în numele SC A. 
SRL Oradea. 



În acest mod, învinuitul S.V. a creat SC S.C. SA un prejudiciu în valoare de 5.564.000 lei 
reprezentând diferenţa de preţ dintre suma cu care SC A. SRL Oradea, administrată de către 
învinuit, a achiziţionat Băile B. şi suma cu care a revândut aceste active după 8 zile către SC V.I. 
SRL Zalău. Din preţul vânzării către SC V.I. SRL, a fost scăzută şi suma de 86.000 lei care reprezintă 
preţul terenului în suprafaţă de 938 mp. situat în Şimleu-Silvaniei, vândut împreună cu Băile B. 
[6.850.000-(1.200.000+86.000)=5.564.000 lei]. 

Această faptă constituie de asemenea un act material ce intră în conţinutul infracţiunii de 
delapidare reţinută în sarcina învinuitului. 

3. În continuare, la data de 04/05/2006 SC S.C. SA Zalău, reprezentată de către învinuitul S.V., 
a înstrăinat către SC V.I. SRL Zalău, hotelul P.  din Zalău, contra sumei de 4.400.000 lei, după cum 
rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.4228 din 04/05/2006 de către Biroul 
Notarilor Publici Asociaţi ... din Zalău. O parte din preţul vânzării, respectiv suma de 100.000 lei a fost 
achitată de către SC V.I. SRL în avans în contul SC S.C. SA Zalău, deschis la Banca Comercială 
Carpatica, cu OP 521 din 20/04/2006, iar restul de preţ a fost achitat în aceeaşi zi de 15/06/2006, 
respectiv suma de 1.500.000 lei cu OP nr. 808 în contul SC S.C. SA  deschis la BCR, iar suma de 
2.800.000 lei cu OP nr. 809 în contul  SC S.C. SA deschis la Banca Transilvania. 

Imediat după încasarea preţului de vânzare a hotelului P., dar şi anterior acestui fapt, învinuitul 
S.V. a şi-a însuşit direct sau indirect, sume importante de bani din conturile SC S.C. SA Zalău, 
folosindu-se de mai multe metode, descrise după cum urmează :  

3.A. Din contul SC S.C. SA deschis la Banca Transilvania, învinuitul S.V. a efectuat în 
perioada 03/03/2006 – 20/09/2006 ridicări de bani în numerar, cu titlul de „salarii unităţi private”, 
„cumpărare marfă”, “alte operaţiuni” sau transferuri de bani în contul său cu titlul de “restituire 
împrumut” (vol.VI, filele 82-141), deşi din evidenţele societăţii nu rezultă că învinuitul, în nume 
propriu ar fi creditat SC S.C. SA Zalău. Lipsa creditării este confirmată şi de către martorii audiaţi, 
respectiv, I.R., T.S., S.X.. De asemenea, nu sunt nici documente care să ateste că în perioada 
respectivă S.V. a plătit din aceste sume salarii sau a achiziţionat marfă ori a efectuat alte operaţiuni în 
contul SC S.C. SA. O serie de facturi înregistrate în contabilitatea SC S.C. SA, care se referă la 
achiziţia de produse de consum (cosmetice, alimente, hrană pt. pisici, articole pt. copii, articole de 
mobilier, flori, etc.), nu au nicio legătură cu activitatea societăţi, mărfurile respective nu au fost 
înregistrate şi nu au intrat în unitate – de exemplu în iunie 2006 nici nu mai aveau unde, societatea 
nemaiavând nicio activitate -, astfel că aceste facturi nu pot fi considerate ca acte justificative, 
dimpotrivă demonstrează clar că învinuitul a folosit banii ridicaţi din societate în interes propriu. 
Având în vedere atât lipsa unor documente justificative, dar şi faptul că în perioada în care s-au ridicat 
aceste sume de bani societatea nici nu mai avea salariaţi, nu mai avea nicio unitate (de ex. operaţiunile 
menţionate în vol.V, f.56-65) rezultă că aceste sume au fost însuşite pe nedrept de învinuit. 

În perioada susmenţionată învinuitul S.V. şi-a însuşit prin modalitatea descrisă mai sus, suma 
totală de 784.500 lei, din care suma de 767.500 lei din contul SC S.C. SA Zalău, deschis la Banca 
Transilvania, suma de 7.000 lei din contul societăţii deschis la Banca Comercială Carpatica (vol.VI, 
filele190) şi suma de 10.000 lei din contul societăţii deschis la BCR (vol.V, filele 71).  

Caracterul nejustificat al acestor transferuri şi ridicări de bani în numerar efectuate de către 
învinuitul S.V. a fost constatat şi de către instanţele judecătoreşti. Astfel, după deschiderea  procedurii 
insolvenţei SC S.C. SA Zalău, SC I. SPRL, societatea numită lichidator, prin cererea din 12/12/2007 în 
dos. nr. ... a Tribunalului Sălaj, a solicitat anularea acelor transferuri şi ridicări de bani  efectuate de 
către învinuitul S.V., către el însuşi şi obligarea acestuia la restituirea sumei de 784.500 lei. Solicitarea 
societăţii lichidatoare a fost admisă prin sentinţa civilă nr. 440/25.02.2008 a Tribunalului Sălaj, 
împotriva căreia învinuitul S.V. a declarat recurs. Prin decizia civilă nr. 1389 din 10/06/2008, Curtea 
de Apel Cluj, Secţia de Contencios Administrativ, a respins recursul învinuitului S.V., constatând 
caracterul fraudulos a însuşirii de către acesta a sumei totale de 784.500 lei, dat fiind faptul că 
învinuitul nu a prezentat dovezi din care să rezulte vreo justificare pentru sumele de bani pe care şi le-a 
însuşit. Mai mult, învinuitul S.V. a refuzat să pună la dispoziţia lichidatorului şi a instanţei de judecată 
documentele contabile ale SC S.C. SA Zalău, pentru a împiedica astfel verificarea modului în care au 
fost înstrăinate activele societăţii şi a modului în care s-au cheltuit banii rezultaţi din aceste înstrăinări. 

3.B. O altă modalitate prin care învinuitul S.V. şi-a însuşit banii rezultaţi din vânzarea activelor 
SC S.C. SA Zalău a constat în transferul, fără nicio justificare, a unor sume importante de bani din 



conturile societăţii în contul SC A. SRL Oradea. Astfel, examinând extrasele de cont ale SC S.C. SA 
Zalău din perioada imediat următoare efectuării plăţii preţului hotelului P. de către SC V.I. SRL Zalău, 
s-a constatat că din contul societăţii, deschis la Banca Comercială Română SA, în care a fost virată o 
tranşă de 1.500.000 lei, din preţul hotelului la data de 15/06/2006, începând cu data de 29/06/2006 şi 
până în data de 10/07/2006, a fost transferată în contul SC A. SRL Oradea în 4 tranşe  suma totală de 
535.000 lei. 

De asemenea, din contul societăţii, deschis la Banca Transilvania, în care a fost virată o tranşă 
de 2.800.000 lei, din preţul hotelului la data de 15/06/2006, începând cu aceeaşi dată şi până în data de 
22/08/2006, a fost transferată în contul SC A. SRL Oradea în 8 tranşe suma totală de 1.415.000 lei.  

Suma totală transferată din conturile bancare ale SC S.C. SA în contul SC A. SRL în acest 
mod, respectiv fără vreo justificare legală, este astfel de 1.950.000 lei (535.000+1.415.000).  

Mai mult, în cursul anului 2006 SC S.C. SA a încheiat cu SC SSIF O. SA contractul de 
intermediere nr. 696/2006  prin care S.C. SA a pus la dispoziţia societăţii de investiţii suma de 300.000 
lei pentru diverse operaţiuni pe piaţa de capital. Această sumă de 300.000 lei a fost virată de către SC 
S.C. SA la data de 16/06/2006 din contul său deschis la Banca Comercială Română SA, banii 
provenind din încasarea tranşei de 1.500.000 lei din preţul hotelului P., viraţi de către SC V.I. SRL 
Zalău în ziua anterioară în acest cont al societăţii. Printr-o adresă, semnată de către învinuitul S.V. în 
numele lui B.A. în calitate de administrator al SC S.C. SA Zalău, învinuitul a solicitat SSIF O. SA să 
vireze suma de 205.440,32 lei obţinută ca urmare a vânzării de acţiuni din portofoliul propriu prin 
societatea de investiţii, să fie virată în contul SC A. SRL Oradea, învinuitul invocând compensarea 
unor creanţe între SC Silvania Contour SA şi SC A. SRL Oradea. Astfel, SC SSIF O. SA, a virat în 
contul SC S.C. SA Zalău doar suma de 100.000 lei rezultată din vânzarea de acţiuni, în data de 
22/08/2006, iar restul de 205.440,32 lei obţinuţi din vânzarea de acţiuni deţinute de către SC S.C. 
SA, au fost viraţi în contul SC A. SRL Oradea cu OP 189 din 29/09/2006 (suma de 157.000 lei), OP  
190 din 29/09/2009 acceptat la plată de Banca Transilvania în data de 02/10/2006 (suma de 47.000 lei) 
şi OP 776 din 17/10/2006 (suma de 1.440,32 lei). 

Rezultă astfel că învinuitul S.V., prin transferurile nejustificate de bani atât direct din conturile 
SC S.C. SA Zalău în cele ale SC A. SRL Oradea, cât şi folosindu-se de SC SSIF O. SA Oradea, a 
prejudiciat SC S.C. SA, respectiv creditorii acesteia, prin intermediul SC A. SRL, cu suma totală de 
2.155.440,32 lei.  

Faptul că aceste transferuri sunt nejustificate rezultă şi din împrejurarea că potrivit compensării 
convenite în februarie 2006, suma de 1.200.000 reprezenta toată datoria SC S.C. SA către SC A. ( 
vol.I, f.271 - a se vedea fapta descrisă la pct.1 din rechizitoriu). Or, după această dată nu rezultă că ar 
mai au mai fost alte lucrări efectuate sau mărfuri livrate de către SC A. SRL. Aceeaşi concluzie se 
desprinde şi din analiza extrasului de cont al SC A. SRL, unde în data de 26.07.2006 apare un virament 
în valoare de 251.580 lei de la S.C. SA, reprezentând facturi mai vechi de 180 zile – adică anterioare 
lunii februarie 2006, ceea ce este contrazis chiar de tranzacţia încheiata între cele două societăţi aprilie 
2006.  

Prin urmare plăţile efectuate de S.C. SA către SC A. în cursul anului 2006, au constituit în 
realitate sume însuşite de învinuit prin intermediul societăţii deţinute de acesta. 

Caracterul nejustificat al acestor transferuri de bani în numerar efectuate de către învinuitul 
S.V. a fost constatat şi de către instanţele judecătoreşti. Astfel, după deschiderea  procedurii 
insolvenţei SC S.C. SA Zalău, SC I. SPRL, societatea numită lichidator, prin cererea care a făcut 
obiectul dosarului nr. ... a Tribunalului Sălaj, înregistrată la data de 12/12/2007, a solicitat anularea 
acelor transferuri de bani din conturile SC S.C. SA şi de către SC SSIF O. SA Oradea către SC A. SRL 
Oradea efectuate sau dispuse de către învinuitul S.V. şi obligarea SC A. SRL Oradea la restituirea 
sumei de 2.155.440,32 lei. Solicitarea societăţii lichidatoare a fost admisă prin sentinţa civilă nr. 1166 
din 26.05.2008 a Tribunalului Sălaj, rămasă irevocabilă prin deciza civilă nr. 1741 din 19/05/2009 
pronunţată de Curtea de Apel Cluj, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal. Aceste instanţe au 
constatat caracterul fraudulos al transferurilor de bani menţionate mai sus şi însuşite de către învinuitul 
S.V. prin intermediul SC A. SRL Oradea pe care o administra, dat fiind faptul că învinuitul nu a 
prezentat dovezi din care să rezulte vreo justificare pentru sumele de bani transferate. De asemenea, 
învinuitul S.V. a refuzat să pună la dispoziţia lichidatorului şi a instanţei de judecată documentele 



contabile ale SC S.C. SA Zalău, pentru a împiedica astfel verificarea modului în care au fost 
înstrăinate activele societăţii şi a modului în care s-au cheltuit banii rezultaţi din aceste înstrăinări. 

3. C. În mod asemănător a procedat învinuitul  S.V. şi cu alte transferuri de bani din conturile 
SC S.C. SA Zalău, folosindu-se de o altă societate comercială pe care o controla, respectiv SC M. SA, 
care începând cu data de 14/03/2006 a fost administrată de către învinuitul S.V.. Societatea respectivă 
a avut ca principal obiect de activitate comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate şi a deţinut pe 
raza oraşului Şimleu-Silvaniei mai multe magazine, cofetării şi restaurante. Până la data de 14/03/2006 
societatea a fost administrată de către martorul T.S., omul de încredere al învinuitului S.V.. Încă de la 
sfârşitul anului 2005, activităţile economice ale SC M. SA au încetat, potrivit declaraţiilor martorilor 
T.F. – contabil al societăţii şi I.O.V. – director comercial al societăţii, până la acea dată societatea 
desfăşurând comerţ cu amănuntul în câteva cofetării şi magazine din Şimleu-Silvaniei. La încetarea 
activităţii, respectiv la sfârşitul anului 2005, potrivit declaraţiilor celor două martore, societatea a 
rămas un stoc mic de mărfuri alimentare. În perioada în care a funcţionat, societatea s-a aprovizionat 
cu mărfuri de la diferiţi distribuitori, printre aceştia nenumărându-se şi SC S.C. SA Zalău, care de 
altfel nu a avea un asemenea obiect de activitate, respectiv, distribuţia de mărfuri alimentare, aspecte 
care de asemenea rezultă din declaraţiile martorelor. Cu toate acestea, fără să fi existat relaţii 
comerciale între cele două societăţi, în perioada 15/06/2006 – 24/07/2006 învinuitul S.V. a efectuat, 
din conturile SC S.C. SA Zalău în conturile SC M. SA, transferuri de bani în sumă totală de 
651.000 lei. Din această sumă, 210.000 lei au fost transferaţi de către învinuitul S.V. în 2 tranşe din 
contul societăţii deschis la BCR, iar suma de 441.000 lei au fost transferaţi de către învinuitul S.V. în 6 
tranşe din contul societăţii deschis la Banca Transilvania.  

În urma examinării extraselor de cont ale SC M. SA, se constată că imediat după intrarea în 
contul societăţii a sumei de 651.000 lei transferate de către învinuitul S.V. din conturile SC S.C. SA 
Zalău, banii, în marea lor majoritate au fost ridicaţi în numerar de către învinuitul S.V.  cu titlul de 
“alte operaţiuni” sau “rest creditare sau împrumut”, iar o mică parte din aceşti bani (58.000 lei) au fost 
transferaţi de  către învinuitul S.V., în contul SC V. SRL Oradea, a cărei administrator era.  

Potrivit probelor administrate, pentru transferul sumei de 651.000 lei din conturile SC S.C. SA 
în cel al SC M. SA, sumă de bani care a fost apoi însuşită de către învinuitul S.V., nu există nici o 
justificare, între cele două societăţi neexistând relaţii comerciale, nici anterior, până la sfârşitul anului 
2005 când SC M. SA şi-a încetat activitatea economică şi nici ulterior, în cursul anului 2006, când, de 
altfel nici SC S.C. SA nu mai desfăşura activităţi economice. Şi aceste transferuri de bani au fost 
realizate de către învinuitul S.V. din banii rezultaţi în preţul de vânzare al hotelului P. din Zalău către 
SC V.I. SRL Zalău.  

Lichidatorul judiciar al SC S.C. SA, SC I. SPRL a solicitat Tribunalului Sălaj anularea 
transferurilor efectuate de către SC S.C. SA prin intermediul învinuitului S.V. din contul societăţii 
către SC M. SA şi restituirea de către această societate a sumei totale de 651.000 lei. Cererea a făcut 
obiectul dosarului nr. ... al  Tribunalului Sălaj, care prin sentinţa civilă nr. 441 din 25/02/2008 a admis-
o, anulând transferurile de sume de bani în valoare de 651.000 lei şi dispunând restituirea acestora. 
Sentinţa a rămas irevocabilă prin decizia nr. 1390 din 10/06/2008 pronunţată de Curtea de Apel Cluj – 
Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, instanţele constatând caracterul fraudulos şi 
nejustificat al transferurilor susmenţionate.  

În data de 13/06/2013, în baza autorizaţiei de percheziţie emisă de Tribunalul Sălaj, a fost 
efectuată o percheziţie domiciliară la sediul SC V.W. SRL din localitatea Bulz, judeţul Bihor, 
administrată de către martorul N.D., ocazie cu care, dintr-o magazie a societăţii ne-au fost puse la 
dispoziţie documentele contabile ale SC S.C. SA Zalău, documente care au fost ascunse acolo din 
dispoziţia învinuitului S.V., care a refuzat să prezinte documentele la cererea organelor fiscale şi ale 
societăţii numită să efectueze lichidarea SC S.C. SA Zalău. Cu ocazia efectuării percheziţiei au fost 
ridicate documentele contabile ale societăţii din perioada 2004 – 2006. 

Astfel, în urma consultării balanţei analitice a SC S.C. SA Zalău, din luna martie 2006, 
întocmită de către martora I.R., s-a constatat că la sfârşitul lunii martie 2006 în contul 23157 erau 
înregistrate lucrări executate la hotelul P., neplătite, în sumă totală de 1.109.240,61 lei. De asemenea, 
societatea îi datora învinuitului S.V. drepturi de personal în sumă totală de 5.719 lei, pentru activitatea 
acestuia desfăşurată în cadrul societăţii în calitate de director, potrivit declaraţiei martorei I.R., deşi, 
potrivit adresei nr. 2281/18.03.2013 a ITM Sălaj, învinuitul nu figura printre angajaţii societăţii.  Pe 



lângă suma menţionată anterior, SC S.C. SA Zalău îi mai datora învinuitului S.V. suma de 340.913,70 
lei, înregistrată în contul 4551.2, reprezentând suma cu care învinuitul a creditat societatea în perioada 
anterioară. Rezultă astfel o datorie totală a SC S.C. SA Zalău către învinuitul S.V. în sumă totală de 
346.632,70 lei, la sfârşitul lunii martie 2006.  

Din aceeaşi balanţă rezultă că la sfârşitul lunii martie 2006 SC S.C. SA datora SC A. SRL 
Oradea suma totală de 44.509,24 lei, sumă evidenţiată în conturile 4551.5 (41.375 lei) şi 462.1000 
(3.134,24 lei), iar către SC M. SA existau datorii în sumă de 16.500 lei, evidenţiată în contul 462.1.1, 
sumă din care o parte reprezenta mărfuri livrate de către SC M. SA în data de 09/03/2006, mărfurile 
rămase pe stocul societăţii ca urmare a încetării activităţii acesteia, la sfârşitul anului 2005.  

Având în vedere aceste date cuprinse în balanţa analitică din martie 2006 a SC S.C. SA Zalău, 
rezultă că din suma totală de 784.500 lei ridicată sau transferată de către învinuitul S.V. din conturile 
SC S.C. SA Zalău, pentru care iniţial  lichidatorul judiciar şi organele de cercetare penală nu au găsit 
vreo justificare, urmează a se scădea suma de 346.632,70 lei, această sumă fiind datorată, potrivit 
balanţei analitice susmenţionate, de către societate învinuitului S.V.. Rezultă astfel că învinuitul S.V. 
şi-a însuşit fără drept, în mod direct, din conturile SC S.C. SA Zalău suma de 437.867,30 lei.  

De asemenea, din suma totală de 2.155.440,32 lei transferată de către învinuitul S.V. din 
conturile SC S.C. SA în cele ale SC A. SRL, urmează a se scădea suma de 44.509,24 lei, care conform 
balanţei analitice din martie 2006, era datorată acestei societăţi.  Rezultă astfel că prin intermediul 
SC A. SRL Oradea, învinuitul S.V. şi-a însuşit din conturile SC S.C. SA Zalău suma totală de 
2.110.931,08 lei. 

Tot aşa, din suma de  651.000 lei transferată de către învinuitul S.V. din conturile SC S.C. SA 
în cele ale SC M. SA, urmează a se scădea suma de 16.500 lei, care conform balanţei analitice din 
martie 2006, era datorată acestei societăţi, astfel că prin intermediul SC M. SA, învinuitul S.V. şi-a 
însuşit din conturile SC S.C. SA Zalău suma totală de 634.500 lei.   

Prin modalităţile prezentate mai sus, învinuitul S.V., în calitatea lui de administrator al SC S.C. 
SA Zalău, şi-a însuşit fără drept în mod direct sau indirect, din conturile SC S.C. SA Zalău suma de 
3.727.211,38 lei, la care se mai adaugă suma de 5.564.000 lei, valoarea staţiunii Băile B., încasată de 
către SC A. SRL de la SC V.I. SRL Oradea, preluată de către firma învinuitului S.V. de la SC S.C. SA 
Zalău în contul unor datorii fictive, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de 9.291.211,38 lei, 
în sarcina învinuitului fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare prev. de art. 
2151 alin. 1 şi 2 C.p.  cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.  

Această sumă trebuia să se regăsească în conturile SC S.C. SA în momentul lichidării acestei 
societăţi, în cursul anilor 2007-2008. Potrivit art. 268-270 din Legea 31/1990 (în forma în vigoare la 
data de deschiderii insolvenţei, 12.02.2007), art. 133 din Legea 85/2006, dar şi potrivit art. 33 din 
Statutul SC S.C. SA, activele trebuiau repartizate între acţionarii societăţii, proporţional cu 
cotele de participare la capitalul social.  

Ca urmare a infracţiunii comise, acţionarii SC S.C. SA au fost păgubiţi cu această sumă.  
SC A. SPRL, reprezentată de către K.S., societate care reprezenta acţionarii SC S.C. SA Zalău, 

a comunicat că a fost prejudiciată cu suma de 150.000 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, 
conform comunicării efectuate de către reprezentantul acestei societăţi. Acesta a precizat că după ce va 
lua la cunoştinţă de întreg materialul probator îşi va preciza aceste pretenţii. 

Ceilalţi acţionari  - persoane fizice - nu au fost identificaţi – lista acestora nefiind depusă nici la 
ORC Sălaj şi nu a fost găsită nici printre actele contabile ale SC S.C. SA, ridicate cu ocazia 
percheziţiei domiciliare.  

Pentru a ascunde toate aceste infracţiuni săvârşite sau aflate în curs de desfăşurare, în cursul 
lunii aprilie 2006, învinuitul S.V. a încheiat un contract cu martorul G.I. prin care a încredinţat acestuia 
din urmă să conducă contabilitatea SC S.C. SA, dar şi a SC M S.A. Şimleu Silvaniei. Toate 
documentele contabile, conduse până atunci la zi de către martora I.R., au fost transportate de către 
martorii M.I. şi G.I. din Zalău în localitatea Biharia, la sediul societăţii C.E. SRL. În cursul anului 
2012, martorul G.I. nu a mai dorit să le păstreze astfel că l-a contactat pe învinuit pentru a le prelua. 
Acesta l-a trimis în acest scop pe martorul J.S., care în data de 01.10.2012 s-a prezentat la sediul SC 
C.E. şi a preluat toate documentele SC S.C., pe bază de dovadă. Au fost depozitate în localitatea Bulz, 
la sediul SC V.W. SRL, societate condusă tot de învinuit, unde au fost identificate cu ocazia 
percheziţiei domiciliare efectuate în data de 13.06.2013. 



Rezultă deci că învinuitul S.V. tot timpul a cunoscut exact unde se află documentele contabile 
ale societăţii, dar cu rea - credinţă a refuzat să le prezinte organelor de control sau instanţelor de 
judecată care au soluţionat diferite litigii legate de SC S.C. SA.  

4.  Faţă de învinuitul S.V. s-au efectuat cercetări şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
evaziune fiscală prev. de - art. 31 alin.2 C.p. raportat la art. 9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, cu 
aplicarea art. 13 C.p. 

Astfel, potrivit probelor administrate în cauză, învinuitul S.V. a dispus înregistrarea în 
evidenţele contabile ale SC S.C. SA Zalău a facturii fiscale emise de către SC A. SRL Oradea cu nr. 
5634701 din 27/09/2004 în valoare totală de 6.427.570.650 lei vechi, alături de alte facturi fiscale, 
emise de aceeaşi societate. Întrucât din probe rezultă cu certitudine faptul că bunurile înscrise în 
factura susmenţionată nu au fost livrate niciodată SC S.C. SA Zalău, se desprinde concluzia că 
societatea a înregistrat în evidenţele contabile o operaţiune care în realitate nu a avut loc, operaţiune 
care a avut ca urmare deducerea în mod ilegal de către SC S.C. SA a TVA-ului aferent acestei facturi, 
în valoare totală de 103.343,56 RON (5.439.135.000 x 19%), după cum rezultă din factura 
susmenţionată şi din adresa Gărzii Financiare Secţia Judeţeană Sălaj nr. 801322 din 06/01/2012 
(vol.I,fila 122).  

Relevant este faptul că martora S.X., care în momentul prezentării facturii a refuzat 
înregistrarea acesteia, şi-a dat demisia din funcţia de administrator al societăţii. De altfel, această 
factură iniţial nici nu a fost trecută în jurnalul de vânzări al SC S.C. SA, pe luna septembrie 2004, şi 
prin urmare nici în decontul de TVA depus pe acea lună, TVA-ul totalizat din acel jurnal fiind identic 
cu TVA-ul  deductibil declarat la DGFP, respectiv 39.333 RON (393.335.971 ROL) -  (vol.XIV, 
f.113). 

Însă, la presiunile învinuitului, această factură, împreună cu altele despre care nu s-a putut 
stabili în mod cert că reprezentau operaţiuni fictive, a fost trecută într-un alt jurnal de cumpărări 
întocmit pe aceeaşi lună septembrie 2004. Se remarcă că, în acest caz TVA-ul deductibil se ridică la 
suma de 178.100 RON  - (1.781.000.814 ROL) - (vol.XIV, f.125-130). 

Diferenţa dintre TVA-ul din cele două jurnale este de 138.766 RON (1.387.665.023 ROL). 
Această sumă, care cuprinde şi TVA-ul de 103.343,56 RON (1.033.435.600 ROL), aferent 

facturii nr. 5634701 din 27/09/2004  a fost trecut în decontul depus pe luna următoare – octombrie 
2004, la rubrica „regularizări”  - TVA deductibilă, fiind aşadar declarat la organele fiscale. 

Această faptă a fost săvârşită de învinuit, în calitate de administrator de fapt, în forma 
participaţiei improprii, prin intermediul martorei I.R., care a săvârşit fapta fără vinovăţie. În beneficiul 
martorei se reţine eroare de fapt, deoarece aceasta a fost asigurată de învinuit, prin intermediul 
celorlalte persoane care conducea societatea SC Silvanai Comtour SA, că marfa din acea factură există 
în custodie şi va fi livrată efectiv societăţii S.C. SA - ceea ce desigur nu s-a întâmplat.  

Faţă de I.R. se va dispune neînceperea urmăririi penale, în temeiul art. 10 alin.1.lit.e) C.p.p., 
coroborat cu art. 51 C.p., deoarece din probe rezultă că aceasta a fost în eroare de fapt cu privire la 
realitatea livrării din acea factură. 

Pe parcursul efectuării cercetărilor învinuitul S.V. a achitat în două tranşe în data de 26/03/2012 
respectiv 11/04/2012 suma totală de 25.000 lei din acest prejudiciu cauzat bugetului statului, iar pentru 
diferenţă s-a luat măsura instituirii sechestrului asigurator prin ordonanţa procurorului din 21/10/2011 
(vol.IV, filele 135-136) 
- Situaţia de fapt mai sus prezentată este susţinută de următoarele mijloace de probă:  

– declaraţii învinuit S.V. (...) 
– declaraţii martori (...) 
          - Raport de Constatare Tehnico-Ştiinţifică nr. 21503 din 06.12.2011(vol.I f 158-162) 
    -Raport de Constatare Tehnico-Ştiinţifică nr. 34532 din 30.09.2013 (vol.I f 165-171) 
 -  Istoricul societăţii SC S.C. SA Zalău(vol. II f 23-29); 
 -  Istoricul societăţii SC D.I. SRL(vol. IV f 2-14); 
  - Istoricul societăţii A. SRL (vol. IV, f 15-25); 
  - Istoricul societăţii SC M.S.S. S.A.(vol. IV f 47-106-                                      Contract de 

antrepriză nr. 5 încheiat între SC S.C. SA Zalău şi SC A. SRL Oradea(vol. III, f 24-30) 
  -Facturi ale SC A. SRL Oradea nr. 0214703/19.05.2004 şi 0214706/09.06.2004 reprezentând 

avans la contractul nr. 5/17.05.2004 încheiat cu SC S.C. SA Zalău 



 - Extras de cont SC A. SRL Oradea (vol. VI, f 163) 
 - Extras de cont SC A. SRL Oradea (vol. VI, f 149-175) 
 - Deviz mobilier SC A. SRL Oradea(vol.III, f 31) 
 - Factura nr. 0214716 din 28.06.2004 a SC A. SRL Oradea (vol. III, f 33); 
 - Proces-verbal de custodie întocmit de SC S.C. SA Zalău(vol. XVIII, f 231); 
 - Facturi nr. 5634702 şi 5634702 emise de SC A. SRL Oradea(vol. XVIII, f 233,234); 
 - Proces-verbal încheiat la data de 26.04.2006 între SC S.C. SA Zalău şi SC V. SRL (vol. II, f 

68); 
 - Proces-verbal de conciliere încheiat la dat de 26.08.2005 între SC S.C. SA Zalău şi SC A. 

SRL Oradea, (vol. I, f 267); 
 -Convenţie încheiată la data de 06.02.2006 între SC A. SRL Oradea şi SC S.C. SA Zalău, (vol. 

I, f 271); 
 -Convenţie încheiată la data de 03.04.2006 între SC A. SRL Oradea şi SC S.C. SA Zalău, (vol. 

VII, f 60); 
 - Contract de vânzare-cumpărare prin care SC A. SRL Oradea  a achiziţionat Băile B. de la SC 

S.C. SA Zalău(vol. III, f 55-57); 
 - Ordin de compensare seria B, nr. 4696512 din 30.05.2006 între SC A. SRL Oradea  şi SC 

S.C. SA Zalău(vol. XXII,f 83); 
      - Procura autentificată nr. 340/23.03.2006 prin care B.A. îl împuterniceşte pe S.V. să îl 

reprezinte în cadrul SC S.C. SA Zalău(vol. IV, f 176); 
 - Procura autentificată nr. 524/18.04.2006 prin care B.A. îl împuterniceşte pe S.V. să 

înstrăineze în cadrul SC S.C. SA Zalău a hotelului P. din Zalău(vol. IV, f 166); 
 - Procura autentificată nr. 417/06.04.2006 prin care B.A. îl împuterniceşte pe S.V. să 

înstrăineze în cadrul SC S.C. SA Zalău Băile B. (vol. IV, f 167); 
 - Contract de vânzare-cumpărare nr. 1181/21.02.2006 prin care SC MINERVA S.A. vinde 

societăţii  SC A. SRL Oradea staţiunea Băile B. şi terenul din Şimleul Silvaniei(vol. IV, f 171); 
 - Ordin de plată nr. 516 prin care SC V.I. S.R.L. Zalău  a virat în contul SC A. SRL Oradea 

suma de 60 000 lei( vol. I, f 39) 
  - Antecontracte autentificate nr. 3878 şi 3879 la BNP ... având ca obiect cumpărarea 

Băilor B. şi hotelul P. (vol. I, f 252-253, vol. XXII f 1); 
 - Extras de cont Banca Transilvania (vol. VIII, f 41); 
 - Ordin de plată SC V.I. S.R.L nr. 525/21.04.2006, 

570/03.05.2006,577/04.05.2006,589/05.05.2005,651/11.05.2006, 680/19.05.2006, 681/19.05.2006, 
1165/09.08.2006(vol. I f 39-42); 

 - Extras de cont Banca Transilvania (vol. VIII, f 48,56,57,58,64,75,79,149); 
 - Contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 4228/04.05.2006 încheiat între SC S.C. SA 

Zalău şi SC V.I. S.R.L; 
 - Ordin de plată SC V.I. S.R.L nr. 524/20.04.2006, nr. 808/15.06.2006 şi nr. 809/15.06.2006.; 
 - Contul SC S.C. SA Zalău deschis la Banca Transilvania, operaţiuni efectuate în perioada 

03.03.2006-20.09.2006 de S.V., ( vol. VI f 82-141); 
 -Facturi SC S.C. SA Zalău( produse consum vol. XX, f 525-529); 
 - Facturi SC S.C. SA Zalău(produse consum, vol. XXII, f 62-

66,69,70,94,114,158,161,171,175-178); 
 -Operaţiuni efectuate prin conturile bancare de SC S.C. SA Zalău(vol. V, f 56-65); 
 - Cont Banca Comercială Carpatica SC S.C. SA Zalău(vol. VI, f 190); 
 - Cont BCR SC S.C. SA Zalău(vol. V, f 71, 72); 
 - SC S.C. SA Zalău transferă bani în contul SC A. SRL deschis la Banca Transilvania ( vol. V, 

f 62-65) 
 - SC V.I. S.R.L a virat bani în contul SC S.C. SA Zalău deschis la BCR(vol. V, f 70); 
 - Adresa semnată de S.V. prin care vira o sumă de bani în contul SC A. SRL(vol. VII, f 9); 
 - SC SSIF O. S.A a virat în contul SC S.C. SA Zalău suma de bani rezultată din vânzarea unor 

acţiuni(vol. V, f 65); 
 - Extras de cont SC A. SRL Banca Transilvania (vol. VIII, f 191,203); 
 - Extras de cont al SC A. SRL(vol. VIII, f 147); 



 -Documente contabile ale SC S.C. SA Zalău(vol. VII, f 1-98); 
 - Extras de cont la BCR al SC S.C. SA Zalău( vol. V, f 71,72); 
 - Extras de cont Banca Transilvania SC S.C. SA Zalău( vol. V, f 62-64); 
 - Extras cont SC Minerva A. S.R.L(vol. XI, f 23-27); 
 - Balanţa analitică a SC S.C. SA Zalău(vol. XVII, f 80); 
 - Contract încheiat între martorul G.I. şi S.V.(vol. I f 89-94); 
 - adresa Garda Financiara Secţia Judeţeană Sălaj nr. 801322/06.01.2012 (vol. I f 122); 
 - Jurnal cumpărături  al SC S.C. SA Zalău( vol. XIV, f 118-123); 
 - decont TVA al SC S.C. SA Zalău( vol. XIV, f 113); 
 - Jurnal cumpărături  al SC S.C. SA Zalău( vol. XIV, f 125-130); 
 - Extras de cont al SC S.C. SA Zalău, prin care S.V. a achitat parte din prejudiciu( vol. I, f 

125); 
 În drept, faptele inculpatului sunt descrise şi încadrate, după cum urmează: 
 1. Fapta învinuitului S.V., care în calitate de reprezentant al asociatului majoritar şi 

administrator de fapt al SC „S.C.” SA, a impus înregistrarea în contabilitatea societăţii SC „S.C.” SA a 
unei facturi fictive, având ca urmare deducerea în mod ilegal de către SC S.C. SA a TVA-ului aferent 
acestei facturi, în valoare totală de 103.343,56 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
evaziune fiscală, prevăzută de  

art. 31 alin.2 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art.13 
C.p. 

 2. Fapta învinuitului S.V., care în calitate de administrator al SC „S.C.” SA, în cursul anului 
2006, prin mai multe acte materiale şi-a însuşit pe nedrept suma totală de 9.291.211,38 lei, întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, prev. de  art. 2151 alin.1 şi 2 C.p., cu aplicarea 
art. 41 alin.2 C.p.  

            Cu privire la desfăşurarea urmăririi penale, în actul de sesizare a instanţei se fac 
următoarele menţiuni: 

           Urmărirea penală a fost începută pentru infracţiunea de evaziune fiscală prin rezoluţia 
din 26.09.2011 a organului de urmărire penală, confirmată de procuror. 

 Învinuirea şi drepturile procesuale i-au fost aduse la cunoştinţă învinuitului la data de 
15.11.2011. 

 Prin ordonanţa din 22.04.2013 au fost extinse cercetările şi începută urmărirea penală şi pentru 
infracţiunea de delapidare.  

 Prin ordonanţa din 02.12.2013 a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor şi extinse 
cercetările pentru încă un act material al infracţiunii de delapidare.  

 Aceste schimbări de încadrare şi extinderi nu i-au putut fi aduse la cunoştinţă învinuitului 
deoarece acesta s-a sustras de sub urmărire penală. 

 Învinuitul a fost căutat în mod repetat la domiciliu, luându-se legătura doar cu soţia acestuia 
care a declarat că nu cunoaşte unde se află învinuitul . 

În vederea prezentării materialului de urmărire penală acesta a fost citat atât la domiciliu cât şi 
prin afişare. Din procesul-verbal întocmit rezultă că nu s-a putut executa nici mandatul de aducere 
emis pe numele acestuia. Soţia învinuitului a comunicat un număr de telefon care a fost apelat fără a se 
reuşi contactarea învinuitului.  În schimb s-a prezentat apărătorul ales al acestuia care a comunicat că 
învinuitul cunoştea că a fost citat dar nu s-a prezentat la parchet ci a plecat din localitate.  

Au mai fost efectuate încă odată toate procedurile, de această dată neprezentându-se nimeni, iar 
învinuitul din nou nu a putut fi găsit. 

          Din celelalte adrese rezultă că nu este nici reţinut sau arestat. 
Este evident în aceste condiţii că învinuitul se sustrage de la urmărirea penală şi de la 

prezentarea materialului de urmărire penală, fiind astfel aplicabile prevederile art. 254 C.p.p. 
În ce priveşte priveşte persoana inculpatului, au fost prezentate, ca relevante, următoarele 

date:  
        Învinuitul S.V. este în vârstă de 46 de ani, are ocupaţia de administrator.  
        Potrivit fişei de cazier aceasta are antecedente penale, fiind condamnat pentru mai multe 

infracţiuni economice.  



         Nu este recidivist, deoarece pentru condamnarea de 6 luni, aplicată prin S.p. 1087/2001 a 
Judecătoriei Oradea s-a împlinit termenul de reabilitare, iar celelalte 2 condamnări, aplicate prin S.p. 
181/17.05.2006 a Judecătoriei Suceava (definitivă în 2007), şi S.p. 213/13.03.2007 a Judecătoriei 
Suceava, sunt pentru fapte concurente. 

        Pe parcursul urmăririi penale a avut o atitudine nesinceră, dând o declaraţie mincinoasă, 
contrazisă de probele administrate , după care s-a sustras de sub urmărire penală.  

 În ce priveşte latura civilă a procesului penal, se consemnează următoarele: 
Prejudiciul total cauzat de învinuitul S.V. societăţii S.C. SA este în sumă de 9.291.211,38 lei.  
         Din această sumă nu s-a recuperat nici măcar o parte. 
          SC A. SPRL, reprezentată de către K.S., societate care reprezenta acţionarii SC S.C. SA 

Zalău, a comunicat că a fost prejudiciată cu suma de 150.000 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, 
conform comunicării efectuate de către reprezentantul acestei societăţi (vol.I, f.118). Acesta a precizat 
că după ce va lua la cunoştinţă de întreg materialul probator îşi va preciza aceste pretenţii. 

Ceilalţi acţionari nu au fost identificaţi – lista acestora nefiind depusă nici la ORC Sălaj şi nu a 
fost găsită nici printre actele contabile ale SC S.C. SA, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare.  

  Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin infracţiunea de evaziune fiscală este în sumă de 
103.343,56 lei. 

 DGFP Sălaj a comunicat prin adresa nr. 8541/28.11.2013 că se constituie parte civilă cu 
această sumă, la care se adaugă penalităţi de întârziere în sumă de 19.941 lei şi dobânzi de întârziere, 
în sumă de 197.600 lei . 

Pe parcursul efectuării cercetărilor învinuitul S.V. a achitat în două tranşe în data de 26/03/2012 
respectiv 11/04/2012, suma totală de 25.000 lei din acest prejudiciu cauzat bugetului statului, iar 
pentru diferenţă s-a luat măsura instituirii sechestrului asigurator prin ordonanţa procurorului din 
21/10/2011 (vol.IV, filele 135-136). 

 În baza articolului 14 alin.3 lit.a) C.p.p. se impune anularea facturii fiscale emise de către SC 
A. SRL Oradea, cu seria BH VEA, nr. 5634701 din 27/09/2004 în valoare totală de 6.427.570.650 lei 
vechi. 

          Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei, la data de ... iar în şedinţa publică din data de 
12.03.2014, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală – la data de 01.02.2014 – 
în baza art. 6 alin. 2 din Legea 255/2013, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul 
de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale, instanţa „a trimis” (practic a transpus) cauza judecătorului de cameră preliminară, 
Complet C2 FOND–CAMERĂ PRELIMINARĂ, pentru a se proceda  potrivit art. 342-348 din 
Codul de procedură penală. 

          Potrivit art. 342 Cod procedură penală, obiectul procedurii camerei preliminare îl 
constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, 
precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a legalităţii efectuării actelor de către 
organele de urmărire penală. 

         În speţă, termenul prevăzut la art. 344 alin. (2), a expirat la data de 18.04.2014, iar conf. 
alin. (4) al aceluiaşi articol, la expirarea acestui termen, judecătorul de cameră preliminară comunică 
cererile şi excepţiile formulate de către inculpat ori excepţiile ridicate din oficiu, parchetului, care 
poate răspunde în scris, în termen de 10 zile de la comunicare. 

        În continuare, art. 345 Cod procedură penală, dispune următoarele: 
      (1) Dacă s-au formulat cereri şi excepţii ori a ridicat din oficiu excepţii, judecătorul de 

cameră preliminară se pronunţă asupra acestora, prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără 
participarea procurorului şi a inculpatului, la expirarea termenului prevăzut la art. 344 alin. (4). 

     (2) În cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de 
sesizare, în cazul în care sancţionează potrivit art. 280 - 282 actele de urmărire penală efectuate cu 
încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, încheierea se comunică de 
îndată parchetului care a emis rechizitoriul. 

       (3) În termen de 5 zile de la comunicare, procurorul remediază neregularităţile actului de 
sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în 
judecată ori solicită restituirea cauzei. 



          Raportat la aceste prevederi legale, judecătorul de cameră preliminară a constatat că 
inculpatul S.V. a  formulat PERSONAL, la data de 16.04.2014, cereri şi excepţii, comunicate 
parchetului răspunsul fiind înregistrat în termen, respectiv la data de 06.05.2014, judecătorul de 
cameră preliminară stabilind termen pentru soluţionarea acestora, în camera de consiliu, fără 
participarea procurorului şi a inculpaţilor, la termenul din data de 05.05.2014. 

Astfel, prin concluzii, inculpatul solicită a se constata, neregularitatea actului de sesizare a 
instanţei pe motiv că deşi S.C. SA a fost radiată, nu au fost identificaţi acţionarii, pentru lămurirea 
deplină a laturii civile precum şi pentru stabilirea incidenţei dispoziţiilor legale privitoare la sumele ce 
urmează să servească la acoperirea unui eventual prejudiciu în cauză or să fie supuse unor alte măsuri 
în ipoteza stabilirii comiterii cu vinovăţie a faptei (confiscarea spre exemplu) şi că în condiţiile în care 
rechizitoriul cuprindere o dispoziţie de neâncepere a urmăririi penale faţă de numita I.R., înţelege să 
formuleze plângere împotriva soluţiei procurorului. 

 Judecătorul de cameră preliminară examinând cauza, prin prisma motivelor invocate de 
inculpat şi răspunsul dat de procurorul de caz, în sensul că drepturile acţionarilor sunt reprezentate de 
partea civilă „SC A. SPRL” iar în ce priveşte pct.2 şi 3 din concluzii, acestea nu conţin excepţii în 
sensul art.345 C.p.p., constată că rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, întocmit la data 
de 23.12.2013, în dosar nr. ..., cuprinde toate cerinţele de fond şi formă prev. de art.263 alin.2 Cod 
procedură penală–1968 (în vigoare la data trimiterii în judecată), astfel că, excepţia neregularităţii 
actului de sesizare a instanţei, invocată de inculpatul S.V., este neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca 
atare. 

          Pentru ca rechizitoriul să fie întocmit în mod neregulat, aşa cum pretinde inculpatul în 
prezenta cauză, trebuie să se încalce cel puţin o dispoziţie legală care reglementează desfăşurarea 
procesului penal, situaţie în care, prin interpretarea „per a contrario”  a disp. art.281 alin.(1) lit.a–
f.C.p.p., rezultă că neregularitatea actului de sesizare a instanţei, nu poate să atragă după sine decât 
sancţiunea nulităţii relative a actului procedural nelegal întocmit, recte rechizitoriul, nulitate care este 
reglementată de prev. art. 282 C.p.p., în sensul că partea care o invocă, trebuie să facă dovada unei 
vătămări a drepturilor şi intereselor sale legitime. Or, astfel fiind, este vădit că în speţă, inculpatul 
S.V., nu se poate erija în apărătorul legitim al drepturilor şi intereselor părţilor vătămate, foşti acţionari 
ai S.C. SA, faţă de care se susţine că a delapidat-o după cum nu poate solicita nici tragerea la 
răspundere penală a numitei I.R., atâta vreme cât nu poate justifica calitatea de parte vătămată faţă de 
această persoană; oricum, această din urmă pretenţie nu poate face obiectul procedurii prev de art.342 
şi urm. Cod procedură penală, aşa cum bine se susţine şi prin răspunsul formulat de procurorul de caz. 

           Astfel fiind, în baza art.346 Cod procedură penală, Judecătorul de cameră preliminară, 
constată competenţa materială a Tribunalului Sălaj, legalitatea sesizării instanţei, prin rechizitoriul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, întocmit la data de 23.12.2013, precum şi legalitatea 
administării probelor şi a efectuării actelor, de către organele de urmărire penală, în dosar nr. ... al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. privind pe inculpatul S.V., trimis în judecată pentru 
săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.31 alin.2 Cod penal rap.la art. 9 alin. 1 
lit.c din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art. 13 Cod penal şi delapidare, prev.de art.2151 alin.1 şi 2 Cod 
penal, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, totul cu aplic.art.33 lit.a Cod penal, şi pe cale de consecinţă va 
dispune începerea judecăţii, stabilind primul termen de judecată, pentru data de 18.06.2014, cu citarea 
tuturor părţilor.            

            Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie, inculpatul S.V. prin apărătorul 
său ales solicitând admiterea căii de atac, desfiinţarea încheierii fără nr.din 30 mai 2014 a Tribunalului 
Sălaj, fără ca să motiveze în concret vreun motiv de nelegalitate a hotărârii judecătorului de cameră 
preliminară. 

 Nici până la soluţionarea contestaţiei în camera de consiliu de către judecătorul de cameră 
preliminară de la instanţa superioară, nu au fost trimise la dosar motivele contestaţiei. 

 În aceste condiţii, Curtea a analizat  concluziile depuse de către inculpatul S.V. în faţa 
Tribunalului Sălaj, prin care a învederat că actul de sesizare al instanţei conţine neregularităţi grave 
care atrag imposibilitatea stabilirii obiectului şi a limitelor judecăţii, prin neidentificarea părţilor civile 
şi a prejudiciului cauzat acestora raportat la infracţiunea de delapidare.  



 Inculpatul S. a învederat că, deoarece prin rechizitoriul Parchetului există o dispoziţie de 
neîncepere a urmăririi penale faţă de I.R., pe care o apreciază ca netemeinică, formulează în faţa 
Tribunalului Sălaj, plângere împotriva soluţiei procurorului.   

 Curtea, examinând contestaţia formulată prin prisma motivelor invocate, ajunge la 
următoarele constatări: 

Camera preliminară reprezintă o fază separată a procesului penal, distinctă de urmărirea penală 
şi de judecată. Funcţia de verificare a legalităţii trimiterii în judecată apare ca o instituţie sui generis, 
de sine stătătoare. Judecătorul de cameră preliminară nu face acte de urmărire penală, dar nici nu 
judecă. 

În cadrul procedurii camerei preliminare se efectuează un control de legalitate a posteriori 
atât a actului de trimitere în judecată, cât şi a probelor pe care se bazează acesta, astfel încât întreaga 
fază de urmărire penală să fie examinată şi cercetată, iar actele procesuale, procedurale, probele sau 
procedeele probatorii efectuate sau obţinute prin încălcarea echitabilităţii procedurilor să fie eliminate. 

Potrivit art 342 NCPP, obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după 
trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii 
administrării probelor ori, a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 

În cadrul acestei etape se verifică, aşadar, legalitatea sesizării instanţei, competenţa acesteia, 
legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale. 

Noua reglementare a camerei preliminarii stabileşte o serie de măsuri premergătoare, în sensul 
că, după înregistrarea dosarului la instanţa competentă, acesta se trimite în aceeaşi zi, judecătorului de 
cameră preliminară care, în vederea asigurării dreptului la apărare al inculpatului, va comunica 
acestuia o copie certificată a rechizitoriului, stabilind un termen care nu poate fi mai scurt de 20 de zile 
de la data comunicării actului de sesizare, în care inculpatul să poată formula în scris cereri şi excepţii 
şi să-şi pregătească apărarea. 

Judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea, în cauzele în care asistenţa 
juridică este obligatorie, a unui avocat din oficiu, stabilind de asemenea, în funcţie de complexitatea şi 
particularităţile cauzei, un termen în care apărătorul să poată formula în scris cereri şi excepţii, care, la 
rândul său, nu poate fi mai mic de 20 de zile. 

La expirarea termenului stabilit, cu luarea în calcul a duratei necesare pentru comunicarea 
răspunsului la instanţă, dacă nu au fost formulate cereri şi excepţii nici de către inculpat, nici din 
oficiu, judecătorul va pronunţa o încheiere motivată, prin care va constata legalitatea sesizării 
instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi va dispune 
începerea judecăţii. 

În această situaţie, în cauză se pronunţă o singură încheiere, care este definitivă şi se 
comunică parchetului. 

În speţa de faţă însă, încheierea judecătorului de la Tribunalul Sălaj este supusă contestaţiei, 
întrucât inculpatul prin apărătorul ales a invocat neregularităţi ale actului de trimitere în judecată şi 
respectiv a sesizării instanţei. 

Curtea, reţine că acestea nu sunt fondate pentru următoarele argumente: 
 În urma examinării actelor şi lucrărilor dosarului, se constată că rechizitoriul Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Sălaj, întocmit la data de 23.12.2013, în dosar nr. ..., cuprinde toate cerinţele de fond 
şi formă prev. de art.263 alin.2 Cod procedură penală–1968 (în vigoare la data trimiterii în judecată), 
astfel că, excepţia neregularităţii actului de sesizare a instanţei, invocată de inculpatul S.V., este 
neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca atare. 

Pentru ca actul de sesizare al instanţei să fie întocmit în mod nelegal, aşa cum pretinde 
inculpatul în prezenta speţă, trebuie să se încalce cel puţin o dispoziţie legală care reglementează 
desfăşurarea procesului penal şi care să atragă o vătămare gravă a drepturilor şi intereselor sale 
legitime, conform art.281 şi 282 C.pr.pen.  

În esenţă, critica formulată de inculpat constă în faptul că nu au fost identificaţi o parte din 
acţionarii fostei SC S.C. SA, societate radiată. 

Curtea reţine că partea civilă SC A. SPRL, societate care a fost desemnată administrator special 
al SC S.C. SA, în adunarea generală a acţionarilor societăţii din 2.02.2008, s-a constituit parte civilă cu 
o parte din prejudiciu, urmând să-şi precizeze acţiunea civilă. Astfel, SC A. SPRL reprezintă toţi 



acţionarii SC S.C. SA. Această calitate i-a fost recunoscută şi de către Curtea de Apel Oradea în 
decizia nr.730/2010 din 22 noiembrie. 

Curtea reţine că Tribunalul poate desemna un avocat din oficiu conform art.80 C.pr.pen., iar 
acţionarii fostei SC S.C. SA pot fi citaţi prin procedura vizată de art.257 alin.4 C.pr.pen.  

Mai mult, dacă acţionarii nu pot fi depistaţi sau nu se constituie părţi civile, suma de bani 
însuşită pe nedrept de inculpat se va confisca, conform art.112 alin.1 lit.e C.pen. 

Curtea reţine că imposibilitatea de identificare a părţilor vătămate nu înseamnă că infracţiunea 
de delapidare nu există sau că aceasta nu poate fi judecată faţă de cele expuse mai sus. 

Ca atare, nu este vorba de nicio imposibilitate de stabilire a obiectului judecăţii, ori a 
prejudiciului cauzat de către inculpat. 

Pentru determinarea sa corectă se poate realiza şi o expertiză contabilă de către instanţa de 
fond. 

Pe cale de consecinţă,  inculpatul S.V., nu se poate erija în apărătorul legitim al drepturilor şi 
intereselor părţilor vătămate, foşti acţionari ai S.C. SA, faţă de care se susţine de către procurori, că a 
comis infracţiunea de delapidare. 

Pe de altă parte, inculpatul nu poate solicita pe această cale procesuală, nici tragerea la 
răspundere penală a numitei I.R., atâta vreme cât nu poate dovedi calitatea de parte vătămată faţă de 
această persoană; oricum, această din urmă solicitare nu poate face obiectul procedurii prev de art.342 
şi urm. Cod procedură penală.  

 Solicitarea de tragere la răspundere penală a numitei I.R. se va face de către inculpat conform 
art.336 C.pr.pen., text incident în speţă. 

 Aşa fiind, Curtea în baza art.4251 alin.7 pct.1 lit.b C.pr.pen. va respinge ca nefondată 
contestaţia formulată de contestatorul S.V. împotriva încheierii penale f.n. din 30 mai 2014 a 
Tribunalului Sălaj. 

 Va obliga contestatorul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 400 lei, în 
baza art.275 alin.2 C.pr.pen. (Judecător Delia Purice) 

 
Înşelăciune. Răspundere delictuală. Solidaritate. Elementele prejudiciului. Distincţie între 

cele ce ţin de răspunderea delictuală şi eventuala răspundere contractuală 
Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi  de minori, decizia nr.688/A din 3 septembrie 2014 

Prin sentinţa penală nr. 442 din 15 octombrie 2013 a Tribunalului Cluj, în baza art. 14 şi urm., 
art. 346 C.pr.pen. raportat la art. 1003 din Codul civil de la 1864 au fost obligaţi inculpaţii: 

 - C.G. şi M.C.N. – în solidar să plătească în favoarea: 
 a) SC U. IFN SA, suma de 37.187,82 euro cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune 

materiale aferente actului material având ca obiect autovehiculul marca BMW X5 cu numărul de 
identificare WBAFF4..., respectiv suma de 43.418,54 euro aferentă autovehiculului marca BMW serie 
7 cu numărul de identificare WBAHM2...; 

 b) SC P. IFN SA , suma de 5.576,24 euro cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune 
materiale aferente actului material având ca obiect autovehiculul marca Seat Cordoba cu numărul de 
identificare VSSZZZ6...; 

 c) SC B. IFN SA suma de 20.533,28 euro daune materiale aferente autovehiculului marca 
BMW 530D cu numărul de identificare WBANC7... şi suma de 168.214,95 lei daune materiale 
aferente autovehiculului marca Mercedes Benz ML cu numărul de identificare WDC1... 

 d) SC T. IFN SA, suma de 80.875,66 euro daune materiale aferente autovehiculelor marca 
BMW X5 cu numărul de identificare WBAFFX... şi marca BMW X5 cu numărul de identificare 
WBAFFY... 

 - C.G., M.C.N., B.N. şi F.L. – în solidar să plătească în favoarea: 
 a) SC U. IFN SA suma de 26.275,86 euro daune materiale aferente autovehiculului marca 

Mercedes Benz Sprinter cu numărul de identificare WDB9... şi suma de 26.739,72 euro aferente 
autovehiculului marca Mercedes Benz Sprinter cu numărul de identificare WDBX... 

 b) SC B.B. IFN SA, suma de 48.319,48 euro daune materiale aferente autovehiculului marca 
Audi A6 cu numărul de identificare WAUZZ... 



 - C.G., B.N. şi L.A.N. (deţinut în Penitenciarul Oradea) – în solidar să plătească în favoarea SC 
U. IFN SA suma de 29.428,47 euro cu titlu de daune materiale aferente autovehiculului marca BMW 
X5 cu numărul de identificare WBAFFZ... 

 - C.G. să plătească în favoarea SC I. IFN SA suma de 8.168,90 euro cu titlu de daune 
materiale aferente autovehiculului marca Ford Mondeo cu numărul de identificare WFODX... 

 - L.A.N. să plătească în favoarea părţii civile SC A. IFN SA, sumele de 9.450 euro aferentă 
autovehiculului marca Seat Ibiza cu numărul de identificare VSSZZZX..., suma de 9.913,56 euro 
aferentă autovehiculului marca Seat Ibiza cu numărul de identificare VSSZZZY, suma de 10.845,64 
aferentă autovehiculului marca Seat Cordoba cu numărul de identificare VSSZZZA... şi suma de 
12.609,74 euro aferentă autovehiculului marca Seat Leon cu numărul de identificare VSSZZZB... 

 - L.A.N. şi B.A.M.  – în solidar să plătească în favoarea: 
 a) SC N.A. SRL, suma de 5.000 euro cu titlu de daune materiale aferente autovehiculului 

marca Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare ... 
 b) SC I. SRL sumele de 71.400 lei şi 42.000 lei cu titlu de daune materiale aferente 

autovehiculului marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare ... 
 c) SC I.I. SRL sumele de 38.000 lei şi 4.800 euro cu titlu de daune materiale aferente 

autovehiculului marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare ... 
 - L.A.N. şi B.S.– în solidar să plătească în favoarea părţii civile SC G. SRL jud. Bihor suma de 

16.000 euro aferentă autovehiculului marca Hyundai Santa Fe cu numărul de înmatriculare ... 
 - B.A.M. să plătească în favoarea părţii civile SC A.M. SRL, suma de 18.685 euro cu titlu de 

daune materiale aferente autovehiculului marca Fiat Ducato cu numărul de înmatriculare ....  
 S-a constatat că următoarele autovehicule au fost recuperate de către proprietarii sau deţinătorii 

lor legali: 
- marca BMW X6 cu numărul de identificare WBAFG... de către SC U. IFN SA 
- marca Mercedes Benz Sprinter cu numărul de identificare WDB9... de către SC U. IFN SA 
- marca Mercedes Benz ML320 cu numărul de identificare WDC1... de către SC R. IFN SA 

(fostă SC R. IFN SA) 
- marca Dacia Logan cu numărul de identificare UU1LS... de către partea civilă SC D. SRL 
- marca Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare ... de către partea civilă SC N.A. 

SRL. 
S-a luat act de renunţarea părţii civile SC D. SRL la judecarea acţiunii civile având ca obiect 

daunele materiale aferente autovehiculului marca Dacia Logan cu numărul de identificare UU1LS.... 
S-au respins restul pretenţiilor formulate de părţile civile. 
În baza art. 189 din Codul de procedură penală s-a stabilit în favoarea Baroului Cluj suma de 

3250 lei reprezentând onorarii pentru apărători din oficiu ce se va avansa din fondul Ministerului 
Justiţiei. 

În baza art. 191 alin. 2 C.pr.pen. au fost obligaţi fiecare dintre inculpaţii C.G., L.A.N., B.A.M. 
şi B.S. să plătească în favoarea statului suma de câte 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, restul 
cheltuielilor judiciare avansate de stat rămânând în sarcina acestuia. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prezentul dosar are ca obiect soluţionarea 
laturii civile a cauzei penale privind pe inculpaţii C.G., L.A.N., M.C.N., B.N., F.L., B.A.M. şi B.S., 
latura penală fiind soluţionată prin sentinţa penală nr. 196/21.05.2013, aflată în prezent în faza de 
judecată a apelului pe rolul Curţii de Apel Cluj. 

 Astfel, prin sentinţa penală amintită 
1. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a şi art. 76 alin. 1 lit. b C.pen 

a fost condamnat inculpatul C.G. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup organizat la 
pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b 
C.pen.  

 În baza art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. 
a şi 76 alin. 1 lit. a C.pen a fost condamnat acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune 
cu consecinţe deosebit de grave la pedeapsa de 8 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. 
de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 

 În baza art. 33 lit. a cp s-a constatat că infracţiunile de mai sus sunt concurente şi în baza art. 34 
lit. b C.pen  s-au contopit pedepsele de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 



lit. a teza a II, lit. b C.pen şi 8 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a 
teza a II-a şi lit. b C.pen în pedeapsa ce mai grea, aceea de 8 ani închisoare şi 5 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 

2. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. c şi art. 76 alin. 1 lit. b C.pen  
a fost condamnat inculpatul M.C.N. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 
infracţional la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a 
teza a II-a şi b C.pen. 

În baza art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. 
a şi 76 alin. 1 lit. a C.pen a fost condamnat acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune 
cu consecinţe deosebit de grave la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. 
de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 

 În baza art. 33 lit. a C.pen s-a constatat că infracţiunile de mai sus sunt concurente şi în baza 
art. 34 lit. b C.pen  s-au contopit pedepsele de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de 
art. 64 lit. a teza a II, lit. b C.pen şi 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 
alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen în pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare şi 2 ani 
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 

3. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 a fost condamnat inculpatul L.A.N., pentru săvârşirea 
infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani 
interzicerea drepturilor prev. de 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.pen. 

În baza art. 215 alin. 1, 2 3 şi 5 C.pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen  a fost condamnat acelaşi 
inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave la pedeapsa de 10 
ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c 
(dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.pen. 

În baza art. 36 alin. 1 rap. la art. 33 lit. a C.pen s-a  constatat că infracţiunile de mai sus sunt 
concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 9 ani 
închisoare prin sentinţa penală nr. 67/18.01.2013 a Judecătoriei Oradea, rămasă definitivă prin decizia 
penală nr. 188/12.03.2013 a Curţii de Apel Oradea, în urma tuturor operaţiunilor de contopire, în final, 
inculpatul urmând să execute în regim de detenţie pedeapsa de 12 ani închisoare şi 6 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a fi administrator al 
unei societăţi comerciale) C.pen. 

4. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a şi art. 76 alin. 1 lit. b C.pen 
a fost condamnat inculpatul B.N. pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional 
organizat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a 
teza a II-a, lit. b C.pen. 

În baza art. 26 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplic. art. 74 
alin. 1 lit. a şi art. 76 alin. 1 lit. a C.pen a fost condamnat acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii 
de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare 
şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.pen. 

În baza art. 33 lit. a C.pen s-a constatat că infracţiunile de mai sus sunt concurente şi în baza 
art. 34 lit. b C.pen  s-au contopit pedepsele de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de 
art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.pen şi 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor 
prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.pen în pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni 
închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.pen. 

5. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a şi art. 76 alin. 1 lit. b C.pen 
a fost condamnată inculpata F.L., pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional 
organizat la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 
1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 

În baza art. 26 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.pen cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, cu aplic. art. 
74 alin. 1 lit. a şi art. 76 alin. 1 lit. a C.pen a fost condamnată aceeaşi inculpată pentru săvârşirea 
infracţiunii de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave la pedeapsa de 4 ani 
închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 

În baza art. 33 lit. a C.pen s-a constatat că infracţiunile de mai sus sunt concurente şi în baza 
art. 34 lit. b C.pen  s-au contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi 
2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 



 
6. În baza art. 334 C.pr.pen. s-a schimbat din oficiu încadrarea juridică a infracţiunii de 

înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.pen cu aplic.art. 41 
alin. 2 C.pen  reţinută în sarcina inculpatului B.A.M. în sensul că s-a reţinut în sarcina inculpatului şi 
actul material descris în rechizitoriul emis de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea în dosarul 
nr. 1498/P/2010, dosar nr. …/271/2011 al Judecătoriei Oradea reunit la prezentul dosar ca urmare a 
existenţei unui caz de indivizibilitate. 

În baza art. 334 C.pr.pen. s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii 
reţinute în sarcina aceluiaşi inculpat, formulată de apărătorul său, din infracţiunea de înşelăciune cu 
consecinţe deosebit de grave prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen în 
infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

În baza art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen, art. 3201 C.pr.pen., art. 74 alin. 1 
lit. c, art. 76 lit. b C.pen a fost condamnat inculpatul B.A.M. pentru săvârşirea infracţiunii de 
înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea 
drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b C.pen. 

În baza art. 26 rap. la art. 288 alin. 1 C.pen, cu aplic. art. 3201 C.pr.pen., art. 74 alin. 1 lit. c, art. 
76 lit. e teza a II-a C.pen a fost condamnat acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de 
complicitate la fals material în înscrisuri oficiale la pedeapsa de 2500 lei amendă penală. 

În baza art. 291 C.pen., cu aplic. art. 3201 C.pr.pen., art. 74 alin. 1 lit. c, art. 76 lit. e teza a II-a 
C.pen a fost condamnat acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals la pedeapsa de 4000 
lei amendă penală. 

În baza art. 36 alin. 1 rap. la art. 33 lit. a C.pen s-a constatat că infracţiunile de mai sus sunt 
concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani 
închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei prin sentinţa penală nr. 784/04.06.2010 a 
Judecătoriei Oradea, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 200/R/15.03.2011 a Curţii de Apel 
Oradea.  

În baza art. 34 lit. e C.pen  s-au contopit pedepsele de 3 ani închisoare, 2500 lei amendă penală, 
4000 lei amendă penală, 1 an închisoare şi 2 ani închisoare şi s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 
ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b 
C.pen. cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. 

7. În baza art. 215 alin. 1 şi 3 C.pen a fost condamnat inculpatul B.S., pentru săvârşirea 
infracţiunii de înşelăciune la pedeapsa de 1 an închisoare. 

 Starea de fapt reţinută de instanţă cu privire la activitatea de înşelăciune, cauzatoare de 
prejudicii, este următoarea: 

1. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA 
VĂTĂMATĂ SC”B.”IFN S.A 

 
a.I La data de 24.11.2009, partea vătămată SC B. IFN S.A. Sibiu a depus la BCCO Cluj o 

plângere penală prin care a solicitat tragerea la răspundere a inculpatului C.G. şi a numitului S.M., sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz de încredere, prev. şi ped. de art. 213 C.pen. cu aplic. art. 41 
alin. 2 C.pen.. Prin referatul de declinare a competenţei din data de 07 decembrie 2009 s-a dispus de 
către lucrători din cadrul B.C.C.O. Cluj declinarea competenţei de soluţionare a plângerii către 
DIICOT – S.T. Cluj. Plângerea a făcut obiectul dosarului penal nr. 283 D/P/2009, dosar care a fost 
conexat prin ordonanţa din data de 09 ianuarie 2010 la dosarul penal nr. 228 D/P/2009, în baza art. 33 
lit. c C.pen.   

 În plângerea depusă partea vătămată a arătat faptul că societatea – parte vătămată, în calitate de 
finanţator, a încheiat cu debitoarea S.C. X. SRL, în calitate de utilizator, contractul de leasing 
financiar nr. 359/07.08.2007. Obiectul contractului îl reprezenta autoturismul marca BMW 530D, 
serie şasiu WBANC7... cu nr. de înmatriculare …, culoare negru, an fabricaţie 2004. 

De asemenea, partea vătămată a încheiat cu aceeaşi societate SC X. SRL contractul de leasing 
financiar nr.443/08.05.2008, obiect al acestui contract reprezentându-l autoturismul marca Mercedes – 
Benz 164/B220KI ML 320 CDI, serie şasiu WDC1..., culoare gri, an fabricaţie 2006, număr de 
înmatriculare …. 



Motivul pentru care partea vătămată a depus plângere împotriva susnumiţilor este faptul că, cu 
toate că nu s-au mai plătit ratele de leasing de către debitoarea SC X. SRL, rate aferente celor două 
contracte de leasing, cele două autoturisme nu au fost returnate părţii vătămate în calitate de proprietar 
al autoturismelor.  

În ceea ce priveşte SC X. SRL s-a arătat faptul că, în cursul anului 2007 inculpatul C.G., zis 
„O.” a înfiinţat această societate, trecând-o pe soţia sa, C.C., fostă C., ca şi administrator al societăţii, 
în asociere cu numitul S.M. Societatea comercială menţionată avea ca obiect principal de activitate  
comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, conform codului CAEN 4677. În cursul anului 2008, în 
societate a fost introdusă mama numitului C.G., numita C.I. iar, la începutul anului 2009, numitul S.M. 
a ieşit din asociere, societatea fiind preluată de către inculpatul M.C.N., zis „N.”. Începând, aşadar, cu 
anul 2009, acest din urmă inculpat a rămas unic asociat în societatea arătată mai sus.  

La data de 07.08.2007 între SC B. IFN SA şi numitul R.N. s-a încheiat contractul de leasing 
financiar nr. 359/07.08.2007, având ca obiect autoturismul  BMW 530D, serie şasiu WBANC7... cu nr. 
de înmatriculare ..., culoare neagră, an fabricaţie 2004. La data de 31.03.2008 s-a încheiat un act 
adiţional de cesiune a contractului de leasing financiar, în urma căruia numitul R.N. a cesionat 
contractul de leasing şi a predat autoturismul către SC X. SRL. Întrucât societatea nu a achitat ratele de 
leasing, la data de 18.08.2009 partea vătămată a trimis societăţii o somaţie aceasta rămânând fără 
rezultat.  

În urma coroborării mijloacelor de probă a rezultat faptul că, în ceea ce priveşte autoturismul 
BMW 530D, serie şasiu WBANC7... cu nr. de înmatriculare ..., culoare neagră, an fabricaţie 2004 care 
făcea obiectul contractului de leasing încheiat între partea vătămată SC B. şi SC X. SRL, de acesta a 
dispus pe nedrept C.G., zis „O.”, în sensul că autoturismul a fost transportat de către acesta cu ajutorul 
martorului C.A. în Germania unde, prin intermediul inculpatului M.C.N. şi a numitului R.F., a fost 
înmatriculat în mod fraudulos primind numere de „ţol” (numere germane de export). Ulterior, 
inculpatul C.G., prin intermediul aceluiaşi martor C.A. a transportat autoturismul în municipiul Sibiu, 
acesta fiind înstrăinat pe filiera „D.” – identificat în persoana numitului V.D. din municipiul Arad, 
unor terţi.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile inculpatului C.G., ale inculpatului 
M.C.N. şi ale martorului C.A.. 

Faţă de probele administrate în cauză a rezultat faptul că inculpatul M.C.N. a fost implicat în 
participarea directă la acest act material, întrucât deşi ştia că SC X. SRL în calitate de utilizator al celor 
două autoturisme achiziţionate în sistem leasing nu a achitat ratele stipulate în contract, a fost de acord 
să preia societatea respectivă având încă de la început reprezentarea faptului că autoturismele urmau să 
fie transportate în Germania şi înmatriculate chiar prin intermediul firmei Autohaus pe care o deţinea. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC B. s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la 
autoturismul BMW 530 D serie şasiu WBANC7... cu nr. de înmatriculare ..., culoare negru, an 
fabricaţie 2004 care făcea obiectul contractului de leasing nr. 359/7.08.2007, cu actul de cesiune din 
31.03.2008 cu sumele de 20.533,28 euro (fără TVA) – sold capital şi 9.240 euro (fără TVA) – sold 
dobândă. 

Acest act material este atribuit în consecinţă inculpaţilor C.G. şi M.C.N. până la data la care se 
va stabili şi participarea altor făptuitori. 

În faza de judecată, partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 86.818,81 lei, 
prejudiciu stabilit pe baza sumelor ce figurează scadente în contractul de leasing. 

a.II La data de 08.05.2008 între partea vătămată şi SC X. SRL Cluj s-a încheiat contractul de 
leasing financiar nr. 443/08.05.2008 având ca obiect autoturismul marca Mercedes – Benz 
164/B220KI ML 320 CDI, serie şasiu WDC1..., culoare gri, an fabricaţie 2006, număr de 
înmatriculare .... Începând cu data de 28.11.2008 SC X. SRL nu a mai achitat ratele de leasing, 
contractul de leasing fiind reziliat iar societatea somată să restituie autoturismul. (vol.I, f.12-18)   

În ceea ce priveşte autoturismul marca Mercedes – Benz 164/B220KI ML 320 CDI, serie şasiu 
WDC1..., culoare gri, an fabricaţie 2006, număr de înmatriculare ..., de acesta a dispus pe nedrept 
inculpatul C.G., zis „O.”, în sensul că autoturismul a fost transportat de către acesta cu ajutorul 
martorului C.A. în Germania, unde prin intermediul inculpatului M.C.N. şi a numitului R.F. a fost 
înmatriculat în mod fraudulos primind numere de „ţol” (numere germane de export), fiind ulterior 



înstrăinat către terţi. În prezent, aşa cum reiese din comisia rogatorie, autovehiculul figurează 
înmatriculat în Germania pe numele lui H.S. persoană care nu cunoştea acest lucru. 

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile inculpatului C.G., ale inculpatului 
M.C.N. şi ale martorului C.A.. . 

La fel cum am arătat şi în cazul actului material descris anterior, în sarcina inculpatului M.C.N. 
trebuie reţinută participarea sa directă la comiterea acestuia, în sensul că preluarea ulterioară a 
societăţii comerciale utilizatoare a autoturismului marca Mercedes ML de către inculpat s-a făcut cu 
reprezentarea încă de la început a faptului că ratele autoturismului nu erau plătite şi că acesta urma să 
fie înmatriculat fraudulos în Germania. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC B. s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la 
autoturismul marca Mercedes – Benz 164/B220KI ML 320 CDI, serie şasiu WDC1..., culoare gri, an 
fabricaţie 2006, număr de înmatriculare ... care făcea obiectul contractului de leasing nr. 
443/8.05.2008, cu sumele de 141.357,10 lei (fără TVA) – sold capital şi 75.696,92 lei (fără TVA) – 
sold dobândă .  

Acest act material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C.G. şi M.C.N.. 
 În faza de judecată partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 141.357,10 lei pentru 

autovehiculul menţionat, suma reprezentând soldul capital evidenţiat în scadenţarul la contractul de 
leasing. 

 
2. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC T. 

IFN SA 
 Partea vătămată SC T. IFN SA a depus la DIICOT – ST Cluj o plângere penală îndreptată 

împotriva reprezentanţilor SC X. SRL, respectiv a administratorului M.S., solicitându-se cercetarea 
acestora sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 215 alin 1 şi 3 C.pen. 
Plângerea a fost înregistrată la dosarul penal 228 D/P/2009. 

 În motivarea plângerii partea vătămată a arătat faptul că, în calitate de finanţator a încheiat un 
contract de leasing financiar cu SC X. SRL,  în calitate de utilizator. Obiectul contractului de leasing l-
au constituit două autoturisme marca BMW X5. SC X. SRL nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale 
şi nu a achitat ratele de leasing şi nici nu a procedat la predarea autoturismului către proprietarul de 
drept.  

În urma coroborării probelor a rezultat faptul că între SC T. IFN SA şi SC X. SRL s-a încheiat 
contractul de leasing nr. 29692 la data de 14.05.2008. Obiectul contractului de leasing l-a constituit 
autoturismul BMW X5, serie şasiu WBAFFX..., număr de înmatriculare ... şi autoturismul BMW 
X5 serie şasiu WBAFFY..., număr de înmatriculare ....  

Aşa cum s-a mai precizat, iniţial, SC X. SRL a fost înfiinţată de către inculpatul C.G., ca 
administrator faptic, formal, fiind trecută de către acesta numita C.C., soţia sa. Ulterior, la sfârşitul 
anului 2008, administrator al societăţii a fost trecut tot scriptic numitul S.M.. Ulterior momentului la 
care administrator scriptic a devenit S.M., SC X. a încheiat mai multe contracte de leasing dobândind, 
în calitate de utilizator, pe lângă autoturismele marca BMW seria X5 şi Mercedes ML, proprietatea SC 
B. şi cele două autoturisme BMW X5, proprietatea părţii vătămate SC T. IFN SA.  

Este important a se reţine că doar după ce s-a schimbat administratorul societăţii şi a fost 
menţionat scriptic numitul S.M. au fost încheiate contractele de leasing pentru cele 4 maşini şi că este 
la fel de relevantă şi împrejurarea că deşi administra faptic firma SC X. SRL inculpatul C. a preferat ca 
nicăieri în actele oficiale să nu figureze numele său. 

În urma unei înţelegeri între inculpatul C.G. şi inculpatul M.C.N. părţile sociale ale SC X. SRL 
au fost preluate în cursul anului 2009 de către inculpatul M.C.N., odată cu preluarea societăţii acesta 
preluând implicit şi contractele de leasing financiar pe care societatea le avea în derulare. Ulterior, 
autoturismul BMW X5 serie şasiu WBAFFX..., număr de înmatriculare ... şi autoturismul BMW X5 
serie şasiu WBAFFY..., număr de înmatriculare ... au fost transportate în Germania de către C.G. şi 
M.C.N., direct sau cu ajutorul altor persoane, înmatriculate în mod fraudulos în zona Nurenberg de 
către M.C.N. şi numitul R.F. şi revândute apoi către terţi. 

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile inculpatului C.G., ale inculpatului 
M.C.N. şi ale denunţătorului V.G..  



Mai mult,  din toate diligenţele depuse de către inculpatul C.G. legate de cesionarea societăţii 
utilizatoare a autoturismelor dobândite în sistem leasing rezultă în mod evident intenţia acestuia de 
inducere în eroare a reprezentanţilor firmei finanţatoare, acesta având încă de la început reprezentarea 
faptului că o dată intrat în posesia autoturismelor  ratele  aferente contractului de leasing nu erau plătite 
şi mai mult autovehiculele erau înstrăinate prin manoperele care implicau înmatricularea frauduloasă 
în Germania. 

Acest din urmă aspect se desprinde şi din răspunsul autorităţilor germane la cererea de comisie  
rogatorie care au confirmat faptul că inculpatul M.C.N., în perioada mai – decembrie 2009 a fost 
înregistrat ca şi dealer de maşini cu firma N., firmă care avea adresa Germania, 85055 Ingolstadt, 
str….. Totodată în conţinutul aceluiaşi răspuns s-a precizat şi faptul că inculpatul M. a fost până în 
cursul lunii iunie 2009 proprietarul firmei C. cu sediul în localitatea Nurnberg , unde era cunoscut cu 
numele de „E.”) 

Mai mult, sub aspectul reţinerii intenţiei pe care inculpaţii au avut-o încă de la început şi 
anume, aceea ca prin diferite diligenţe să creeze o reprezentare greşită societăţii finanţatoare, cu privire 
la situaţia autoturismului, este esenţială împrejurarea că martora C.C. (administratorul scriptic al SC X. 
SRL) a formulat la data de 24.11.2008 o plângere penală împotriva numitului S.M. pentru infracţiunea 
de abuz de încredere prev. şi ped. de art.213 Cod penal, plângere înregistrată sub nr.9494/P/2008 la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC T. SA s-a constituit parte civilă în cauză cu o 
sumă pe care o va comunica ulterior. 

Acest act material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C. şi M. 
3. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC P. 

IFN SA 
Partea vătămată SC P. IFN SA a formulat şi depus la BCCO Cluj, la data de 16.12.2009 o 

plângere penală prin care a solicitat cercetarea reprezentanţilor SC R. SRL sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 3 C.pen. (vol.I, f.107) În 
motivarea plângerii partea vătămată susţine faptul că, în calitate de proprietară-finanţatoare a încheiat 
un contract de leasing cu SC T. SRL, în calitate de utilizator, contract având ca obiect un autoturism 
marca Seat Cordoba. Ulterior, în baza unui contract de novaţie, utilizator al autoturismului a devenit 
SC R. SRL. Noul utilizator SC R. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind 
astfel să inducă în eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  

Prin referatul de declinare a competenţei din data de 04 ianuarie 2010. lucrători din cadrul 
BCCO Cluj au dispus declinarea competenţei de soluţionare a plângerii în favoarea DIICOT – S.T. 
Cluj.  

Plângerea a făcut obiectul dosarului penal nr.1/D/P/2010, iar prin ordonanţa din 13 ianuarie 
2010, acesta a fost reunit, în temeiul art. 33 lit. c C.pr.pen. la dosarul 228 D/P/2009.  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că: administrator al SC R. 
SRL Cluj a fost iniţial martorul A.C.V.. La data de 27.02.2008, între SC P. SA, în calitate de finanţator 
- proprietar şi SC T. Impex SRL Cluj, în calitate de utilizator s-a încheiat contractul de leasing-
financiar nr. 9011643/126607, având ca obiect autoturismul marca Seat Cordoba, serie şasiu 
SSZZZ6..., cu numărul de înmatriculare ..., an de fabricaţie 2008.  

La data de 27.10.2008  s-a încheiat între SC P. IFN SA, în calitate de locator, SC T. SRL, în 
calitate de utilizator CD şi SC R. SRL în calitate de utilizator cesionar, contractul de novaţie nr. 
9080801/126607. În baza acestui contract, cu acordul SC P. SA, societatea comercială R. SRL a 
preluat contractul de leasing privind autoturismul marca Seat Cordoba, serie şasiu SSZZZ6..., cu 
numărul de înmatriculare ..., an de fabricaţie 2008. Ulterior, în cursul anului 2009, întrucât 
administratorul SC R. SRL nu şi-a mai putut achita ratele de leasing aferente contractului de leasing 
acesta, prin intermediul martorului C.R.I. – care la rândul său a predat autovehicule deţinute în leasing 
inculpatului C., tranzacţie descrisă la punctul 8a, a negociat cu inculpatul C.G. preluarea de către 
acesta, iniţial a contractului de leasing al autoturismului Seat Cordoba iar, mai apoi, preluarea de către 
C.G. a părţilor sociale ale societăţii comerciale R. SRL. 

În acest sens, inculpatul C.G. a luat legătura cu numitul S.C., care în cadrul grupului 
infracţional organizat avea atribuţia de a găsi persoane cu o stare financiară precară, dispuse ca pentru 
sume nesemnificative de bani, să preia formal părţile sociale ale unor societăţi comerciale care aveau 



în derulare, în calitate de utilizatoare, contracte de leasing având ca obiect autoturisme. Astfel, 
inculpatul C.G. i-a solicitat învinuitului S.C. să găsească o persoană, care se încadra tipologiei mai sus 
descrise, dispusă să preia părţile sociale ale SC R. SRL Cluj, devenind astfel administrator formal, însă 
cu puteri depline, al societăţii. Învinuitul S.C. a fost de acord cu solicitarea inculpatului C.G. şi, ca 
atare, în cursul lunii septembrie 2009, s-a deplasat la domiciliul martorului T.D. şi i-a propus acestuia 
ca, în schimbul sumei de 200 lei, să accepte cesionarea părţilor sociale ale unei societăţi comerciale, 
asigurându-l totodată că nu va avea probleme. Martorul, întrucât nu poseda nici un fel de venit s-a 
deplasat împreună cu învinuitul S.C. (faţă de care s-a disjuns urmărirea penală) cu autoturismul marca 
Audi, de culoare verde a acestuia, în municipiul Cluj-Napoca, loc unde S.C. s-a întâlnit cu inculpatul 
C.G.. Ulterior, învinuitul S.C. şi martorul T.D.  s-au cazat la o pensiune, cazarea şi masa fiind plătite 
de către învinuitul S.C., care a achitat de asemenea şi băuturi alcoolice pentru martorul T.D.. A doua 
zi, cei doi s-au întâlnit din nou cu inculpatul C.G., în faţa gării din municipiul Cluj-Napoca, s-au 
deplasat la un cabinet de avocatură, unde martorul T.D. a semnat actele de cesiune ale societăţii, de 
faţă fiind şi martorul A.C.V.. Conform declaraţiei martorului T.D. acesta nu a ştiut ce semnează, fiind 
însă asigurat de către inculpatul C.G. să nu-şi facă griji întrucât societatea pe care o preia, respectiv R. 
SRL, este în faliment. Pentru ajutorul acordat, învinuitul S.C. i-a plătit martorului T.D. consumaţia din 
ziua respectivă, iar apoi l-a transportat la domiciliul său din judeţul Iaşi.  

Atât actele SC R. SRL Cluj cât şi autoturismele care se aflau în leasing pe această societate, 
printre care şi autoturismul marca Seat Cordoba serie şasiu SSZZZ6..., cu numărul de înmatriculare ..., 
an de fabricaţie 2008 au fost preluate de către inculpatul C.G.. În urma cesiunii SC R. SRL, fostul 
administrator al acesteia, martorul A.C.V.  a primit de la inculpatul C.G. suma de aproximativ 13.000 
euro. Ulterior transferului părţilor sociale, martorul A.C.V. nu a mai avut cunoştinţă despre traseul 
autoturismului Seat Cordoba. 

Ulterior momentului în care a intrat în posesia Seat Cordoba serie şasiu SSZZZ6..., cu numărul 
de înmatriculare ..., an de fabricaţie 2008, inculpatul C.G. a luat legătura cu inculpatul M.C.N. şi l-a 
întrebat pe acesta dacă nu este interesat să achiziţioneze autoturismul, contra sumei de 3.000 euro. 
Inculpatul M.C.N. a fost de acord cu propunerea lui C., sens în care s-a deplasat personal din Germania 
în municipiul Cluj-Napoca unde s-a întâlnit cu acesta din urmă. Ulterior, inculpatul M.C.N. a plecat cu 
autoturismul Seat Cordoba în Germania, l-a înmatriculat fraudulos cu ajutorul numitului R.F. şi a 
procedat la revânzarea acestuia cu suma de 5.500 – 6.000 euro, unor terţe persoane, cetăţeni germani. 

În urma investigaţiilor efectuate în cauză, cu sprijinul autorităţilor germane, a rezultat faptul că 
autoturismul cu datele de identificare de mai sus, a fost înmatriculat fraudulos, cu numărul N-325 L,  
pe numele H.S. din localitatea Marktoberdorf la data de 05.10.2009.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor A.C.V., V.G., C.R., 
T.D.. Din declaraţiile persoanelor amintite coroborate şi cu declaraţiile inculpatului C.G., rezultă faptul 
că toate manoperele pe care inculpaţii C. şi M. le-au efectuat în legătură cu acest autoturism, exced 
derulării normale a clauzelor contractuale şi sunt de natură să contribuie la menţinerea în eroare a 
reprezentanţilor societăţii finanţatoare. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC P. IFN SA s-a constituit parte civilă în cauză cu 
suma de 37.379,77 lei, reprezentând rate leasing şi rate broker restante, la care se adaugă capitalul 
nefacturat până la finalizarea contractului. În faza de judecată s-au solicitat sumele de 17.886 lei 
reprezentând facturi emise şi neachitate la contractul de leasing la care se adaugă suma de 6330,72 
euro plus TVA reprezentând capital nefacturat. 

Acest act material este atribuit inculpaţilor C. şi M.. 
 
4. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC R. 

IFN SA 
Partea vătămată SC R. IFN SA a formulat şi depus la BCCO Cluj, la data de 02.03.2010 o 

plângere penală prin care a solicitat cercetarea reprezentanţilor SC R. SRL sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 3 C.pen.. În motivarea 
plângerii partea vătămată susţine faptul că, în calitate de proprietară-finanţatoare, a încheiat un contract 
de leasing cu SC R. SRL, în calitate de utilizator, contract având ca obiect un autoturism marca 
Mercedes Benz. SC R. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind astfel să 
inducă în eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  



Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009 la data de 02.03.2010.  
În urma coroborării actelor de urmărire penală efectuate în dosar a rezultat faptul că 

administrator al SC R. SRL Cluj a fost iniţial martorul A.C.V..  
La data de 26.05.2008 s-a încheiat între SC R. SRL, în calitate de locator – finanţator şi SC R. 

SRL Cluj, reprezentată de martorul A.C.V. contractul de leasing financiar nr. 12490, având ca obiect 
autoturismul marca Mercedes Benz ML 320 CDI, cu nr. de înmatriculare ... 

Ulterior, în cursul anului 2009, întrucât administratorul SC R. SRL nu şi-a mai putut achita 
ratele de leasing aferente contractului de leasing acesta, prin intermediul martorului C.R., a negociat cu 
inculpatul C.G. preluarea părţilor sociale ale SC R. SRL şi, implicit, a contractului de leasing având ca 
obiect autoturismul marca Mercedes Benz ML 320 CDI, cu nr. de înmatriculare .... În modalitatea 
descrisă la punctul 3 din prezentul rechizitoriu, martorul T.D. a devenit administratorul formal al 
societăţii, aceasta fiind în concret controlată de către inculpatul C.G.. Ulterior momentului cesionării 
SC R. SRL martorului T.D., inculpatul C.G.  a luat legătura cu martorul C.A., solicitându-i acestuia ca, 
în calitate de şofer, să transporte autoturismul marca Mercedes Benz ML 320 CDI, cu nr. de 
înmatriculare ... în Germania în vederea înmatriculării frauduloase a acestuia şi revânzării către terţi. În 
acest sens, martorul C.A. însoţit de inculpatul C.G. s-au deplasat în Germania cu autoturismul 
Mercedes Benz ML 320 CDI, cu nr. de înmatriculare ..., în localitatea Furth, lângă Nurenberg. Aici cei 
doi s-au întâlnit cu inculpatul M.C.N. şi cu numitul R.F., care au procedat la înmatricularea 
frauduloasă a autoturismului mai sus menţionat, acesta primind numere de export Germania;  după 
care s-a încercat revânzarea autoturismului în Germania timp de o săptămână. Întrucât nu s-a reuşit 
acest lucru, inculpatul C.G. a luat legătura cu numitul G.I., liderul unei grupări infracţionale al cărei 
scop era aproximativ acelaşi cu cel al prezentului grup infracţional organizat şi căruia inculpatul C.G. 
i-a vândut autoturismul contra sumei de 18.000 euro. Din această sumă au fost ulterior plătiţi 
inculpatul M.C.N. şi numitul R.F.r pentru contribuţia lor la vânzarea frauduloasă a autoturismului, 
respectiv pentru înmatricularea acestuia în Germania. În total, pentru înmatricularea frauduloasă a 
acestui autovehicul precum şi a celor două marca BMW, unul X5 şi unul serie 7 – menţionate la 
punctul 8a, inculpatul M.C.N. a primit de la inculpatul C.G. suma de 1700 euro. 

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor A.C.V., V.G., C.R., 
T.D., coroborate şi cu declaraţiile numiţilor G.I. şi I.M. atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de 
judecată. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC R. IFN s-a constituit parte civilă în cauză cu 
suma de 70.722 euro, reprezentând rate leasing şi rate broker restante la care se adaugă capitalul 
nefacturat până la finalizarea contractului (vol.I f.167-168 ). 

Acest act material urmează a fi atribuit inculpaţilor C. şi M.. 
5. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC U. 

IFN SA 
a. Partea vătămată SC U. IFN SA în calitate de locator – finanţator, a depus o plângere penală 

la BCCO Cluj prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere a reprezentanţilor SC A.T. SRL 
Vâlcea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 
3 C.pen. În motivarea plângerii partea vătămată arată faptul că în cursul anului 2008 societatea a 
încheiat un contract de leasing financiar cu SC A.T. SRL, această din urmă societate având calitatea de 
utilizator. Obiectul acestui contract îl constituia un autoturism BMW X 5 de culoare neagră.  

SC A.T. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind astfel să inducă în 
eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009. 
În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că administrator al SC A.T. 

SRL a fost iniţial martorul D.N..  
În primăvara anului 2008 între SC U. IFN SA Bucureşti, în calitate de locatoare şi SC A.T. 

SRL Vâlcea, în calitate de utilizator s-a încheiat un contract de leasing având ca obiect autoturismul 
marca BMW X5 de culoare negru cu nr. de înmatriculare ..., seria şasiu WBAFFZ.... În toamna 
anului 2009, societatea utilizatoare SC A.T. SRL Vâlcea nu a mai putut achita ratele de leasing 
aferente acestui autoturism, situaţie în care administratorul societăţii, martorul D.N., s-a interesat 
printre cunoştinţele pe care le avea dacă nu există persoane interesate să preia contractul de leasing 
având ca obiect autoturismul mai sus descris şi a dat şi un anunţ în revista Super Automarket. În acest 



context martorul l-a cunoscut pe inculpatul C.G., care s-a arătat încă de la început interesat în preluarea 
autoturismului. Astfel, în cursul lunii decembrie 2009, în preajma sărbătorilor de iarnă, martorul D.N. 
s-a deplasat în municipiul Cluj-Napoca pentru a prelua pe cineva din aeroport şi s-a întâlnit cu 
inculpatul C. precum şi cu inculpatul B.N. în OMV din cartierul Someşeni. După ce aceştia din urmă 
au văzut autoturismul s-au arătat interesaţi în preluarea leasingului şi, văzând reticenţa martorului, 
inculpatul B.N. l-a asigurat „că ei sunt oameni serioşi”. Inculpatul C.G. i-a solicitat martorului să-i facă 
rost de o firmă pe care să obţină finanţarea în vederea preluării leasingului, însă martorul i-a precizat 
faptul că nu cunoaşte astfel de firme, după care cei trei s-au despărţit. Ulterior, la câteva zile, la 
domiciliul martorului D.N. din comuna …, judeţul Vâlcea, s-au deplasat inculpaţii C.G., L.A.N. şi 
B.N., cu autoturismul acestuia din urmă, marca Mercedes CLK, la volanul căruia se afla fiul lui B.N.. 
Cu această ocazie, inculpatul C.G. i-a înmânat martorului D.N. suma de 10.000 euro pentru 
amortizarea ratelor de leasing plătite până în acel moment, i-a precizat totodată acestuia că a găsit o 
societate comercială pe care să cesioneze autoturismul BMW X5, solicitându-i totodată martorului să-i 
predea autoturismul până se vor perfecta efectiv actele cesiunii.  Societatea în discuţie era SC F. SRL 
Oradea al cărei administrator era numita T.M. şi asupra căreia avea procură de administrare cu drepturi 
depline inculpatul L.. Prezenţa acestuia a fost necesară tocmai pentru acest motiv. Cum inculpatul L. 
nu avea asupra sa actele SC F., pentru a putea circula cu autovehiculul până la cesiunea leasing-ului 
între SC A.T. SRL şi SC I. Oradea s-a încheiat un contract de închiriere având ca obiect autoturismul. 
Este de menţionat faptul că inculpatul L.A.N.  a prezentat o împuternicire din partea administratorului 
SC I. SRL Oradea prin care primul era împuternicit de către acesta să-l reprezinte cu puteri depline, 
actele respectivei firme şi ştampila aflându-se din motive neelucidate în maşina inculpatului L. 
conform susţinerilor acestuia.  

În aceste condiţii, martorul D.N. a fost de acord să predea autoturismul BMW X5 primind 
astfel suma menţionată, precum şi un exemplar din contractul de închiriere mai sus amintit. Urma 
astfel ca inculpatul C.G. să obţină încuviinţarea de la partea vătămată SC U. IFN, iar mai apoi să se 
redacteze contractul de novaţie. După o scurtă perioadă de timp, martorul D.N. l-a contactat în repetate 
rânduri telefonic pe inculpatul C.G., iar mai apoi pe inculpatul L.A.N., aceştia asigurându-l că s-a 
obţinut încuviinţarea şi că urmează să se încheie contractul. Cu toate acestea, martorul D.N. a constatat 
că a fost indus în eroare de către inculpaţi. Autoturismul BMW X5 a fost transportat ulterior de către 
inculpatul C.G., B.N. şi F.L. în Ungaria, în ideea de a fi înmatriculat fraudulos în această ţară şi 
revândut. 

Pentru a disimula dispariţia autoturismului, inculpatul C.G. a depus la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Cluj-Napoca o plângere penală prin care a solicitat cercetarea unei persoane, cetăţean 
maghiar, T.G., neidentificată până în prezent, care la data de 13.01.2010, în jurul orelor 12,00, 
împreună cu alte persoane, în parcarea Polus Budapesta, l-ar fi deposedat de autoturismul marca BMW 
cu numărul de înmatriculare .... Plângerea a fost înregistrată sub numărul 2041/P/2010 la Pachetul de 
pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Prin ordonanţa cu acelaşi număr din data de 19 mai 2010 s-a dispus 
declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea DIICOT – S.T.Cluj, în vederea conexării 
acesteia la dosarul 228 D/P/2009. Prin ordonanţa nr. 157 D/P/2010 din 26 mai 2010 a DIICOT – S.T. 
Cluj s-a dispus în baza art. 34 lit. d C.pr.pen., reunirea plângerii la dosarul 228 D/P/2009 pentru o mai 
bună înfăptuire a justiţiei. În conţinutul plângerii penale respective inculpatul a susţinut că a fost 
deposedat de autoturismul marca BMW X5, cu numărul de înmatriculare … proprietatea SC U. IFN 
SA de numitul T.G. împreună cu alte persoane pe care nu le cunoştea, în timp ce se afla în parcarea 
Complexului Comercial Polus din Budapesta. 

 Cert este că nu s-a putut stabili cu exactitate ce s-a întâmplat cu acest autovehicul, dacă a fost 
sau nu sustras din parcarea de la Polus, dacă inculpatul C. a predat cheia şi actele maşinii 
cumpărătorilor sau dacă acesta a vândut pur şi simplu maşina şi şi-a însuşit banii, declaraţiile 
inculpaţilor şi ale martorilor fiind contradictorii sub acest aspect inculpatul L. afirmând chiar că lui i s-
a spus numărul de înmatriculare din Ungaria al autovehiculului de către cunoştinţele sale din Oradea.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor D.N., a inculpatului 
C.G., a inculpatului B.N. şi ale inculpatei F.L., care se coroborează şi cu declaraţia inculpatului 
L.A.N.. In cursul cercetărilor efectuate în prezenta cauză s-a stabilit faptul că martorul D.N., după 
sesizarea organelor de urmărire penală, a plătit în continuare ratele aferente contractului de leasing, 
astfel că deşi nu se află în posesia autoturismului acesta a încercat să execute clauzele contractuale 



astfel cum au fost asumate iniţial. În aceste condiţii, la analizarea laturii obiective a infracţiunii de 
înşelăciune se vor avea în vedere manoperele depuse de inculpatul B.N. împreună cu inculpaţii C. şi 
L., care au încercat să-l determine pe numitul D.N. să le predea autoturismul marca BMW X5 
prezentându-i drept garanţie pentru încheierea actelor cesiunii un contract de închiriere pe societatea 
menţionată mai sus. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC U. IFN SA s-a constituit parte civilă în cauză cu 
o sumă pe care o va preciza ulterior. 

Actul material descris urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C., B. şi L.. 
b. La data de 23.02.2010 inculpatul C.G.  a depus la IPJ Bihor – Serviciul furturi auto o 

plângere penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere a inculpatului L.A.N., sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, prev. şi ped. de art. 208 alin. 1  C.pen.. În motivarea plângerii 
inculpatul C.G. a arătat faptul că inculpatul L.A.N. ar fi sustras un autoturism marca BMW X6 care, 
deşi era achiziţionat în sistem leasing pe o societate comercială al cărei împuternicit era inculpatul 
L.A.N., era proprietatea sa. 

 Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea sub nr. 
31/P/04.01.2010. Având în vedere plângerea inculpatului C.G., la data de 24.02.2010 s-a dispus 
începerea urmăririi penale „in rem” pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev şi ped de art. 
208 al.1, 209 al.1 lit.e,g,i C.p., iar ca stare de fapt a fost reţinut faptul că în noaptea de 18/19.02.2010 
A.N. a sustras din satul Rontău, din curtea unei ferme, un autoturism marca BMW X6 cu nr. de 
înmatriculare ..., proprietatea inculpatului C.G.. La data de 25.02.2010, măsura a fost confirmată de 
procuror prin rezoluţie. 

 La data de 10.03.2010, inculpatul L.A.N. a depus la IPJ Bihor – Serviciul furturi auto o 
plângere prin care a solicitat, în calitate de împuternicit al SC F. SRL Oradea, restituirea autoturismul 
marca BMW X6..  

Prin ordonanţa de declinare a competenţei din data de 12 mai 2010 Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea a dispus declinarea competenţei de soluţionare a plângerii în favoarea DIICOT – 
ST Cluj.  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că: autoturismul marca 
BMW X6 cu nr. de înmatriculare ... este proprietatea SC U. IFN SA. La data de 18.01.2010, între SC 
U. IFN SA şi SC F. SRL, reprezentată de martora T.M.  , al cărei împuternicit era însă inculpatul 
L.A.N. s-a încheiat contractul de leasing financiar 71607/18.01.2010. Obiect al acestui contract de 
leasing l-a făcut autoturismul BMW X6 X Drive 3,0D, cu număr de înmatriculare provizoriu …, 
număr de identificare WBAFG..., culoare neagră.  

Cu privire la SC F. SRL, administrator al acestei societăţi figura scriptic martora T.M.. Audiată 
fiind această persoană de către procuror (instanţa a făcut aplicarea art. 327 alin. 3 C.pr.pen.) cu privire 
la modalitatea în care a ajuns administrator la SC F. SA precum şi cu privire la împrejurarea în care l-a 
împuternicit, cu puteri depline, pe inculpatul L.A.N. să reprezinte această societate, aceasta a declarat 
că: în cursul anului 2009, în timp ce se afla în municipiul Oradea l-a cunoscut pe martorul D.R., ocazie 
cu care acesta i-a promis că o să-i faciliteze obţinerea unui credit bancar însă anterior ea trebuie să fie 
de acord să cesioneze părţile sociale ale unei societăţi comerciale, devenind astfel administrator al 
acestei societăţi. Martora a fost de acord, fiind astfel condusă de către D.R. la un notar public, unde 
martora a semnat actele de cesiune a SC F. SRL. În perioada cuprinsă între Crăciun şi Revelion 
martora T.M.   s-a reîntâlnit cu martorul D.R., acesta solicitându-i o xerocopie a cărţii sale de 
identitate, pretextându-i că are nevoie de aceasta la Banca Transilvania, unde urma ca martora să 
obţină creditul. La începutul lunii ianuarie 2010 martora T.M. a fost din nou contactată de D.R., acesta 
solicitându-i să se deplaseze în municipiul Oradea pentru a merge la bancă. De această dată D.R. a 
venit însoţit de inculpatul L.A.N., care s-a prezentat a fi director de bancă spunând că va rezolva 
obţinerea creditului. Astfel, martora s-a deplasat cu inculpatul L.A.N. la sucursala Băncii Transilvania 
situată lângă staţia de taxiuri de lângă Piaţa Rogerius din Oradea, cei doi au intrat în bancă, iar L.A.N.  
i-a solicitat unei funcţionare mai multe formulare pe care martora urma să le completeze în vederea 
obţinerii creditului. După completarea formularelor, acestea au fost semnate atât de martora T.M. cât şi 
de inculpatul L.A.N., care a aplicat şi ştampila SC F. SRL Oradea. Cu această ocazie, una dintre 
funcţionarele băncii i-a înmânat inculpatului L.A.N. mai multe bilete la ordin. Ulterior, cei doi au 
părăsit sediul băncii iar inculpatul L.A.N. a asigurat-o pe martoră că în acea zi vor intra banii în contul 



de credit. Cu toate însă că martora a aşteptat până la ora închiderii băncii creditul promis nu a intrat în 
cont, sens în care aceasta a fost contactată telefonic de către L.A.N. care i-a precizat că urmează ca 
banii să intre însă nu în acea zi. 

La jumătatea lunii ianuarie 2010 martora T.M. a fost contactată din nou de către inculpatul 
L.A.N. care i-a precizat că o să vină la domiciliul său din comuna V., judeţul Bihor, întrucât au intrat 
banii în cont şi urmează ca martora să-i ridice. În continuare martora a fost condusă de către inculpatul 
L.A.N. în municipiul Oradea la sediul SC U. IFN SA. Înainte de a intra în sediul societăţii inculpatul 
L.A.N. i-a dat martorei T.M. să semneze patru bilete la ordin, sfătuind-o totodată să răspundă cu da la 
toate întrebările care urmau să-i fie puse de către funcţionar. În interiorul sediului U. IFN SA, despre 
care martora T.M. credea în continuare că este o bancă, acesteia i-au fost înmânate mai multe 
documente de către funcţionara de la ghişeu, documente pe care martora le-a semnat având 
convingerea că ulterior o să obţină creditul. 

 La data de 10.02.2010 inculpatul L.A.N. i-a solicitat din nou martorei să vină în municipiul 
Oradea, a condus-o la un notar public şi i-a solicitat să-i întocmească o procură prin care-l mandata cu 
drepturi depline să reprezinte SC F. SRL. Inculpatul L.A.N. i-a motivat martorei această solicitare prin 
faptul că urma să se prezinte la Bucureşti şi să discute cu persoane din conducerea centrală a băncii în 
vederea acordării creditului pe care martora îl solicita.  

Ulterior, martora T.M. a primit două sms-uri de la SC U. IFN SA, prin care era anunţată că i-au 
fost emise două deconturi în valoare de 3.200 lei, iar celălalt în valoare de 890 lei, ocazie cu care 
aceasta a aflat că aceste sume reprezentau diverse taxe pentru achiziţionarea unui autoturism BMW 
X6, în sistem leasing pe SC F. SRL. Martora l-a contactat pe L.A.N. care a liniştit-o spunând că 
acestea sunt minciuni. După acest moment martora nu a mai reuşit să ia legătura cu inculpatul L.A.N., 
însă în cursul lunii martie 2010 aceasta a fost contactată de martorul D.R., care a chemat-o în 
municipiul Oradea pentru a anula procura pe care i-a dat-o inculpatului L.A.N. pentru reprezentarea 
SC F. SRL.  

În ceea ce priveşte achiziţionarea în sistem leasing a autoturismului BMW X6, avansul pentru 
achiziţionarea autoturismului i-a fost pus la dispoziţie inculpatului L.A.N. de către inculpatul C.G., 
suma reprezentând acest avans şi anume 56.500 lei fiind în fapt finanţată de inculpata F.L.. 
Autoturismul BMW X6 a fost preluat aşadar de către inculpatul L.A.N., acesta utilizând manoperele 
mai sus arătate în calitatea sa de „împuternicit” al SC F. SRL, urmând ca ulterior întocmirii RAR-ului 
acesta să fie predat, prin intermediul inculpatului C.G. inculpatei F.L.. Autoturismul a fost depozitat de 
către inculpatul C.G. şi inculpata F.L., până la momentul în care urma să fie efectuat RAR-ul, în sediul 
unei ferme situată în comuna Rontău, judeţul Bihor, loc de depozitare sugerat inculpatului C.G. de 
către verişorul acestuia, martorul R.T..  

Potrivit declaraţiei inculpatului L.A.N., care a avut ideea achiziţionării autovehiculului în 
leasing, înţelegerea dintre el şi F.L., de care inculpatul L. avea nevoie pentru a finanţa avansul leasing-
ului, a fost ca aceasta să preia firma SC F. SRL. Cum inculpata a promis iniţial că o va face, iar apoi s-
a răzgândit spunând şi că va vinde autovehiculul, inculpatul şi-a dat seama că în ipoteza în care maşina 
este vândută imediat după încheierea contractului de leasing în condiţiile în care el apre ca şi 
împuternicit cu drepturi depline al administratorului SC F. SRL, i se va imputa lui dispariţia 
autovehiculului şi neplata ratelor, prin urmare, sub pretextul că trebuie să încheie asigurarea CASCO 
de care era nevoie la RAR a cerut inculpatei cheile autovehiculului, a luat, probabil fiind însoţit de ea – 
aşa cum ar rezulta din declaraţia din instanţă a martorului R.T., autovehiculul din locul în care fusese 
parcat şi l-a împrumutat unui prieten de-al său pe nume S.M.C., care urma să se deplaseze cu 
autoturismul în municipiul Bucureşti. Inculpatului B. inculpatul L. i-a cerut să remită autovehiculul cu 
titlu de garanţie pentru restituirea unei datorii de 30.000 euro unei cunoştinţe din judeţul Bihor a 
inculpatului L., lucru pe care B. nu l-a mai făcut, el plecând în străinătate. 

În urma plângerii formulate de către inculpatul C.G. cu privire la sustragerea autoturismului 
mai sus descris, la data de 5.03.2010, autovehiculul a fost depistat în trafic pe BDNE – DN1 pe raza 
localităţii Comarnic, în autoturism aflându-se şi martorul S.M.C.. La aceeaşi dată s-a procedat la 
ridicarea autoturismului, pe bază de proces-verbal. 

Prin ordonanţa nr. 31/P/2010 din 07 mai 2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea s-a 
respins cererea formulată de către C.G. prin care acesta solicita restituirea autoturismului iar prin 



ordonanţa nr. 31/P/2010 din 07 mai 2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea s-a respins 
cererea formulată de către L.A.N. de restituire a autoturismului. 

Prin ordonanţa nr. 31/P/2010 din 10 mai 2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea s-a 
dispus admiterea cererii formulate de către U. IFN SA şi s-a dispus restituirea autoturismului către 
această societate.  

Starea de fapt mai sus descrisă rezultă din declaraţiile inculpaţilor L. şi C., a inculpatei F. şi a 
martorilor T.M.  , D.R. şi R.T..  

Aşa cum a fost precizat ulterior şi rechizitoriul, în sarcina inculpatului C.G. nu trebuie reţinut 
acest act material deoarece contribuţia acestuia a fost doar aceea de a încerca recuperarea 
autovehiculului pentru F.L. care a finanţat plata avansului, el neavând legătură cu inducerea în eroare a 
societăţii de leasing. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC U. IFN nu s-a constituit parte civilă în cauză 
întrucât autoturismul a fost recuperat în natură şi predat acesteia.  

Acest act material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi F.. 
 
6. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC I. 

IFN SA  
Partea vătămată SC I. IFN SA Bucureşti a formulat şi depus la DIICOT – S.T. Cluj o plângere 

penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere penală a reprezentantului S.C. D.N.S.I. 
SRL, numitul D.I., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 
3 C.pen.. În motivarea plângerii partea vătămată a susţinut faptul că, între S.C. I. IFN SA Bucureşti, în 
calitate de proprietar şi S.C. D.N.S.I. SRL în calitate de utilizator s-a încheiat un contract de leasing 
financiar având ca obiect un autoturism Ford Mondeo.  

SC D.N.S.I. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind astfel să inducă în 
eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009 . 
În urma coroborării actelor de urmărire penală efectuate în dosar a rezultat faptul că 

administrator al SC D.N.S.I. SRL Cluj a fost iniţial martorul D.I..  
La data de 27.07.2008, între SC I. IFN SA în calitate de finanţator şi S.C. D.N.S.I. SRL, 

reprezentată de martorul D.I., în calitate de utilizator s-a încheiat contractul de leasing financiar nr. 
02631. Obiect al contractului a fost autoturismul Ford Mondeo Ambiente 1,8 TDCI, an de 
fabricaţie 2007.  

Conform actului constitutiv al SC D.N.S.I. SRL Cluj administrator al acestei societăţi a fost 
martorul D.I., fratele acestuia, martorul D.A. având calitatea de asociat. S.C. D.N.S.I. SRL Cluj a 
achitat ratele aferente contractului de leasing, mai sus arătat până în cursul anului 2009 când, datorită 
situaţiei economice a firmei, nu s-a mai reuşit plata ratelor. În aceste condiţii, martorul D.A. a dat un 
anunţ într-un ziar local, în sensul că intenţionează să cesioneze contractul de leasing încheiat de 
societatea al cărei asociat este cu  partea vătămată. În urma anunţului D.A. a fost contactat de către 
numitul V.G., persoană care s-a arătat interesată în preluarea leasingului. În urma înţelegerii dintre cei 
doi, aceştia au convenit ca D.A.  să achite ratele restante, în număr de trei şi în valoare de 6.000 lei, 
ulterior urmând ca leasingul să fie preluat de V.G.. Ulterior, V.G. i-a spus martorului D.A. că nu va 
prelua leasingul pe societatea sa însă că acesta va fi contactat de către un prieten de-al său care este de 
acord să preia maşina şi ratele de leasing. În acest context, D.A. a fost contactat de către C.G., acesta a 
predat autoturismul inculpatului C.G., fiind convins că acesta îşi va îndeplini obligaţiile asumate, 
respectiv va continua contractul de leasing. Acest lucru însă nu s-a întâmplat şi contactat fiind de către 
martorul D.A. inculpatul C.G. i-a precizat acestuia că n-o să-i restituie maşina şi l-a sfătuit să-i 
cesioneze firma, respectiv SC D.N.S.I. SRL, propuneri cu care martorul nu a fost de acord. 

În aceste condiţii, autoturismul aflat în posesia inculpatului C.G. a fost înstrăinat de către acesta 
în mod fraudulos către terţe persoane cu consecinţa prejudicierii părţii vătămate SC I. IFN SA.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor D.A., D.I., V.G., 
coroborate şi cu declaraţia inculpatului C.G.. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC I. IFN SA s-a constituit parte civilă cu suma de 
60.639,08 lei, constituind rate aferente contractului de leasing nr. 02631 din 27.07.2008. În faza de 
judecată a solicitat suma de 8168,19 euro plus TVA. 



 Acest act material trebuie reţinut în sarcina inculpatului C.. 
 S-a făcut  precizarea că autovehiculul figurează înmatriculat în Germania pe numele lui H.S. 

potrivit comisiei rogatorii, ceea ce înseamnă că există un indiciu temeinic că a fost fraudulos 
înmatriculat pe filiera M.C.N. – R.F.r, la fel ca şi celelalte autovehicule ce fac obiectul acestui dosar, 
menţionate la punctele 1aII şi 3 de mai sus. Însă, faţă de precizarea rechizitoriului prin adresa DIICOT 
în sensul nereţinerii actului material în sarcina inculpatului şi faţă de declaraţia martorului V. care nu 
ştie concret cu ce anume se ocupa M. în Germania şi care era rolul lui în cadrul grupului – din care 
făcea parte, precum şi raportat la declaraţia inculpatului C. cum că actul material referitor la Ford a 
fost afacerea lui V., simpla bănuială că inculpatul M. a înmatriculat fraudulos autovehiculul, fără alte 
chestiuni adiacente care să stabilească cu certitudine dacă a făcut-o el, M. sau F., nu poate sta la baza 
unei condamnări. 

 
7. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC B.B. 

IFN SA  
Partea vătămată SC B.B. IFN SA a formulat o plângere penală prin care a solicitat să se 

efectueze cercetări faţă de reprezentanţii SC A. SRL. Din conţinutul plângerii a rezultat faptul că 
autoturismul marca Audi A6, proprietatea părţii vătămate SC B.B. IFN SA, care era obiectul unui 
contract de leasing financiar, utilizator fiind SC A. SRL Sibiu, a fost înstrăinat fără acordul 
proprietarului.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009. 
În urma coroborării actelor de urmărire penală efectuate în dosar a rezultat faptul că 

administrator al SC A. SRL Sibiu a fost iniţial numitul D.V.V.G..  
La data de 25.02.2009, între SC B.B. IFN  SA, în calitate de locator – finanţator şi SC A. SRL 

Sibiu, reprezentată de numitul D.V.V.G. s-a încheiat contractul de leasing financiar nr. 72146, având 
ca obiect autoturismul marca Audi A6. În cursul anului 2009, întrucât administratorul SC A. SRL 
intenţiona să predea contractul de leasing, a fost contactat, prin intermediar, de către inculpatul C.G., 
care i-a propus preluarea în întregime a SC A. SRL Sibiu şi implicit a tuturor contractelor de leasing 
auto pe care aceasta le avea în desfăşurare. Ulterior inculpatul C.G. l-a contactat pe inculpatul M.C.N. 
şi i-a solicitat acestuia să găsească o persoană care, în schimbul unei sume modice de bani să accepte 
în mod formal preluarea părţilor sociale ale SC A. SRL Sibiu. Inculpatul C.G. a contactat de asemenea, 
persoanele membre ale grupului care aveau atribuţii în sensul finanţării activităţii grupului, respectiv 
F.L. şi B.N., cărora le-a adus la cunoştinţă despre înţelegerea făcută cu numitul D. prin intermediari. 
Potrivit înţelegerii stabilite F. şi B.  au fost de acord să finanţeze preluarea autoturismului şi în mod 
direct să participe la negocierea condiţiilor de preluare ale acestuia. 

Astfel, la sfârşitul anului 2009, fără a se putea stabili cu exactitate data inculpaţii C.G., M.C.N. 
împreună cu inculpaţii F.L. şi B.N., precum şi cu martorii X..X. (şoferul lui B.), R.D.G. şi cu numitul 
C.M. (şoferul lui C.) s-au deplasat în municipiul Sibiu unde au fost perfectate actele de preluare a SC 
A. SRL Sibiu de la numitul D., pe numele martorului R.D.G.. Ca urmare a acestui fapt, a fost plătită de 
către inculpaţii B.N. şi F.L. suma totală de 16.500 euro pentru preluarea SC A. SRL Sibiu şi implicit a 
tuturor autovehiculelor utilizate de această societate.  

Ulterior, autoturismul a fost transportat  în municipiul Cluj-Napoca, acesta fiind condus de F.L. 
şi rămânând apoi în posesia inculpatului B.. Potrivit înţelegerii pe care membrii grupului o aveau cu 
inculpatul L.A.N., autoturismul a fost transportat ulterior în municipiul Oradea, la acest fapt 
participând toţi membrii grupului mai sus menţionaţi, cu excepţia inculpatului M.C.N., după care 
autoturismul a fost trecut peste graniţă în Ungaria. Aici inculpatul L.A.N. a intermediat întâlnirea cu 
persoane interesate de dobândirea sub preţul pieţei a autoturismului respectiv, găsite de un cetăţean 
român de etnie rromă numit G. care cunoştea la rândul său pe capul unei filiere din Ungaria zis N., 
filieră care se ocupa la rândul său cu înmatricularea pe bază de acte false a autovehiculelor deţinute în 
leasing şi revânzarea lor aşa cum am arătat la capitolul despre grupul infracţional, după care, în urma 
realizării înţelegerii între membrii grupului şi persoanele respective, autoturismul a fost înstrăinat, fiind 
ulterior înmatriculat fraudulos în Ungaria. 

În mod clar declaraţia dată instanţei prin care inculpatul M.C.N. nu recunoaşte că ar fi avut 
vreo legătură cu cesionarea firmei A. martorului R. nu corespunde adevărului. Inculpatul şi martorul 
sunt consăteni şi se cunoşteau, potrivit declaraţiei martorului R., acesta s-a înţeles cu inculpatul să fie 



cesionată pe numele său firma A. cu active şi pasive cu tot, împreună s-au deplasat la Cluj-Napoca şi 
apoi la Sibiu şi au împărţit banii pe care inculpata F. li i-a dat, respectiv 100 euro inculpatului M. 
pentru că a găsit o persoană pe numele căreia să fie cesionată firma şi 2000 lei martorului R. pentru că 
a acceptat să fie cesionată firma pe numele său (martor afat în dificultăţi financiare dar de altă condiţie 
materială decât perosanele găsite de S.C.). Facem precizarea că SC A. SRL deţinea în leasing şi alte 3 
autoutilitare marca Mercedes Sprinter preluate odată cu autoturismul marca Audi A6 aşa cum se va 
arăta mai jos – punctul 8b.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor R.D.G., ale inculpaţilor 
C.G., L. şi M.C.N. (de la urmărire penală), ale inculpatei F.L.. Din depoziţiile persoanelor menţionate 
a rezultat faptul că încă de la început inculpaţii au avut reprezentarea faptului că preluarea SC A. SRL 
de către R.D.G., persoană găsită prin intermediul inculpatului M.C.N. este fictivă, astfel că derularea 
clauzelor contractului de leasing urma să nu se mai realizeze, cu toţii având intenţia de înstrăinare a 
autoturismului respectiv în Ungaria. În declaraţia dată instanţei inculpata a arătat în mod clar că s-a 
asociat cu inculpaţii C. şi B. tocmai pentru a derula afaceri cu maşini deţinute în leasing, cumpărate la 
preţuri derizorii faţă de valoarea lor şi vândute apoi la preţuri apropiate de cele reale, rolul ei fiind 
acela de a finanţa afacerea, urmând a împărţi profitul.  

În faza de urmărire penală partea vătămată SC B.B. IFN SA s-a constituit parte civilă în cauză 
cu suma de 40.567,62 lei, reprezentând rate leasing neachitate. 

Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C., F., B. şi M.. 
 
8. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC U. 

IFN SA 
a. Partea vătămată SC U.L. Corporaţion IFN SA a formulat şi depus la BCCO Cluj o plângere 

penală prin care a solicitat cercetarea reprezentanţilor SC R. SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 3 C.pen.. În motivarea plângerii partea 
vătămată susţine faptul că, în calitate de proprietară-finanţatoare a încheiat un contract de leasing cu 
SC R. SRL, în calitate de utilizator, contract având ca obiect două autoturisme marca BMW, modele 
seria 7 şi X5. SC R. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind astfel să inducă 
în eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009. 
În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că administrator al SC R. 

SRL Cluj a fost iniţial martorul C.R.I..  
Între SC U. IFN  SA, în calitate de locator – finanţator şi SC R. SRL Cluj, reprezentată de 

martorul C.R. s-au încheiat contractele de leasing financiar nr.44446/25.02.2008 şi respectiv 
nr.54355/27.08.2008, având ca obiect autoturismele marca BMW, modele X5 şi seria 7. Ulterior, în 
cursul anului 2009, întrucât administratorul SC R. SRL nu şi-a mai putut achita ratele de leasing 
aferente contractului de leasing acesta s-a deplasat la firma de leasing şi a anunţat acest aspect. 
Conform declaraţiilor martorului C.R.I., acesta a fost sfătuit de către o persoană din cadrul societăţii de 
leasing să renunţe la unul dintre autoturisme şi să-l păstreze doar pe celălalt. Societatea comercială de 
leasing i-a trimis martorului C.R. o notificare cu privire la rezilierea de drept a contractului de leasing 
începând cu data de 21.08.2009. În acest context, martorul C.R.I. a dat un anunţ în ziarul „Piaţa de la A 
la Z” prin care oferea preluarea de leasing pentru autoturismul marca BMW seria 7. În urma anunţului 
publicat în ziarul „Piaţa de la A la Z”, martorul C.R.I. a fost contactat de către inculpatul C.G. care s-a 
arătat interesat în preluarea autoturismului şi implicit a contractului de leasing financiar al cărui obiect 
era acesta. În momentul în care inculpatul C.G. şi martorul C.R.I. s-au întâlnit în vederea negocierii 
condiţiilor de preluare a autoturismului, primul i-a propus martorului să-i preia în totalitate, prin 
cesionarea părţilor sociale societatea comercială R.. Iniţial martorul nu a fost de acord cu propunerea 
inculpatului, însă, ulterior, acesta a acceptat stabilindu-se totodată preţul de preluare al celor două 
autoturisme, respectiv a contractelor de leasing. Astfel, urma ca inculpatul C.G. să-i plătească 
martorului C.R.I. suma de 9.000 euro pentru compensarea ratelor achitate de către acesta pentru 
leasingul autoturismului BMW seria 7 şi respectiv 11.000 euro pentru compensarea ratelor achitate de 
către acesta pentru leasingul autoturismului BMW seria X5.   

Ulterior momentului în care martorul C.R.I. a achiesat la propunerea inculpatului C.G., acesta 
din urmă a luat legătura cu învinuitul S.C., persoană care aşa cum am amintit avea atribuţiuni în cadrul 



grupului infracţional organizat de a găsi persoane cu o stare materială precară care, pentru sume 
nesemnificative de bani, să fie dispuse să preia formal părţile sociale ale unor societăţi comerciale care 
aveau în derulare contracte de leasing financiar, cu obiect autoturisme. Inculpatul C.G.  i-a solicitat 
astfel învinuitului S.C. să găsească o persoană, care se încadra în această tipologie şi care să fie dispusă 
să preia societatea SC R. SRL. Ca atare, la începutul lunii septembrie 2009, învinuitul S.C. l-a abordat 
pe martorul P.C. solicitându-i acestuia ca, în schimbul sumei de 250 lei, să preia părţile sociale, 
devenind astfel şi administrator al societăţii. Întrucât a fost asigurat în mod repetat de către învinuitul 
S.C. despre faptul că nu va avea nici o problemă raportat la preluarea acestei societăţi, martorul P.C. a 
acceptat să se deplaseze cu învinuitul S.C. în municipiul Cluj-Napoca pentru a efectua formalităţile de 
preluare a societăţii. Ajuns în Cluj-Napoca, martorul P.C. a fost dus de către învinuitul S.C. la un birou 
de avocatură din zona gării unde a semnat actele de preluare a SC R. SRL. Martorul P.C. nu a intrat 
vreun moment în posesia actelor SC R. SRL şi nici în posesia celor două autoturisme‚ marca BMW tip 
seria 7 şi respectiv X5, acestea ajungând în posesia inculpatului C.G.  

Inculpatul C.G. a transportat, apoi, personal şi cu ajutorul lui V.G. cele două autoturisme în 
Germania, aici a luat legătura cu M.C.N. care avea firma C., acesta le-a înmatriculat fraudulos şi cu 
ajutorul lui F.R. C. plătind acestuia 2000 euro/maşină, după cunoştinţele inculpatului M. una dintre 
maşini fiind vândută în Germania, iar cealaltă a fost readusă în România. Facem precizarea că deşi 
inculpatul M.C.N. nu menţine declaraţia dată în faza de urmărire penală, aceasta este mult prea precisă 
şi conţine detalii importante, care se coroborează cu alte mijloace de probă, prin urmare instanţa o va 
lua în considerare, declaraţia fiind mult mai apropiată de adevăr decât cea dată în faza de judecată.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor A.C.V., V.G., C.R., 
P.C., C.A. declaraţia inculpaţilor C.G. şi M.C.N.. Din aceste mijloace de probă la care am făcut 
referire rezultă acelaşi mod de operare ca şi în cazul actelor materiale descrise mai sus. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC U. IFN se constituie parte civilă în cauză cu 
suma de 500.819,38 lei, reprezentând  contravaloarea facturilor emise şi neachitate precum şi 
contravaloarea ratelor de  leasing rămase de achitat. 

 Actul urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C. şi M.. 
b. Partea vătămată SC U.  IFN SA a formulat şi depus la DIICOT – ST Cluj o plângere penală 

prin care a solicitat cercetarea reprezentanţilor SC A. SRL Sibiu, a făptuitorului R.D.G. şi D.V.V.G. 
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 3 
C.pen., abuz de încredere, prev. şi ped. de art. 213 C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, 
prev. şi ped. de art. 290 C.pen. şi furt, prev. şi ped. de art. 208 C.pen. În motivarea plângerii partea 
vătămată susţine faptul că, în calitate de proprietară-finanţatoare a încheiat un contract de leasing cu 
SC A. SRL Sibiu, în calitate de utilizator, contract având ca obiect trei autoutilitare marca Mercedes 
Benz Sprinter. SC A. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind astfel să inducă 
în eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoutilitarelor.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009. 
În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că: administrator al SC A. 

SRL Sibiu a fost iniţial numitul D.V.V.G..  
La data de 11.08.2009, între SC U. IFN  SA, în calitate de locator – finanţator şi SC A. SRL 

Sibiu, reprezentată de numitul D.V.V.G. s-au încheiat contractele de leasing financiar nr. 66319, având 
ca obiect autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter cu seria de şasiu WDB9..., nr.66326 având ca şi 
obiect autoutilitara marca Mercedes Sprinter serie şasiu WDB9..., nr. 66334 având ca şi obiect 
autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter serie şasiu WDBX.... Ulterior, în cursul anului 2009, 
întrucât administratorul SC A. SRL intenţiona să predea cele trei contracte de leasing, a fost contactat, 
prin intermediar, de către inculpatul C.G., care i-a propus preluarea în întregime a SC A. SRL Sibiu şi 
implicit a tuturor contractelor de leasing auto pe care aceasta le avea în desfăşurare. Ulterior, 
inculpatul C.G. l-a contactat pe inculpatul M.C.N. şi i-a solicitat acestuia să găsească o persoană care, 
în schimbul unei sume modice de bani să accepte în mod formal preluarea părţilor sociale ale SC A. 
SRL Sibiu. Inculpatul C.G. a contactat de asemenea persoanele membre ale grupului care aveau 
atribuţii în sensul finanţării activităţii grupului, respectiv învinuiţii F.L. şi B.N., cărora le-a adus la 
cunoştinţă despre înţelegerea făcută cu numitul D. prin intermediari. Potrivit înţelegerii stabilite, 
învinuiţii F. şi B.  au fost de acord să finanţeze preluarea celor trei autoutilitare şi în mod direct să 
participe la negocierea condiţiilor de preluare ale acestora. 



Astfel, la sfârşitul anului 2009, fără a se putea stabili cu exactitate data, inculpaţii C.G., M.C.N. 
împreună cu învinuiţii F.L. şi B.N., precum şi cu martorii X..X. şi R.D.G. şi cu numitul C.M. s-au 
deplasat în municipiul Sibiu, unde au fost perfectate actele de preluare a SC A. SRL Sibiu de la 
numitul D., pe numele martorului R.D.G.. Ca urmare a acestui fapt, a fost plătită de către învinuiţii 
B.N. şi F.L. suma totală de 16.500 euro pentru preluarea SC A. SRL Sibiu şi implicit a tuturor 
autovehiculelor utilizate de această societate.  

Ulterior, autoutilitarele au fost transportate în municipiul Cluj-Napoca, fiind conduse de 
inculpatul C., martorul X..X. şi numitul C.M.. Potrivit înţelegerii pe care membrii grupului o aveau cu 
inculpatul L.A.N., autoutilitarele au fost transportate ulterior în municipiul Oradea, la acest fapt 
participând toţi membrii grupului mai sus menţionaţi, cu excepţia inculpatului M.C.N., după care au 
fost trecute peste graniţă în Ungaria. Aici inculpatul L.A.N. a intermediat întâlnirea cu persoane 
interesate de dobândirea sub preţul pieţei a autoutilitarelor respective, după care în urma realizării 
înţelegerii între membrii grupului şi persoanele respective autoutilitarele au fost înstrăinate, fiind 
ulterior înmatriculate fraudulos în Ungaria.   

După cum am arătat mai sus, din vânzarea tuturor celor 4 autovehicule deţinute în leasing de 
către SC A. SRL Sibiu cei 3 inculpaţi C., B. şi F. au rămas cu un profit de cca. 16.000 euro, din care 
6000 euro au împărţit în mod egal, cu privire la restul înţelegându-se să fie reinvestiţi în activitatea cu 
maşini (banii rămânând în posesia lui B.), ceea ce s-a şi întâmplat, inculpaţii C. şi B., însoţiţi de 
inculpatul L. cumpărând autoturismul marca BMW X5 de la D.N. administratorul firmei SC Andanic 
SRL Vâlcea cu suma de 10.000 euro, fără ca inculpata să aibă cunoştinţă despre acest lucru ab initio, 
potrivit declaraţiilor inculpaţilor, ea aflând prin telefon în timp ce inculpaţii se întorceau de la Vâlcea. 

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor R.D.G., X..X., 
declaraţia inculpaţilor L.A.N.  şi M.C.N. – mijloace de probă care se coroborează şi cu conţinutul 
convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de către inculpatul C. şi din care rezultă totodată 
acelaşi mod de operare a grupului infracţional organizat.  

Partea vătămată SC U. IFN s-a constituit parte civilă în cauză, în faza de urmărire penală, cu  
suma de 399.674,43 lei.. 

 Actul material va fi reţinut în sarcina inculpaţilor F., B., C. şi M.. 
 
9. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC A. 

IFN SA 
 La data de 18.12.2009 partea vătămată SC A. IFN SA Timişoara a depus la IPJ Bihor – 

Serviciul furturi auto o plângere penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere a 
administratorului SC L. SRL Oradea, inculpatul L.A.N. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, 
prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 C.pen.  

 Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea sub nr. 
31/P/4.01.2010. În motivarea plângerii partea vătămată a arătat faptul că, în calitate de proprietar-
finanţator, a încheiat un număr de patru contracte de leasing financiar cu SC L. SRL, societate 
administrată de inculpatul L.A.N.. Obiect al celor patru contracte de leasing financiar l-a constitut un 
număr de patru autoturisme marca Seat, diferite modele.  

 Prin ordonanţa de declinare a competenţei din data de 12 mai 2010 Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea a dispus declinarea competenţei în favoarea DIICOT – ST Cluj.  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că administrator al SC L. 
SRL a fost inculpatul L.A.N., iar mai apoi, în cursul lunii mai 2009, acesta a cesionat în mod formal 
societatea unei persoane pe nume A.C..  

La datele de 20.01.2009, respectiv 16.03.2009 s-au încheiat între partea vătămată SC A. IFN 
SA, în calitate de proprietar finanţator şi SC L. SRL, în calitate de utilizator, reprezentată de inculpatul 
L.A.N. patru contracte de leasing astfel: contractul de leasing nr. 4/20.01.2009, având ca obiect 
autoturismul Seat Ibiza serie şasiu VSSZZZX..., an de fabricaţie 2009; contractul de leasing nr. 
5/20.01.2009, având ca obiect autoturismul Seat Ibiza serie şasiu VSSZZZY, an de fabricaţie 2009; 
contractul de leasing nr. 35/16.03.2009 având ca obiect autoturismul Seat Cordoba serie şasiu 
VSSZZZ6RZ9R015878, an de fabricaţie 2009 şi contractul de leasing nr. 36/16.03.2009 având ca 
obiect autoturismul Seat Leon serie şasiu VSSZZZB..., an de fabricaţie 2009. 



La data de 03.08.2009 întrucât utilizatorul SC L. SRL nu a achitat contravaloarea ratelor 
restante, cele patru contracte de leasing financiar au fost reziliate unilateral de către partea vătămată. 
Cu toate acestea, reprezentanţii SC L. SRL nu au predat cele patru autoturisme.  

Aşa cum s-a arătat, în cursul lunii iulie 2009, intenţionând să procedeze la vânzarea celor patru 
autoturisme Seat, proprietatea părţii vătămate SC A. IFN SA şi pentru a nu se expune întrucât figura ca 
administrator al SC L. SRL, inculpatul L.A.N. a cesionat părţile sociale ale societăţii către o persoană 
pe nume A.C., care însă nu a putut fi audiat în cauză. 

Susţinerile inculpatului în sensul că ar fi procedat în mod real la cesionarea părţilor sociale, cu 
predarea inclusiv a autoturismelor care făceau obiectul contractelor de leasing în desfăşurare, către un 
anume A.C. căruia i-ar fi cesionat părţile sociale ale SC L. SRL nu pot fi primite şi considerate astfel 
ca fiind reale. Aceste susţineri nu sunt confirmate de către probatoriul administrat în cauză, mai mult, 
fiind contrazise de modul de desfăşurare a întregii activităţi infracţionale a grupului, din starea de fapt 
rezultând cu certitudine faptul că inculpatul L.A.N. a înstrăinat direct sau prin intermediari 
autoturismele dobândite în modalitatea mai sus arătată, precum şi de faptul că numitul A.C. este o 
persoană fără o locuinţă stabilă. De asemenea susţinerile inculpatului sunt infirmate şi de depoziţia 
martorului R.I.. Pe de altă parte, în considerentele sentinţei penale nr. 1095/08.09.2011 a Judecătoriei 
Oradea prin care inculpatul L.A.N. a fost condamnat pentru o altă infracţiune de înşelăciune, se arată 
că A.C. V. este o persoană de condiţie materială precară şi analfabetă care a fost indusă în eroare de 
către inculpat, acesta promiţându-i contra sumei de 100 lei că îl va angaja în cadrul unei societăţi 
comerciale, în loc de acesta el preluând o firmă la data de 06.05.2009. Cesiunea a fost însă fictivă 
aspect care a reieşit şi din faptul că inculpatul a depus la datele de 21.05.2009, respectiv 16.06.2009 la 
DGFP Bihor declaraţii lunare pentru SC L. SRL în calitate de administrator deşi începând cu data de 
06.05.2009 în Registrul Comerţului s-a făcut menţiunea că noul administrator şi asociat unic este A.C. 
În aceeaşi sentinţă se specifică faptul că inculpatul a preluat la data de 31.10.2008 părţile sociale ale 
SC L. SRL de la numitul X..X.M., că a modificat imediat sediul societăţii încheind un contract de 
închiriere, dar fără ca la adresa respectivă să funcţioneze firma şi fără să plătească chirie decât în avans 
pentru două luni după care a semnat în fals un contract de comodat în numele proprietarului, motiv 
pentru care proprietarul B.A.R. a şi formulat plângere penală împotriva sa pentru înşelăciune şi fals în 
înscrisuri sub semnătură privată (dosar nr. 2628/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea), 
că a preluat părţile sociale ale societăţii fără a avea nici cea mai mică intenţie de a derula activităţi 
comerciale şi a preluat societatea numai cu intenţia de a efectua achiziţii de mărfuri pentru care să 
emită file cec ştiind foarte bine că nu va alimenta contul societăţii cu provizia necesară decontării 
sumelor înscrise pe acestea. Considerăm că şi autovehiculele marca Seat au fost achiziţionate în 
leasing de inculpat exact în scopul de a le vinde, afacere care la momentul respectiv era „în vogă” şi 
extrem de profitabilă, despre inculpat cunoscându-se că intermediază afaceri cu maşini deţinute în 
leasing astfel cum reiese din propria declaraţie a acestuia dată în faza de urmărire penală.  

În cursul cercetărilor efectuate în cauză, în faza de urmărire penală a fost identificat unul dintre 
autoturismele marca Seat Ibiza cu nr. de înmatriculare ..., serie şasiu VSSZZZX... în posesia numitului 
M.E.I.. Numitul M.E.I. a formulat o plângere penală la data de 09.06.2009 înregistrată la Postul de 
Poliţie Baciu din cadrul I.P.J. Cluj în conţinutul căreia a arătat că în data de 6.06.2009 a făcut un 
schimb cu autoturismul marca Renault Espace cu nr. de înmatriculare ..., proprietatea mamei sale, 
numita P.R. – schimb în urma căruia a primit autoturismul marca Seat Ibiza menţionat mai înainte . În 
urma verificărilor efectuate după formularea plângerii penale s-a stabilit faptul că numitul M.E.I. a 
efectuat schimbul cu o persoană pe nume C.G.V., persoană care i-a înmânat autoturismul împreună cu 
certificatul de înmatriculare aferent acestuia. Din depoziţia numitului C.G.V. a rezultat faptul că a 
intrat într-adevăr în posesia autoturismului marca Seat Ibiza menţionat în cursul lunii iunie 2009 când, 
la rândul său, a făcut un schimb cu o anumită persoană rămasă neidentificată, pe nume „M.” din Arad.  

Certificatul de înmatriculare respectiv a fost supus unei constatări tehnico-ştiinţifice, astfel că 
din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 257830 din data de 19.08.2009 întocmit de I.P.J. Cluj – 
Serviciul criminalistic a rezultat faptul că înscrisul respectiv este falsificat prin depunerea cu ajutorul 
unei imprimate color cu jet de cerneală a grafismelor de pe reversul documentului pe o hârtie 
autocolantă şi aplicarea hârtiei autocolante pe reversul acesteia.  



Ca urmare a faptului că în urma întocmirii raportului de constatare tehnico-ştiinţifică s-a stabilit 
că certificatul de înmatriculare era contrafăcut, autoturismul marca Seat Ibiza cu nr. de înmatriculare ... 
a rămas în posesia numitului M.E.I..  

Faţă de cele de mai sus se consideră că o dată în plus apărarea inculpatului L.A.N. a fost 
înlăturată, cu privire la susţinerile acestuia referitoare la faptul că după cesionarea SC L. SRL Oradea 
nu a avut cunoştinţă despre ceea ce s-a întâmplat cu autoturismele societăţii finanţatoare. Mai mult, 
sub acest aspect este relevantă susţinerea numitului C.G.V. care a precizat că a primit, la rândul său, 
autoturismul la schimb de la o persoană din municipiul Arad, aspect care se coroborează cu depoziţiile 
inculpatului B.A.M. care a arătat cu ocazia audierii sale de către procuror că inculpatul L. vindea o 
parte dintre autoturismele dobândite, fie în sistem leasing fie de la societăţi rent-a-car, în municipiul 
Arad. 

Partea vătămată SC A. IFN SA a arătat în faza de urmărire penală că se constituie parte civilă 
în cauză cu suma 368.016,28 lei. Cu toate că partea vătămată a solicitat restituirea autoturismului găsit 
în posesia numitului M.E.I., prin rezoluţia din data de 28.06.2010 s-a dispus respingerea cererii 
formulate de către partea vătămată întrucât raportat la împrejurările concrete ale faptei nu a fost 
răsturnată prezumţia de bună credinţă a posesorului actual  al bunului.  

 Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpatului L.. 
 Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 57.441,78 euro plus TVA (în 

total 71.227,80 euro), din care 9450 euro plus TVA pt. auto VSSZZZX..., 9913,56 euro plus TVA pt. 
auto VSSZZZY, 10845,64 plus TVA pt. auto VSSZZZA... şi 12609,74 euro plus TVA. 

 
10. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC N.A. 

SRL  
 La data de 29.01.2010 numitul P.T.D., în calitate de reprezentant al SC N.A. SRL a depus la 

IPJ Bihor – Serviciul furturi auto o plângere penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la 
răspundere a inculpatului B.A.M., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de 
art. 215 alin. 1 şi 3 C.pen.  

 Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea sub nr. 
31/P/4.01.2010. În motivarea plângerii partea vătămată a arătat faptul că, în calitate de utilizator al 
autoutilitarei marca Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare ..., a procedat la închirierea 
acesteia învinuitului B.A.M.. Acesta a refuzat ulterior să restituie autoturismul la scadenţă, partea 
vătămată apreciind astfel că a fost indus in eroare de către susnumit.  

 Prin ordonanţa de declinare a competenţei din data de 12 mai 2010 Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea a dispus declinarea competenţei în favoarea DIICOT – ST Cluj.  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că martorul P.T.D. este 
reprezentant al SC N.A. SRL. În cursul anului 2007 partea vătămată a achiziţionat, in sistem leasing, o 
autoutilitară marca Mercedes Sprinter, cu numărul de înmatriculare .... La data de 19.01.2010, 
învinuitul B.A.M., în urma înţelegerii cu inculpatul L.A.N., l-a contactat pe martorul P.T.D. şi i-a 
solicitat acestuia să îi închirieze pentru o perioadă de 5 zile autoutilitara Mercedes Sprinter, 
pretextându-i acestuia că are nevoie de autoutilitară întrucât intenţionează să mute nişte mobilă. 
Totodată, învinuitul B.A.M. i-a remis martorului P.T.D. suma de 150 euro, constituind avansul pentru 
închirierea ulterioară a autoutilitarei, la data de 21.01.2010. Este de menţionat faptul că suma de bani 
plătită de învinuitul B.A.M. martorului P.T.D.  a fost primită de către primul de la inculpatul L.A.N.. 

La data de 21.01.2010 învinuitul B.A.M., la îndemnul inculpatului L.A.N., s-a deplasat la 
sediul SC N.A. SRL situat în Cartierul … din Oradea, pentru a ridica autoutilitara Mercedes Sprinter. 
Deplasarea spre sediul societăţii s-a făcut cu autoturismul, proprietatea inculpatului L.. Ajunşi in zona 
sediului societăţii, inculpatul L.A.N. i-a remis învinuitului B.A.M. suma de 100 euro, restul de plată 
pentru închirierea autoutilitarei. În continuare B.A.M. s-a întâlnit cu martorul P.T.D., i-a remis acestuia 
suma de bani şi a preluat autoutilitara precum şi actele de înmatriculare ale acesteia. Ulterior, B.A.M. 
i-a predat inculpatului L.A.N. autoutilitara, acesta precizându-i că autoutilitara va ajunge în Budapesta.  

În următoarele zile inculpatul L.A.N. a transportat autoutilitara în Ungaria, în apropierea 
frontierei cu România, i-a predat-o unei persoane neidentificate până în prezent cu numele „N.”, 
ulterior autoutilitara fiind înmatriculată fraudulos în Ungaria şi vândută către terţi.  



 La scadenţa termenului de închiriere a autoutilitarei, martorul P.T.D. l-a contactat telefonic în 
repetate rânduri pe B.A.M. solicitându-i acestuia să-i restituie autoutilitara, iar B., după ce iniţial i-a 
precizat în urma înţelegerii cu inculpatul L.A.N. că intenţionează să mai prelungească cu o zi termenul 
de închiriere, nu i-a mai răspuns la telefon martorului P.T.D., refuzând astfel restituirea autoutilitarei.  

 Starea de fapt mai sus descrisă este probată cu : plângerea părţii vătămate SC N.A. SRL, 
declaraţia martorului P.T.D., declaraţia învinuitului B.A.M.. 

 Partea vătămată SC N.A. SRL s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 29.737 euro plus 
TVA, reprezentând  valoarea totală a contractului de leasing privind autoutilitara Mercedes Sprinter.  

 Potrivit actlui de la fila 113 din vol. III d.u.p. autoutilitara a fost înmatriculată fraudulos în 
Ungaria sub nr. de înmatriculare LRK 215, în prezent aceasta aflându-se în Slovacia. 

 Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.. 
 
11. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC G. 

SRL  
La data de 08.02.2010  numita P.A., în calitate de reprezentant al SC G. SRL, a depus la IPJ 

Bihor – Serviciul furturi auto o plângere penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere 
a inculpatului B.S., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 
3 C.pen.  

 Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea sub nr. 
31/P/04.01.2010. În motivarea plângerii partea vătămată a arătat faptul că în calitate de proprietar al 
autoturismului marca Hyundai Santa FE cu numărul de înmatriculare ... a procedat la închirierea 
acesteia învinuitului B.S.. Acesta a refuzat ulterior să restituie autoturismul la scadenţă, partea 
vătămată apreciind astfel că a fost indusă în eroare de către susnumit.  

 Prin ordonanţa de declinare a competenţei din data de 12 mai 2010 Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea a dispus declinarea competenţei în favoarea DIICOT – ST Cluj.  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că martora P.A. este 
reprezentant al SC G. SRL Oradea.  

Inculpatul L.A.N. l-a contactat pe numitul F.D., prietenul său, propunându-i acestuia o 
„afacere” în sensul că acesta din urmă urma să găsească o persoană care, în urma unei sume modice de 
bani, să se prezinte la un centru de închirieri auto şi să procedeze la închirierea unui autoturism care 
ulterior să fie predat inculpatului L.A.N., iar acesta să procedeze la scoaterea din ţară a autoturismului, 
înmatricularea frauduloasă a acestuia prin intermediari şi revânzarea autoturismului. Numitul F.D. a 
fost de acord cu propunerea inculpatului şi ca atare l-a contactat pe B.S., un prieten de al său, căruia i-a 
relatat date cu privire la  „afacerea” propusă de  inculpatul L.A.N.. După ce a primit acordul acestuia 
din urmă, la data de  26.01.2010, numitul F.D. s-a prezentat la domiciliul lui B.S., l-a luat pe acesta în 
autoturismul proprietatea sa şi s-au deplasat împreună în municipiul Oradea, unde urma să se 
întâlnească cu inculpatul L.A.N.. Ajunşi aici, numitul F.D. a oprit autoturismul în parcarea situată în 
apropierea sediului Poliţiei Rutiere Oradea, iar după sosirea inculpatului L.A.N. acesta din urmă i-a 
remis inculpatului B.S. suma de 2000 lei, sumă care urma să fie achitată de către acesta pentru 
închirierea autoturismului. Ulterior, numitul F.D. şi B.S. s-au deplasat la centrul de închirieri situat în 
cartierul Nufărul din municipiul Oradea şi au intrat împreună în interiorul societăţii. Învinuitul B.S. s-a 
ocupat de întocmirea actelor de închiriere a autoturismului iar numitul F.D. a discutat, în tot acest timp, 
cu patronul societăţii, o persoană de cetăţenie italiană. Cu această ocazie numitul F.D. s-a interesat 
dacă autoturismul, care urma să fie închiriat poate să fie scos din ţară şi în ce condiţii. În continuare, 
B.S.  a semnat contractul de închiriere nr. 78/26.01.2010 cu reprezentanta SC G. SRL obiectul acestuia 
făcându-l autoturismul de teren marca Hyundai Santa FE cu numărul de înmatriculate .... Perioada de 
închiriere a autoturismul a fost de 7 zile, începând cu data de 26.01.2010 şi până la data de 02.02.2010. 
Ulterior semnării contractului şi achitării sumei de bani aferente închirierii,  învinuitul B.S. s-a urcat la 
volanul autoturismului Hyundai Santa FE cu numărul de înmatriculare ..., iar numitul F.D. la volanul 
autoturismului său marca Opel Astra, cei doi urmând să se întâlnească la benzinăria Lukoil situată la 
ieşirea din Oradea spre Cluj-Napoca, pentru ca B.S. să predea autoturismul numitul F.D.. Ajunşi la 
benzinăria Lukoil învinuiţii au făcut schimb de autoturisme, B.S.  a condus autoturismul numitului 
F.D. până la domiciliul său, iar F.D. a condus autoturismul Hyundai Santa FE pe care la predat apoi 
inculpatului L.A.N.. Acesta a procedat la scoaterea autoturismul din ţară, predarea acestuia către 



numitul „N.” din Ungaria, care a înmatriculat autoturismul şi l-a înstrăinat către terţi. În urma acestei 
activităţi, L.A.N. a împărţit numitului F.D. şi inculpatului B.S. sume de bani, conform contribuţiei 
fiecăruia dintre aceştia la săvârşirea infracţiunilor.  

Starea de fapt mai sus precizată rezultă din declaraţiile inculpatului L., a inculpatului B.S., a 
numitului  F. şi a reprezentantei părţii vătămate. 

Partea vătămată SC G. SRL s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 16.000 euro, 
reprezentând  valoarea autoturismului marca Hyundai Santa FE. 

Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.S.. 
 
12. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC I. 

SRL SATU MARE 
Partea vătămată SC I. SRL Satu Mare prin reprezentant U.M. a depus la data de 13 decembrie 

2009, la plângere penală la I.P.J. Cluj, prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de A.N. care s-a 
identificat P.C. şi care a închiriat de la societate un autoturism marca VW Passat, an de fabricaţie 
2009, înmatriculat sub nr. ..., autoturism care nu a mai fost returnat societăţii. Plângerea a fost 
înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 12301/P/2009. La data de 
08.03.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de B.A.M. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. 
şi ped. de art. 215 alin 1,2 şi 3, art. 290, art. 291 C.pen., cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.. Prin ordonanţa 
din data de 19 mai 2009 a fost declinată spre competentă soluţionare la DIICOT – ST Cluj.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 156 D/P/2010, iar prin ordonanţa din 
data de 26 mai 2010 dosarul a fost conexat, în baza art. 34 lit. d C.pr.pen. la dosarul 228 D/P/2009.  

În urma coroborării probelor administrate în cauză s-a ajuns la reţinerea următoarei stări de 
fapt: 

B.A.M. a fost contactat de către inculpatul L.A.N. care i-a propus acestuia o „afacere” în sensul 
că, în schimbul unei sume de bani să închirieze un autoturism pe numele său, urmând să-i predea 
ulterior autoturismul inculpatului iar acesta să-l valorifice, vânzându-l. Întrucât B.A.M. a fost de acord 
cu propunerea inculpatului, acesta din urmă i-a solicitat învinuitului o poză tip paşaport, iar, ulterior, la 
scurt timp, i-a furnizat acestuia o carte de identitate falsificată şi un permis de conducere falsificat, 
purtând numele P.C., însă având aplicată poza învinuitului B.A.M..  

În continuare, învinuitul B.A.M. a luat legătura telefonic cu reprezentanţii firmei de închirieri 
auto SC I. SRL Satu Mare, arătându-se interesat de închirierea unui autoturism VW Passat. Martorul 
U.M., angajat al SC I. SRL Satu Mare s-a deplasat în acest context în municipiul Cluj-Napoca unde s-a 
întâlnit cu B.A.M., precum şi cu alte persoane rămase neidentificate, primul oferindu-i pentru a fi 
credibil atât cartea de identitate falsificată purtând numele şi datele de identitate ale numitului P.C. cât 
şi permisul de conducere purtând acelaşi nume. B.A.M. i-a remis de asemenea martorului U.M. şi 
suma de bani reprezentând contravaloarea închirierii, încheindu-se în acest sens contractul de 
închiriere nr. 1/23.11.2009. Ca şi anexe ale contractului de închiriere B.A.M. a depus şi copii ale cărţii 
de identitate falsificate precum şi permisului de conducere falsificat. 

În acest context, martorul U.M. i-a predat autoturismul învinuitului B.A.M. care, pe toată 
durata întocmirii formalităţilor de închiriere, s-a prezentat ca fiind P.C.. Inculpatul B.A.M. nu a 
restituit ulterior momentului expirării perioadei de închiriere autoturismul către partea vătămată.  

În cauză a fost identificat şi audiat în calitate de martor numitul P.C., acesta declarând că nu a 
încheiat niciodată vreun contract de închiriere având ca obiect autoturismul VW Passat cu nr. de 
înmatriculare. 

În cauză s-a efectuat un proces-verbal de recunoaştere după albumul foto a inculpatului B.A.M. 
de către martorul U.M.. 

Ulterior preluării autoturismului de la partea vătămată, B.A.M. şi inculpatul L.A.N. s-au întâlnit 
cu inculpatul C.G. şi inculpaţii F.L. şi B.N., inculpatul L. predându-le acestora autoturismul. 
Autoturismul a ajuns ulterior în zona Bistriţa, fiind valorificat unor terţe persoane. Aceasta este 
împrejurarea în care s-au cunoscut inculpaţii C., B. şi F. cu inculpatul L.. 

Partea vătămată S.C. I. S.R.L. prin reprezentanţii săi legali s-a  constituit parte civilă cu  sumă 
de 71.400 lei. 

Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.. 



Partea vătămată s-a constituit parte civilă în faza de judecată cu sumele de: 71.400 lei valoarea 
maşinii, 42.000 lei beneficiu nerealizat din închirierea maşinii şi 10.000 lei daune morale. 

 
13. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC D. 

SRL 
Partea vătămată SC D. SRL prin reprezentant M.G.C. a depus la data de 20 ianuarie 2010, 

plângere penală la I.P.J. Cluj, prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de autor necunoscut care 
s-a prezentat cu numele B.L. şi care a închiriat de la societate un autoturism marca Dacia Logan, an de 
fabricaţie 2007, înmatriculat sub nr. ..., autoturism care nu a mai fost returnat societăţii. Plângerea a 
fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr.784/P/2010. La data de 
22.02.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de autori necunoscuţi pentru săvârşirea 
infracţiunilor prev. şi ped. de art. 215 alin 1,2 şi 3, art. 290, C.pen., cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. Prin 
ordonanţa din data de 03 iunie 2010 plângerea a fost declinată spre competentă soluţionare la DIICOT 
– ST Cluj.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 173/D/P/2010, iar prin ordonanţa din 
data de 22 iunie 2010 dosarul a fost conexat, în baza art. 34 lit. d C.pr.pen. la dosarul 228 D/P/2009.  

În urma coroborării probelor s-a ajuns la reţinerea următoarei stări de fapt: 
La data de 13.01.2010 inculpatul L.A.N. şi inculpatul B.A.M. s-au deplasat din municipiul 

Oradea în municipiul Cluj-Napoca, la sediul SC D. SRL – societate al cărui administrator este M.G.C. 
şi al cărei obiect de activitate îl reprezintă închirierile auto, unde au cerut să le fie închiriat un 
autoturism marca Dacia Logan pe perioada 13.01.2010 – 20.01.2010. Cu această ocazie B.A.M., 
însoţit de inculpatul L.A.N., s-a prezentat cu numele de B.L., nume pe care a şi fost semnat contractul 
de închiriere nr.27/2010, în acest sens depunând copia xerox a permisului de conducere. Inculpaţii au 
plătit suma de 212 euro potrivit clauzelor contractuale, din care 100 de euro reprezenta garanţia, după  
care au luat autoturismul, urmând să-l restituie după 7 zile. 

În urma verificărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că autoturismul respectiv era 
proprietatea SC R. IFN SA, însă posesorul de drept al acestuia şi utilizator era SC D. SRL. 

Întrucât cei doi nu am mai restituit autoturismul, partea vătămată a încercat să-i contacteze la 
numărul de telefon indicat în contractul de închiriere, însă acesta era închis. Ulterior, partea vătămată 
s-a prezentat la adresa menţionată în permisul de conducere anexat contractului de închiriere, ocazie cu 
care a constatat că numitul B.L. nu este persoana care a semnat contractul, aflând de la acesta că şi-a 
pierdut actele de identitate printre care şi permisul de conducere. 

Ulterior, la data de 26.01.2010 autoturismul marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare 
… a fost găsit de către organele de poliţie pe raza localităţii Valea lui Mihai, jud. Bihor, fără însă a 
avea plăcuţele de înmatriculare aferente numărului respectiv, fiind identificat după seria caroseriei şi 
anul fabricaţiei.  

În procesul-verbal de constatare s-a stabilit faptul că autoturismul respectiv a fost implicat într-
un incident rutier minor, în timp ce la volanul acestuia se afla numitul R.I.C.. Cu ocazia verificării 
autoturismului s-a constatat că acesta avea aplicate plăcuţe de înmatriculare cu numărul .... Organele 
de poliţie au procedat la verificarea numărului de înmatriculare respectiv, ocazie  cu care au stabilit că 
acestea figurau pe numele X..X.L. cu domiciliul în Lugoj, jud.Timiş, astfel că au verificat şi 
certificatul de înmatriculare prezentat de către conducătorul autoturismului numitul R.I.C.. Cu această 
ocazie s-a stabilit şi faptul că în certificatul de înmatriculare al autoturismului era menţionat ca şi 
proprietar numitul F.A., domiciliat în Timişoara str.Poieniţei nr.5, ap.4, jud.Timiş. 

Din declaraţia numitului R.I.C. a rezultat faptul că, la data de 25.01.2010, i-a cerut numitului 
B.Z., un amic de-al său să-i împrumute autoturismul respectiv pentru a se deplasa în jud.Maramureş, 
fără a cunoaşte faptul că autoturismul are numere de înmatriculare false şi că nu îi aparţine prietenului 
său. (vol.IV, f.77-81) 

Fiind audiat în faţa organelor de poliţie numitul B.Z. a arătat că la data de 20.01.2010 i-a 
împrumutat unei cunoştinţe pe nume F. suma de 1500 euro, sumă în schimbul căreia a primit ca şi 
garanţie autoturismul marca  Dacia Logan care avea aplicate numerele de înmatriculare .... În schimbul 
garanţie a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare între numitul F.A. şi acesta, contract la care a 
fost anexat şi certificatul de înmatriculare precum şi asigurarea. Ca urmare a faptului că persoanele 
respective nu i-au mai restituit banii, numitul B.Z. a rămas în posesia autoturismului pe care la data de 



25.01.2010 i l-a împrumutat numitului R.I.C., fără a avea cunoştinţe despre faptul că autoturismul are 
numere de înmatriculare false.(vol.IV, f.105-108) 

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.377090 din data de 26.03.2010 întocmit de I.P.J 
Cluj – Serviciul Criminalistic a rezultat faptul că certificatul de înmatriculare şi poliţa RCA care au 
fost ridicate de la numitul R.I.C. sunt falsificate, pe principiul utilizat de imprimantele color cu jet de 
cerneală. (vol.IV, f.91-98) 

La data de 03.06.2010 a fost efectuată o recunoaştere după planşa fotografică, în prezenţa a doi 
martori asistenţi, ocazie cu care partea vătămată M.G.C. l-a indicat pe B.A.M. ca fiind persoana care a 
semnat contractul de închiriere şi pe inculpatul L.A.N. ca fiind persoana care l-a însoţit pe 
primul.(vol.IV, f.129-135) 

Starea de fapt descrisă mai sus se desprinde pe de o parte din declaraţia reprezentantului părţii 
vătămate, coroborată cu declaraţia numitului B.L., iar pe de altă parte din declaraţia învinuitului 
B.A.M. şi recunoaşterile după planşă fotografică. 

Autoturismul a fost restituit reprezentantului SC D. SRL, iar întrucât acesta prezenta avarii 
numitul M.G.C. a arătat iniţial că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 6.000 Euro iar, ulterior, 
în urma recuperării în natură a prejudiciului s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1000 lei 
reprezentând contravaloarea reparaţiilor.(vol.IV, f.13-14) 

 Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.. 
 Partea vătămată SC D. SRL s-a constituit parte civilă în faza de judecată cu suma de 1000 lei 

reprezentând contravaloarea mai multor piese auto (CD player, antenă de staţie emisie recepţie, huse 
scaun, bară faţă, plăcuţe de înmatriculare) (f. 85). 

 
14. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ I.I. SRL CLUJ 
Partea vătămată  SC I.I. SRL Cluj, prin reprezentant T.Z.T. a depus la data de 21 ianuarie 2010, 

o plângere penală la I.P.J. Cluj, prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de autori necunoscuţi 
care au închiriat de la societate un autoturism marca Dacia Logan an de fabricaţie 2007, înmatriculat 
sub nr. ..., autoturism care nu a mai fost returnat societăţii (vol.IV, f.111-112 ). Plângerea a fost 
înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 783/P/2010. La data de 
22.02.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de autori necunoscuţi pentru săvârşirea 
infracţiunilor prev. şi ped. de art. 215 alin 1, 2 şi 3, art. 290 C.pen., cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 
(vol.IV, f.140 ). Prin ordonanţa din data de 03 iunie 2010 a fost declinată spre competentă soluţionare 
la DIICOT – ST Cluj (volIV., f.3).  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr.173/D/P/2010, iar prin ordonanţa din 
data de 22 iunie 2010 dosarul a fost conexat, în baza art. 34 lit. d C.pr.pen. la dosarul 228 D/P/2009.  

În urma coroborării probelor administrate s-a ajuns la reţinerea următoarei stări de fapt : 
La data de 13.01.2010, inculpatul L.A.N. şi învinuitul B.A.M. după ce au închiriat celalalt 

autoturism marca Dacia Logan s-au deplasat în cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca unde, s-au 
întâlnit cu numitul T.Z.T. reprezentantul SC I.I. SRL Cluj, la sediul acestei societăţi. B.A.M. s-a 
prezentat cu numele de B.L. şi a cerut  să-i fie închiriat un autoturism marca Dacia Logan, anexând în 
acest sens copia unui permis de conducere şi a unei cărţi de identitate. Astfel, a fost încheiat un proces-
verbal semnat de către B.A.M., dar pe numele de B.L., proces-verbal de predare primire a 
autoturismului  Dacia Logan de culoare roşie, cu numărul de înmatriculare CJ 11 YWO, autoturism ce 
urma să fie restituit la data de 20.01.2010. (vol.IV, f.141-148) 

Întrucât cei doi nu au mai restituit autoturismul, partea vătămată a încercat să-i contacteze la 
numărul de telefon lăsat ca şi număr de contact, însă acesta era închis, motiv pentru care a şi formulat 
plângere penală. 

La data de 03.06.2010 a fost efectuată o recunoaştere după planşa fotografică, în prezenţa a doi 
martori asistenţi, ocazie cu care partea vătămată T.Z.T. l-a indicat pe inculpatul B.A.M. ca fiind 
persoana care a semnat contractul de închiriere şi pe inculpatul L.A.N. ca fiind persoana care l-a însoţit 
pe acesta. 

Starea de fapt descrisă mai sus se desprinde pe de o parte din declaraţia reprezentantului părţii 
vătămată, coroborată cu declaraţia numitului B.L., iar pe de altă parte din declaraţia inculpatului 
B.A.M. şi recunoaşterile după planşă fotografică.(vol.IV, f.156-160) 



Partea vătămată T.Z.T. în calitate de reprezentant al SC I.I. SRL Cluj a arătat în faza de 
urmărire penală că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 38.000 lei, reprezentând 
contravaloarea prejudiciului cauzat. (vol.IV, f.142) 

Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.. 
 
15. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC A.M. SRL BAIA 

MARE (menţionată în rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea) 
În data de 03.02.2010 partea vătămată SC A.M. SRL a depus o plângere prealabilă împotriva 

numitului B.L. deoarece în data de 21.01.2010, la expirarea termenului prevăzut în contrractul de 
închiriere nr. 32/14.01.2010 acesta nu a mai restituit autoutilitara marca Fiat Ducato cu nr. de 
înmatriculare .... 

După coroborarea probelor administrate în cauză a rezultat că în data de 14.01.2010 inculpatul 
B.A.M. s-a prezentat la punctul de lucru al SC A.M. SRL Baia Mare din Oradea, sub identitatea de 
B.L., prezentând în acest sens o carte de identitate şi un permis de conducere ale acelei persoane şi a 
închiriat pe un termen de 7 zile autovehiculul menţionat, acesta fiind la acel moment obiectul 
contractului de leasing încheiat cu proprietarul SC MOTORACTIVE IFN SA Bucureşti. Inculpatul a 
achitat suma de 1200 lei reprezentând taxa de închiriere pentru 7 zile predându-i-se inculpatului 
autoutilitara, certificatul de înmatriculare, asigurarea RCS, o cheie de contact şi un exemplar al 
contractului de închiriere. La data de 19.01.2010 angajatul SC A.M. SRL S.J. a fost contactat telefonic 
şi i s-a solicitat prelungirea contractului cu încă 2 zile, o persoană rămasă neidentificată prezentându-se 
la sediul firmei şi achitând în numele lui B.L. suma de 300 lei pentru cele două zile de închiriere 
suplimentară. La expirarea celor 2 zile inculpatul B. nu a contactat firma de închirieri şi nici nu a 
restituit autovehiculul, având telefonul închis. Din cercetări a mai rezultat că anterior încheierii 
contractului de închiriere o persoană necunoscută a contactat telefonic firma de închirieri şi a solicitat 
închirierea unei dube, i s-a spus că în acel moment nu exista una de închiriat dar a fost solicitat să facă 
o rezervare. Respectiva persoană a menţionat că rezervarea trebuie făcută pe numele de B.L., asociatul 
său, care va şi veni să ridice duba şi să încheie contractul de închiriere, ceea ce s-a şi întâmplat, 
inculpatul B. prezentându-se sub identitatea lui B.L.. Numărul de telefon pe care inculpatul l-a 
menţionat pe contractul de închiriere a fost recunoscut de către martorul P.T.D. care a menţionat 
împrejurările în care a închiriat la rândul său inculpatului B. autovehiculul menţionat la punctul 10 de 
mai sus. Audiat fiind, martorul B.L. a menţionat că borseta i-a fost sustrasă într-un local din localitatea 
Topa cu ocazia unei deplasări cu motocicleta în mun. Zalău. 

Inculpatul B. a afirmat că a comis fapta la cererea numitului L.A.N., persoană care nu a fost 
trimisă însă în judecată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea deoarece inculpatul B. nu şi-
a putut proba susţinerile. Deşi modalitatea în care au fost comise celelalte acte materiale de închiriere 
de autovehicule de la firme de rent a car de către inculpatul B. este asemănătoare cu aceasta, instanţa 
nu a extins acţiunea penală faţă de inculpatul L. deoarece în mod obiectiv declaraţia inculpatului B. nu 
se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză, fiind teoretic şi practic posibil ca persoana 
care a sunat pentru închirierea dubei şi care s-a prezentat ulterior pentru achitarea diferenţei de 300 lei 
să nu fie inculpatul L. cu atât mai mult cu cât cu ocazia recunoaşterii după planşa foto, martorul S.J. l-a 
recunoscut doar pe inculpatul B. deşi fotografia inculpatului L.A.N. era pe aceeaşi planşă (vol 5, dosar 
anexat al Judecătoriei Oradea f. 33, 34 d.u.p.). 

În probaţiune, instanţa a solicitat societăţilor de leasing să comunice valoarea finanţată a 
autovehiculelor (înţelegând prin aceasta partea din valoarea de achiziţie a automobilelor achitată de 
societăţile de leasing cu ocazia încheierii contractelor de leasing financiar), numărul de rate achitate 
de utilizatori, care este valoarea capitalului achitat din valoarea finanţată (nu şi dobânda), precum 
şi soldul din capital, respectiv comunicarea recuperării autovehiculului. 

De remarcat este în esenţă faptul că societăţile de leasing au considerat că este cazul să solicite 
contravaloarea tuturor ratelor de leasing neachitate de către utilizatori, acestea incluzând şi dobânda (o 
rată = capital + dobândă), însă aceste pretenţii ţin de răspunderea contractuală, specifică altor ramuri 
de drept, şi nu de cea delictuală. Or, potrivit jurisprudenţei în materie, legiferată în Noul Cod de 
procedură penală, acţiunea civilă din cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă 
delictuală a inculpatului şi a părţii responsabile civilmente. 



Prejudiciul creat de inculpaţi constă doar din valoarea finanţată a autovehiculului, adică din 
suma achitată efectiv de societatea de leasing la achiziţionarea de la reprezentanţele auto a 
autovehiculelor de lux, vehicule cumpărate pentru a fi apoi cedate spre folosinţă în leasing 
utilizatorilor, din care urmează a se scădea valoarea capitalului din fiecare rată de leasing achitată de 
utilizator. Nu se va scădea şi dobânda deoarece achitarea ei ţine de contractul de leasing şi nu de 
valoarea efectivă a autovehiculului. 

Societăţile de leasing au comunicat cele solicitate de instanţă, prin urmare, prejudiciul produs 
acestora prin infracţiunile de înşelăciune comise de inculpaţi este următorul: 

1. SC I. IFN SA (pct. 6) a comunicat valoarea finanţată de 12.663 euro, precum şi capitalul 
rămas de facturat la suma de 8168,19 euro pentru auto marca Ford Mondeo cu  nr. de identificare 
WFODX... utilizat de SC D.N.S.I. SRL (f. 99), sumă la plata căreia va fi obligat inculpatul C.G.. 

2. SC U.L. IFN SA (f. 103) a comunicat următoarele valori: 
a) 29.428,47 euro pentru auto BMW X5 cu nr. de identificare WBAFFZ..., utilizator SC A.T. 

SRL, act material reţinut în sarcina inculpaţilor C. G., B.N. şi F.L.. (pct. 5a) 
b) 39.720 euro pentru auto BMW X6 cu nr. de identificare WBAFG..., utilizator SC F. SRL, 

autovehicul recuperat de societatea de leasing, prin urmare inculpaţii L.A.N. şi F.L. nu vor fi obligaţi 
la plata sumei menţionate (pct. 5b) 

c) 37.187,82 euro pentru auto BMW X5 cu nr. de identificare WBAFF4..., utilizator SC R. 
SRL, sumă la plata căreia vor fi obligaţi inculpaţii C.G. şi M.C.N. (pct. 8a) 

d) 43.418,54 euro pentru auto BMW 730d cu nr. de identificare WBAHM2..., utilizator SC R. 
SRL, sumă la plata căreia vor fi obligaţi inculpaţii C.G. şi M.C.N. (pct. 8a) 

e) 26.275,86 euro pentru auto Mercedes Benz Sprinter cu nr. de identificare WDB9..., utilizator 
SC A. SRL, autovehicul recuperat de societatea de leasing, prin urmare inculpaţii F., B., C. şi M. nu 
vor fi obligaţia la plata sumei (pct. 8b) 

f) 26.275,86 euro pentru auto Mercedes Benz Sprinter cu nr. de identificare WDB9..., utilizator 
SC A. SRL  şi 26.739,72 euro pentru auto Mercedes Benz Sprinter cu nr. de identificare WDBX... 
utilizator SC A. SRL, sume de bani la plata cărora vor fi obligaţi în solidar inculpaţii F., B., C. şi M. 
(pct. 8b) 

Constituirea de pare civilă cu explicaţii pentru fiecare autovehicul în parte se regăseşte la f. 
128-137 din dosarul anexă. 

 3. SC P. IFN SA (f. 106) pentru auto Seat Cordoba cu nr. de identificare VSSZZZ6... 5576,24 
euro, sumă la plata căreia vor fi obligaţi inculpaţii C.G. şi M.C.N. (pct. 3) 

  4. SC B. IFN SA (f. 120) a comunicat următoarele valori: 
 a) 20.533,28 euro pentru auto marca BMW 530D cu nr. de identificare WBANC7..., utilizator 

SC X. SRL (aI) 
 b) 168.214,95 lei pentru auto marca Mercedes Benz ML cu nr. de identificare WDC1..., 

utilizator SC X. SRL, sume la plata cărora vor fi obligaţi inculpaţii C.G. şi M.C.N. (aII) 
 5. SC B.B. IFN SA (f. 127) a comunicat suma de 48319,48 euro pentru auto Audi A6 cu nr. de 

identificare WAUZZ..., utilizator SC A. SRL sumă la plata căreia vor fi obligaţi inculpaţii C. G., F.L., 
B.N. şi M.C.N. (pct. 7) 

 6. SC A. IFN SA (f. 154 şi urm.) a comunicat următoarele sume: 
 a) 9450 euro pentru auto marca Seat Ibiza cu nr. de identificare VSSZZZX..., utilizator SC 

L.C. SRL  
 b) 9913,56 euro pentru auto marca Seat Ibiza cu nr. de identificare VSSZZZY, utilizator SC 

L.C. SRL 
 c) 10845,64 euro pentru auto marca Seat Cordoba  cu nr. de identificare VSSZZZA..., 

utilizator SC L.C. SRL 
 d) 12.609,74 euro pentru auto marca Seat Leon cu nr. de identificare VSSZZZB..., utilizator 

SC L.C. SRL, sume la plata cărora va fi obligat inculpatul L.A.N. (pct. 9) 
 A mai pretins partea civilă şi 3659,74 euro plus TVA pentru auto Seat Ibiza (nr. de identificare 

VSSZZc....) şi 1787,92 euro plus TVA pentru auto Seat Leon (nr. de identificare VSSZZd....), 
recuperate, reprezentând pierdere cu ocazia revânzării bunului, sume care nu au însă legătură cu 
prezenta cauză, inculpatul L.A.N. nefiind trimis în judecată pentru infracţiuni referitoare la cele două 
autovehicule. 



 7. SC T. IFN SA (f. 185) pentru auto marca BMW X5, cu nr. de identificare WBAFFX..., 
utilizator SC X. SRL  şi BMW X5 cu nr. de identificare WBAFFY..., utilizator SC X. SRL, total 
80.875,66 euro, sumă la plata căreia vor fi obligaţi inculpaţii C.G. şi M.C.N. (pct.2) 

 8. SC R. IFN SA (care şi-a schimbat denumirea în SC RSL IFN SA) a comunicat că a 
recuperat autovehiculul marca Mercedes ML 320 cu nr. de identificare WDC1..., utilizator SC R. 
SRL, prin urmare inculpaţii C. şi M. nu vor fi obligaţi la vreo sumă de bani decurgând din această 
faptă. (pct. 4) 

În ceea ce priveşte acţiunile civile exercitate de celelalte părţi civile, instanţa a reţinut că la data 
de 28.10.2011 SC A.M. SRL (pct. 15) s-a constituit parte civilă faţă de inculpatul B.A.M. cu suma de 
20.085 euro plus TVA în dosarul Judecătoriei Oradea, reunit la dosarul …/117/2010 (f. 58) 
reprezentând contravaloarea ratelor de leasing pe care mai trebuie să le plătească pentru autovehiculul 
mai sus menţionat. În aceeaşi adresă de constituire de parte civilă se menţionează că constituirea 
iniţială a fost pentru suma de 18.685 euro plus TVA, însă, având în vedere că riscul de înşelăciune nu 
este unul asigurat de societatea de leasing, partea vătămată a fost obligată să plătească în continuare 
ratele de leasing, RCA şi CASCO, de la data primei constituiri de parte civilă SC A.M. SRL a mai 
plătit rate astfel că în prezent solicită 20.085 euro plus TVA. (f. 58 verso – 60 verso inclusiv). În opinia 
instanţei însă, părţii civile i se cuvine doar suma de 18.685 euro ce reprezintă capitalul pe care îl mai 
avea de achitat partea civilă din valoarea autovehiculului la data constituirii de parte civilă. Pe măsură 
ce aceasta a achitat în continuare ratele valoarea capitalului datorat scade şi, dacă am lua în considerare 
raţionamentul reprezentantului părţii civile, instanţa ar trebui să tot scadă, de fiecare dată când partea 
civilă achită câte o rată, parte din capital. Ori nu este rezonabil să se întâmple aşa, prin urmare, dacă la 
data când s-a realizat constituirea de parte civilă  aceasta mai avea de plătit capital de 18.685 euro, atât 
trebuie să primească de la inculpatul B.A.M. cu titlu de despăgubiri civile, indiferent de ce sume achită 
în continuare cu titlu de rate de leasing (f. 58 şi urm. anexă) aceasta fiind şi valoarea autovehiculului la 
data producerii incidentului. 

 În ceea ce priveşte pe partea civilă SC N.A. SRL (pct. 10), în şedinţa publică din data de 
06.07.2011, reprezentantul acesteia a precizat că a recuperat autovehiculul marca Mercedes Sprinter cu 
numărul de înmatriculare ... din Ungaria, unde fusese înmatriculat fraudulos pe o firmă şi că în 
continuare solicită despăgubiri în sumă de 5000 euro ce reprezintă penalităţile pe care a trebuit să le 
plătească societăţii de leasing pentru întreruperea plăţii ratelor în perioada în care maşina dispăruse şi 
suma de 5000 euro pentru beneficiul nerealizat, P.T.D. susţinând că închiria autovehiculul cu suma de 
50 euro pe zi, el fiind lipsit de maşină cca. 150 de zile (f. 536 anexă). Întrucât din actele dosarului 
reiese că într-adevăr partea civilă închiria autoutilitara cu suma de 50 euro pe zi, chiar inculpaţilor 
închiriind-o cu acest tarif (150 euro pe 3 zile) şi constatând că 150 zile ori 50 euro ar reprezenta 7500 
euro, însă partea civilă a solicitat în mod rezonabil doar suma de 5000 euro, ceea ce înseamnă că a 
scăzut perioada sfârşiturilor de săptămână, instanţa va admite acţiunea civilă sub acest aspect şi va 
obliga pe inculpaţii B.A.M. şi L.A.N. la plata sumei de 5000 euro cu titlu de daune materiale 
reprezentând beneficiu nerealizat. În ceea ce priveşte însă penalităţile achitate societăţii de leasing, 
instanţa a apreciat că suma de 5000 euro nu se cuvine părţii civile deoarece este culpa acesteia că nu a 
încheiat contracte de asigurare, dat fiind obiectul de activitate al firmei, care să acopere şi riscul 
sustragerii autovehiculului în această modalitate. 

 Partea civilă SC D. SRL (pct. 13), prin reprezentantul acesteia M.G.C., în şedinţa publică din 
data de 10.10.2011 a menţionat că autovehiculul cu marca Dacia Logan cu nr. de identificare UU1LS... 
a fost recuperat, că s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 lei reprezentând contravaloarea 
reparaţiilor avariilor suferite de acesta (f. 85 anexă), însă că renunţă la aceste pretenţii (f. 534 anexă), 
prin urmare instanţa urmează a lua act de această împrejurare. 

 Partea civilă SC I. SRL Satu Mare (pct. 12) s-a constituit parte civilă cu suma de 71.400 lei 
reprezentând contravaloarea autovehiculului marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare ..., 
42.000 lei beneficiu nerealizat prin lipsa veniturilor din închirierea autovehiculului şi 10.000 lei daune 
morale (f. 86 anexă). Instanţa apreciază că primele două sume sunt dovedite şi corect solicitate având 
în vedere că autovehiculul nu a fost recuperat, că acesta avea vechime de maxim un an la data 
comiterii infracţiunii, fiind fabricat în anul 2009 şi că era folosit în sistem rent a car,  nu şi în ceea ce 
priveşte daunele morale. Partea civilă este o societate comercială al cărei bun renume nu a fost ştirbit 
prin activitatea infracţională a inculpaţilor B. şi L., prin urmare aceasta nu a suferit un prejudiciu moral 



pe care să-l recupereze prin daunele morale pretinse. Prejudiciul suferit de o societate comercială nu se 
confundă cu acela suferit de administratorul sau reprezentantul ei. Este cert că dispariţia 
autovehiculului a creat cel puţin un disconfort reprezentantului părţii civile, dar acesta nu este al 
societăţii comerciale care a suferit prejudiciul în procesul penal. Daunele morale puteau fi eventual 
solicitate de către administratorul societăţii în nume personal, nu şi de societatea comercială. 

 Partea civilă SC I.I. SRL (pct. 14) Cluj-Napoca s-a constituit parte civilă cu suma de 9000 
euro sau 38.000 lei reprezentând contravaloarea autovehiculului marca Dacia Logan cu nr. de 
înmatriculare ..., precum şi cu beneficiul nerealizat din închirierea autovehiculului apreciat de 320 de 
euro pe lună şi solicitat de la data săvârşirii infracţiunii şi până la recuperarea autovehiculului. În 
declaraţia sa din şedinţa publică din data de 06.07.2011 reprezentantul părţii civile – T.Z.T. (f. 538 
anexă) a precizat că obişnuia să închirieze autovehiculul cu tarife între 17 şi 25 euro pe zi, că a făcut 
media şi a solicitat 20 euro pe zi, 80 euro pe săptămână şi 320 euro pe lună. Instanţa apreciază însă că 
suma solicitată este mult prea ridicată raportat la faptul că autovehiculul marca Dacia Logan a fost 
cumpărat în cursul anului 2007 şi că până la momentul închirierii lui acesta a fost folosit în regim taxi. 
Apreciază de asemenea că suma de 200 euro pe lună este rezonabilă având în vedere că discutăm de un 
autovehicul marca Dacia Logan şi că acordarea acestei sume pentru 2 ani, în total 4800 euro este de 
asemenea rezonabilă dacă avem în vedere durata medie de posibilitate de folosire a unui astfel de 
autovehicul, care a fost folosit şi ca şi taximetru, în regim de închiriere auto. Se ştie că uzura auto în 
cele două situaţii -  regim taximetrie şi regim închiriere auto este deosebit de mare, în primul caz 
pentru că autovehiculul este folosit aproape în fiecare zi continuu, în cel de-al doilea, că, pe lângă 
folosirea lui frecventă pe parcursul unei zile întregi mai este utilizat şi de şoferi diferiţi, cu stiluri de 
conducere diferite şi cu diligenţe mai mici sau mai mari faţă de autovehicul. În ceea ce priveşte suma 
de 38.000 lei ea pare rezonabilă pentru autovehiculul menţionat dacă avem în vedere data producerii 
prejudiciului – ianuarie 2010 şi anul fabricării autovehiculului - 2007. prin urmare inculpaţii L.A.N. şi 
B.A.M. au fost obligaţi în solidar la plata sumei de 38.000 lei contravaloarea autovehiculului, respectiv 
4800 euro beneficiu nerealizat. 

 Partea civilă SC G. SRL (pct. 11) s-a constituit parte civilă cu suma de 16.000 euro 
reprezentând contravaloarea autovehiculului marca Hyunday Santa Fe cu nr. de înmatriculare ... pe 
care inculpaţii L.A.N. şi B.S. l-au înstrăinat după ce l-au închiriat de la partea vătămată, sumă la plata 
căreia cei doi au fost obligaţi în solidar. 

 Având în vedere cele de mai sus: 
 În baza art. 14 şi urm., art. 346 C.pr.pen. raportat la art. 1003 din Codul civil de la 1864 

instanţa a obligat inculpaţii: 
 - C.G. (dom. în …) şi M.C.N. (domiciliat în …) – în solidar să plătească în favoarea: 
 a) SC U. IFN SA cu sediul în …, suma de 37.187,82 euro cu titlu de despăgubiri civile 

reprezentând daune materiale aferente actului material având ca obiect autovehiculul marca BMW X5 
cu numărul de identificare WBAFF4..., respectiv suma de 43.418,54 euro aferentă autovehiculului 
marca BMW serie 7 cu numărul de identificare WBAHM2...; 

 b) SC P. IFN SA cu sediul în …, suma de 5.576,24 euro cu titlu de despăgubiri civile 
reprezentând daune materiale aferente actului material având ca obiect autovehiculul marca Seat 
Cordoba cu numărul de identificare VSSZZZ6...; 

 c) SC B. IFN SA cu sediul în …, suma de 20.533,28 euro daune materiale aferente 
autovehiculului marca BMW 530D cu numărul de identificare WBANC7... şi suma de 168.214,95 lei 
daune materiale aferente autovehiculului marca Mercedes Benz ML cu numărul de identificare 
WDC1... 

 d) SC T. IFN SA cu sediul în …, suma de 80.875,66 euro daune materiale aferente 
autovehiculelor marca BMW X5 cu numărul de identificare WBAFFX... şi marca BMW X5 cu 
numărul de identificare WBAFFY... 

 - C.G., M.C.N., B.N. (domiciliat în …) şi F.L. (domiciliat …) – în solidar să plătească în 
favoarea: 

 a) SC U. IFN SA suma de 26.275,86 euro daune materiale aferente autovehiculului marca 
Mercedes Benz Sprinter cu numărul de identificare WDB9... şi suma de 26.739,72 euro aferente 
autovehiculului marca Mercedes Benz Sprinter cu numărul de identificare WDBX... 



 b) SC B.B. IFN SA, cu sediul în …, suma de 48.319,48 euro daune materiale aferente 
autovehiculului marca Audi A6 cu numărul de identificare WAUZZ... 

 - C.G., B.N. şi L.A.N. (deţinut în Penitenciarul Oradea) – în solidar să plătească în favoarea SC 
U. IFN SA suma de 29.428,47 euro cu titlu de daune materiale aferente autovehiculului marca BMW 
X5 cu numărul de identificare WBAFFZ... 

 - C. G. să plătească în favoarea SC I. IFN SA cu sediul în …, suma de 8.168,90 euro cu titlu 
de daune materiale aferente autovehiculului marca Ford Mondeo cu numărul de identificare 
WFODX... 

 - L.A.N. să plătească în favoarea părţii civile SC A. IFN SA cu sediul în mun. …, sumele de 
9.450 euro aferentă autovehiculului marca Seat Ibiza cu numărul de identificare VSSZZZX..., suma de 
9.913,56 euro aferentă autovehiculului marca Seat Ibiza cu numărul de identificare VSSZZZY, suma 
de 10.845,64 aferentă autovehiculului marca Seat Cordoba cu numărul de identificare VSSZZZA... şi 
suma de 12.609,74 euro aferentă autovehiculului marca Seat Leon cu numărul de identificare 
VSSZZZB... 

 - L.A.N. şi B.A.M. (cu ultimul domiciliu în …) – în solidar să plătească în favoarea: 
 a) SC N.A. SRL cu sediul în …, suma de 5.000 euro cu titlu de daune materiale aferente 

autovehiculului marca Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare ... 
 b) SC I. SRL cu sediul în …, sumele de 71.400 lei şi 42.000 lei cu titlu de daune materiale 

aferente autovehiculului marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare ... 
 c) SC I.I. SRL cu sediul în …, sumele de 38.000 lei şi 4.800 euro cu titlu de daune materiale 

aferente autovehiculului marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare ... 
 - L.A.N. şi B.S. (domiciliat în …) – în solidar să plătească în favoarea părţii civile SC G. SRL 

cu sediul în …, suma de 16.000 euro aferentă autovehiculului marca Hyundai Santa Fe cu numărul de 
înmatriculare ... 

 - B.A.M. să plătească în favoarea părţii civile SC A.M. SRL cu sediul în …), suma de 18.685 
euro cu titlu de daune materiale aferente autovehiculului marca Fiat Ducato cu numărul de 
înmatriculare ....  

 S-a constatat că următoarele autovehicule au fost recuperate de către proprietarii sau deţinătorii 
lor legali: 

- marca BMW X6 cu numărul de identificare WBAFG... de către SC U. IFN SA 
- marca Mercedes Benz Sprinter cu numărul de identificare WDB9... de către SC U. IFN SA 
- marca Mercedes Benz ML320 cu numărul de identificare WDC1... de către SC R. IFN SA 

(fostă SC R. IFN SA) cu sediul în … 
- marca Dacia Logan cu numărul de identificare UU1LS... de către partea civilă SC D. SRL 
- marca Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare ... de către partea civilă SC N.A. 

SRL. 
S-a luat act de renunţarea părţii civile SC D. SRL cu sediul … la judecarea acţiunii civile având 

ca obiect daunele materiale aferente autovehiculului marca Dacia Logan cu numărul de identificare 
UU1LS.... 

S-au respins restul pretenţiilor formulate de părţile civile. 
 
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpaţii F.L., C.G., M. C.N., B.N.. 
În şedinţa publică din 3.09.2014, inculpata F.L., prin memoriul depus la dosar, a învederat că 

îşi retrage apelul promovat împotriva hotărârii instanţei de fond. 
Aşa fiind, Curtea în baza art. 415 C.proc.pen., va lua act de retragerea apelului inculpatei. 
Apărătorul inculpaţilor B.N. şi M. C.N. solicită admiterea apelurilor, desfiinţarea sentinţei 

atacate şi judecând, să se dispună respingerea tuturor acţiunilor civile formulate în cauză, apreciind că 
nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale faţă de inculpaţi. Prejudiciul material invocat 
de părţile civile nu este cert şi dovedit. Sarcina probării acestei pagube revine părţilor civile, aspect 
nesocotit de către Tribunalul Cluj în pronunţarea soluţiei. 

 
Curtea examinând apelurile declarate, prin prisma motivelor invocate, ajunge la 

următoarele constatări: 



Răspunderea civilă delictuală este definită ca o 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 victima 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 această cauză inculpaţii au fost condamnaţi definitiv şi au executat deja 
pedepsele aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii. 

Întrucât răspunderea penală a fost statuată cu autoritate de lucru judecat, corolarul acesteia este 
şi antrenarea răspunderii civile delictuale aferente. Prin probele testimoniale şi scrise administrate 
nemijlocit în faţa Tribunalului Cluj, s-a demonstrat dincolo de orice îndoiala rezonabilă vinovăţia 
inculpaţilor, atât sub aspect penal cât şi sub aspect civil, dispunându-se obligarea solidară a acestora la 
repararea pagubelor cauzate părţilor civile, după componenţa grupului la săvârşirea infracţiunilor. 

Astfel, faţă de criticile formulate de apelanţi sub aspectul modului de soluţionare a laturii civile, 
Curtea va face o trecere în revistă a constituirilor de parte civilă întocmite de păgubiţi şi a probelor 
administrate de către tribunal în dovedirea acestora.   

 
1. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ 

SC”B.”IFN S.A 
a.I La data de 24.11.2009, partea vătămată SC B. IFN S.A. Sibiu a depus la BCCO Cluj o 

plângere penală prin care a solicitat tragerea la răspundere a inculpatului C.G. şi a numitului S.M., sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz de încredere, prev. şi ped. de art. 213 C.pen. cu aplic. art. 41 
alin. 2 C.pen. (vol.I, f.4-5). În plângerea depusă partea vătămată a arătat faptul că societatea – parte 
vătămată, în calitate de finanţator, a încheiat cu debitoarea S.C. X. SRL, în calitate de utilizator, 
contractul de leasing financiar nr. 359/07.08.2007. Obiectul contractului îl reprezenta autoturismul 



marca BMW 530D, serie şasiu WBANC7... cu nr. de înmatriculare ..., culoare negru, an fabricaţie 
2004. (vol.I,f.47-53) 

De asemenea, partea vătămată a încheiat cu aceeaşi societate SC X. SRL contractul de leasing 
financiar nr.443/08.05.2008, obiect al acestui contract reprezentându-l autoturismul marca Mercedes – 
Benz 164/B220KI ML 320 CDI, serie şasiu WDC1..., culoare gri, an fabricaţie 2006, număr de 
înmatriculare ....(vol.I,f.12-18) 

Motivul pentru care partea vătămată a depus plângere împotriva susnumiţilor este faptul că, cu 
toate că nu s-au mai plătit ratele de leasing de către debitoarea SC X. SRL, rate aferente celor două 
contracte de leasing, cele două autoturisme nu au fost returnate părţii vătămate în calitate de proprietar 
al autoturismelor.  

În ceea ce priveşte SC X. SRL s-a arătat faptul că, în cursul anului 2007 inculpatul C.G., zis 
„O.” a înfiinţat această societate, trecând-o pe soţia sa, C.C., fostă C., ca şi administrator al societăţii, 
în asociere cu numitul S.M., domiciliat în comuna …, judeţul Teleorman. Societatea comercială 
menţionată avea ca obiect principal de activitate  comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, 
conform codului CAEN 4677. În cursul anului 2008, în societate a fost introdusă mama numitului 
C.G., numita C.I. iar, la începutul anului 2009, numitul S.M. a ieşit din asociere, societatea fiind 
preluată de către inculpatul M.C.N., zis „N.”. Începând, aşadar, cu anul 2009, acest din urmă inculpat a 
rămas unic asociat în societatea arătată mai sus.  

La data de 07.08.2007 între SC B. IFN SA şi numitul R.N. s-a încheiat contractul de leasing 
financiar nr. 359/07.08.2007, având ca obiect autoturismul  BMW 530D, serie şasiu WBANC7... cu nr. 
de înmatriculare ..., culoare neagră, an fabricaţie 2004. La data de 31.03.2008 s-a încheiat un act 
adiţional de cesiune a contractului de leasing financiar, în urma căruia numitul R.N. a cesionat 
contractul de leasing şi a predat autoturismul către SC X. SRL. Întrucât societatea nu a achitat ratele de 
leasing, la data de 18.08.2009 partea vătămată a trimis societăţii o somaţie aceasta rămânând fără 
rezultat.  

În urma coroborării mijloacelor de probă a rezultat faptul că, în ceea ce priveşte autoturismul 
BMW 530D, serie şasiu WBANC7... cu nr. de înmatriculare ..., culoare neagră, an fabricaţie 2004 care 
făcea obiectul contractului de leasing încheiat între partea vătămată SC B. şi SC X. SRL, de acesta a 
dispus pe nedrept C.G., zis „O.”, în sensul că autoturismul a fost transportat de către acesta cu ajutorul 
martorului C.A. în Germania unde, prin intermediul inculpatului M.C.N. şi a numitului R.F., a fost 
înmatriculat în mod fraudulos primind numere de „ţol” (numere germane de export). Ulterior, 
inculpatul C.G., prin intermediul aceluiaşi martor C.A. a transportat autoturismul în municipiul Sibiu, 
acesta fiind înstrăinat pe filiera „D.” – identificat în persoana numitului V.D. din municipiul Arad, 
unor terţi.(vol.VIII, f.29-37)  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile inculpatului C.G., ale inculpatului 
M.C.N. şi ale martorului C.A.. (vol.VIII, f.29-37,vol.X,f.45-62, 154-160,163-166 plus declaraţiile date 
instanţei de acelaşi martor) 

Faţă de probele administrate în cauză a rezultat faptul că inculpatul M.C.N. a fost implicat în 
participarea directă la acest act material, întrucât deşi ştia că SC X. SRL în calitate de utilizator al celor 
două autoturisme achiziţionate în sistem leasing nu a achitat ratele stipulate în contract, a fost de acord 
să preia societatea respectivă având încă de la început reprezentarea faptului că autoturismele urmau să 
fie transportate în Germania şi înmatriculate chiar prin intermediul firmei Autohaus pe care o deţinea. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC B. s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la 
autoturismul BMW 530 D serie şasiu WBANC7... cu nr. de înmatriculare ..., culoare negru, an 
fabricaţie 2004 care făcea obiectul contractului de leasing nr. 359/7.08.2007, cu actul de cesiune din 
31.03.2008 cu sumele de 20.533,28 euro (fără TVA) – sold capital şi 9.240 euro (fără TVA) – sold 
dobândă (vol.I , f.4-5). 

Acest act material este atribuit în consecinţă inculpaţilor C.G. şi M.C.N. până la data la care se 
va stabili şi participarea altor făptuitori. 

În faza de judecată, partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 86.818,81 lei, 
prejudiciu stabilit pe baza sumelor ce figurează scadente în contractul de leasing. 

a.II La data de 08.05.2008 între partea vătămată şi SC X. SRL Cluj s-a încheiat contractul de 
leasing financiar nr. 443/08.05.2008 având ca obiect autoturismul marca Mercedes – Benz 
164/B220KI ML 320 CDI, serie şasiu WDC1..., culoare gri, an fabricaţie 2006, număr de 



înmatriculare .... Începând cu data de 28.11.2008 SC X. SRL nu a mai achitat ratele de leasing, 
contractul de leasing fiind reziliat iar societatea somată să restituie autoturismul. (vol.I, f.12-18)   

În ceea ce priveşte autoturismul marca Mercedes – Benz 164/B220KI ML 320 CDI, serie şasiu 
WDC1..., culoare gri, an fabricaţie 2006, număr de înmatriculare ..., de acesta a dispus pe nedrept 
inculpatul C.G., zis „O.”, în sensul că autoturismul a fost transportat de către acesta cu ajutorul 
martorului C.A. în Germania, unde prin intermediul inculpatului M.C.N. şi a numitului R.F. a fost 
înmatriculat în mod fraudulos primind numere de „ţol” (numere germane de export), fiind ulterior 
înstrăinat către terţi. În prezent, aşa cum reiese din comisia rogatorie, autovehiculul figurează 
înmatriculat în Germania pe numele lui H.S. persoană care nu cunoştea acest lucru. 

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile inculpatului C.G., ale inculpatului 
M.C.N. şi ale martorului C.A. .(vol.VIII, f.29-37,vol.X,f.45-62, 154-160,163-166) 

Ca şi în cazul actului material descris anterior, în sarcina inculpatului M.C.N. trebuie reţinută 
participarea sa directă la comiterea acestuia, în sensul că preluarea ulterioară a societăţii comerciale 
utilizatoare a autoturismului marca Mercedes ML de către inculpat s-a făcut cu reprezentarea încă de la 
început a faptului că ratele autoturismului nu erau plătite şi că acesta urma să fie înmatriculat fraudulos 
în Germania. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC B. s-a constituit parte civilă în cauză, raportat la 
autoturismul marca Mercedes – Benz 164/B220KI ML 320 CDI, serie şasiu WDC1..., culoare gri, an 
fabricaţie 2006, număr de înmatriculare ... care făcea obiectul contractului de leasing nr. 
443/8.05.2008, cu sumele de 141.357,10 lei (fără TVA) – sold capital şi 75.696,92 lei (fără TVA) – 
sold dobândă (vol.I, f.4-5 ).  

Acest act material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C.G. şi M.C.N.. 
 În faza de judecată partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 141.357,10 lei pentru 

autovehiculul menţionat, suma reprezentând soldul capital evidenţiat în scadenţarul la contractul de 
leasing.(f. 62-84) 

2. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC T. 
IFN SA 

 Partea vătămată SC T. IFN SA a depus la DIICOT – ST Cluj o plângere penală îndreptată 
împotriva reprezentanţilor SC X. SRL, respectiv a administratorului M.S., solicitându-se cercetarea 
acestora sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 215 alin 1 şi 3 C.pen. 
Plângerea a fost înregistrată la dosarul penal 228 D/P/2009 (vol.I, f.203-204 ). 

 În motivarea plângerii partea vătămată a arătat faptul că, în calitate de finanţator a încheiat un 
contract de leasing financiar cu SC X. SRL,  în calitate de utilizator. Obiectul contractului de leasing l-
au constituit două autoturisme marca BMW X5. SC X. SRL nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale 
şi nu a achitat ratele de leasing şi nici nu a procedat la predarea autoturismului către proprietarul de 
drept.  

În urma coroborării probelor a rezultat faptul că între SC T. IFN SA şi SC X. SRL s-a încheiat 
contractul de leasing nr. 29692 la data de 14.05.2008 (vol.I,f.206-215). Obiectul contractului de 
leasing l-a constituit autoturismul BMW X5, serie şasiu WBAFFX..., număr de înmatriculare ... şi 
autoturismul BMW X5 serie şasiu WBAFFY..., număr de înmatriculare ....  

Iniţial, SC X. SRL a fost înfiinţată de către inculpatul C.G., ca administrator faptic, formal, 
fiind trecută de către acesta numita C.C., soţia sa. Ulterior, la sfârşitul anului 2008, administrator al 
societăţii a fost trecut tot scriptic numitul S.M.. Ulterior momentului la care administrator scriptic a 
devenit S.M., SC X. a încheiat mai multe contracte de leasing dobândind, în calitate de utilizator, pe 
lângă autoturismele marca BMW seria X5 şi Mercedes ML, proprietatea SC B. şi cele două 
autoturisme BMW X5, proprietatea părţii vătămate SC T. IFN SA.  

Este important a se reţine că doar după ce s-a schimbat administratorul societăţii şi a fost 
menţionat scriptic numitul S.M. au fost încheiate contractele de leasing pentru cele 4 maşini şi că este 
la fel de relevantă şi împrejurarea că deşi administra faptic firma SC X. SRL inculpatul C. a preferat ca 
nicăieri în actele oficiale să nu figureze numele său. 

În urma unei înţelegeri între inculpatul C.G. şi inculpatul M.C.N. părţile sociale ale SC X. SRL 
au fost preluate în cursul anului 2009 de către inculpatul M.C.N., odată cu preluarea societăţii acesta 
preluând implicit şi contractele de leasing financiar pe care societatea le avea în derulare. Ulterior, 
autoturismul BMW X5 serie şasiu WBAFFX..., număr de înmatriculare ... şi autoturismul BMW X5 



serie şasiu WBAFFY..., număr de înmatriculare ... au fost transportate în Germania de către C.G. şi 
M.C.N., direct sau cu ajutorul altor persoane, înmatriculate în mod fraudulos în zona Nurenberg de 
către M.C.N. şi numitul R.F. şi revândute apoi către terţi. 

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile inculpatului C.G., ale inculpatului 
M.C.N. şi ale denunţătorului V.G.. (vol.VIII, f.23-28,vol.X,f.45-62, 154-160,163-166) 

Mai mult,  din toate diligenţele depuse de către inculpatul C.G. legate de cesionarea societăţii 
utilizatoare a autoturismelor dobândite în sistem leasing rezultă în mod evident intenţia acestuia de 
inducere în eroare a reprezentanţilor firmei finanţatoare, acesta având încă de la început reprezentarea 
faptului că o dată intrat în posesia autoturismelor  ratele  aferente contractului de leasing nu erau plătite 
şi mai mult autovehiculele erau înstrăinate prin manoperele care implicau înmatricularea frauduloasă 
în Germania. 

Acest din urmă aspect se desprinde şi din răspunsul autorităţilor germane la cererea de comisie  
rogatorie care au confirmat faptul că inculpatul M.C.N., în perioada mai – decembrie 2009 a fost 
înregistrat ca şi dealer de maşini cu firma N., firmă care avea adresa Germania, 85055 Ingolstadt, 
str….. Totodată în conţinutul aceluiaşi răspuns s-a precizat şi faptul că inculpatul Molovan a fost până 
în cursul lunii iunie 2009 proprietarul firmei C. cu sediul în localitatea Nurnberg, unde era cunoscut cu 
numele de „E.”.(vol.XIII, f.107-140) 

Mai mult, sub aspectul reţinerii intenţiei pe care inculpaţii au avut-o încă de la început şi 
anume, aceea ca prin diferite diligenţe să creeze o reprezentare greşită societăţii finanţatoare, cu privire 
la situaţia autoturismului, este esenţială împrejurarea că martora C.C. (administratorul scriptic al SC X. 
SRL) a formulat la data de 24.11.2008 o plângere penală împotriva numitului S.M. pentru infracţiunea 
de abuz de încredere prev. şi ped. de art.213 Cod penal, plângere înregistrată sub nr.9494/P/2008 la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.(vol.I, f.274-276). 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC T. SA s-a constituit parte civilă în cauză cu o 
sumă pe care o va comunica ulterior (vol.I,  f.203-204). 

Acest act material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C. şi M.. 
 
3. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC P. 

IFN SA 
Partea vătămată SC P. IFN SA a formulat şi depus la BCCO Cluj, la data de 16.12.2009 o 

plângere penală prin care a solicitat cercetarea reprezentanţilor SC R. SRL sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 3 C.pen. (vol.I, f.107) În 
motivarea plângerii partea vătămată susţine faptul că, în calitate de proprietară-finanţatoare a încheiat 
un contract de leasing cu SC T. SRL, în calitate de utilizator, contract având ca obiect un autoturism 
marca Seat Cordoba. Ulterior, în baza unui contract de novaţie, utilizator al autoturismului a devenit 
SC R. SRL. Noul utilizator SC R. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind 
astfel să inducă în eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  

Prin referatul de declinare a competenţei din data de 04 ianuarie 2010. lucrători din cadrul 
BCCO Cluj au dispus declinarea competenţei de soluţionare a plângerii în favoarea DIICOT – S.T. 
Cluj (vol.I f.103-106).  

Plângerea a făcut obiectul dosarului penal nr.1/D/P/2010, iar prin ordonanţa din 13 ianuarie 
2010, acesta a fost reunit, în temeiul art. 33 lit. c C.pr.pen. la dosarul 228 D/P/2009 (vol.I, f.101-102).  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că: administrator al SC R. 
SRL Cluj a fost iniţial martorul A.C.V.. La data de 27.02.2008, între SC P. SA, în calitate de finanţator 
- proprietar şi SC T. I. SRL Cluj, în calitate de utilizator s-a încheiat contractul de leasing-financiar nr. 
9011643/126607, având ca obiect autoturismul marca Seat Cordoba, serie şasiu SSZZZ6..., cu 
numărul de înmatriculare ..., an de fabricaţie 2008.  

La data de 27.10.2008  s-a încheiat între SC P. IFN SA, în calitate de locator, SC T. I. SRL, în 
calitate de utilizator CD şi SC R. SRL în calitate de utilizator cesionar, contractul de novaţie nr. 
9080801/126607. În baza acestui contract, cu acordul SC P. SA, societatea comercială R. SRL a 
preluat contractul de leasing privind autoturismul marca Seat Cordoba, serie şasiu SSZZZ6..., cu 
numărul de înmatriculare ..., an de fabricaţie 2008. Ulterior, în cursul anului 2009, întrucât 
administratorul SC R. SRL nu şi-a mai putut achita ratele de leasing aferente contractului de leasing 
acesta, prin intermediul martorului C.R.I. – care la rândul său a predat autovehicule deţinute în leasing 



inculpatului C., tranzacţie descrisă la punctul 8a, a negociat cu inculpatul C.G. preluarea de către 
acesta, iniţial a contractului de leasing al autoturismului Seat Cordoba iar, mai apoi, preluarea de către 
C.G. a părţilor sociale ale societăţii comerciale R. SRL. (vol.I, f.111-153) 

În acest sens, inculpatul C.G. a luat legătura cu numitul S.C., care în cadrul grupului 
infracţional organizat avea atribuţia de a găsi persoane cu o stare financiară precară, dispuse ca pentru 
sume nesemnificative de bani, să preia formal părţile sociale ale unor societăţi comerciale care aveau 
în derulare, în calitate de utilizatoare, contracte de leasing având ca obiect autoturisme. Astfel, 
inculpatul C.G. i-a solicitat învinuitului S.C. să găsească o persoană, care se încadra tipologiei mai sus 
descrise, dispusă să preia părţile sociale ale SC R. SRL Cluj, devenind astfel administrator formal, însă 
cu puteri depline, al societăţii. Învinuitul S.C. a fost de acord cu solicitarea inculpatului C.G. şi, ca 
atare, în cursul lunii septembrie 2009, s-a deplasat la domiciliul martorului T.D. şi i-a propus acestuia 
ca, în schimbul sumei de 200 lei, să accepte cesionarea părţilor sociale ale unei societăţi comerciale, 
asigurându-l totodată că nu va avea probleme. Martorul, întrucât nu poseda nici un fel de venit s-a 
deplasat împreună cu învinuitul S.C. (faţă de care s-a disjuns urmărirea penală) cu autoturismul marca 
Audi, de culoare verde a acestuia, în municipiul Cluj-Napoca, loc unde S.C. s-a întâlnit cu inculpatul 
C.G.. Ulterior, S.C. şi martorul T.D.  s-au cazat la o pensiune, cazarea şi masa fiind plătite de către 
S.C., care a achitat de asemenea şi băuturi alcoolice pentru martorul T.D.. A doua zi, cei doi s-au 
întâlnit din nou cu inculpatul C.G., în faţa gării din municipiul Cluj-Napoca, s-au deplasat la un cabinet 
de avocatură, unde martorul T.D. a semnat actele de cesiune ale societăţii, de faţă fiind şi martorul 
A.C.V.. Conform declaraţiei martorului T.D. (vol.I, f.157-160) acesta nu a ştiut ce semnează, fiind însă 
asigurat de către inculpatul C.G. să nu-şi facă griji întrucât societatea pe care o preia, respectiv R. SRL, 
este în faliment. Pentru ajutorul acordat, S.C. i-a plătit martorului T.D. consumaţia din ziua respectivă, 
iar apoi l-a transportat la domiciliul său din judeţul Iaşi.  

Atât actele SC R. SRL Cluj cât şi autoturismele care se aflau în leasing pe această societate, 
printre care şi autoturismul marca Seat Cordoba serie şasiu SSZZZ6..., cu numărul de înmatriculare ..., 
an de fabricaţie 2008 au fost preluate de către inculpatul C.G.. În urma cesiunii SC R. SRL, fostul 
administrator al acesteia, martorul A.C.V.  a primit de la inculpatul C.G. suma de aproximativ 13.000 
euro. Ulterior transferului părţilor sociale, martorul A.C.V. nu a mai avut cunoştinţă despre traseul 
autoturismului Seat Cordoba.(vol.I, f.154-156) 

Ulterior momentului în care a intrat în posesia Seat Cordoba serie şasiu SSZZZ6..., cu numărul 
de înmatriculare ..., an de fabricaţie 2008, inculpatul C.G. a luat legătura cu inculpatul M.C.N. şi l-a 
întrebat pe acesta dacă nu este interesat să achiziţioneze autoturismul, contra sumei de 3.000 euro. 
Inculpatul M.C.N. a fost de acord cu propunerea lui C., sens în care s-a deplasat personal din Germania 
în municipiul Cluj-Napoca unde s-a întâlnit cu acesta din urmă. Ulterior, inculpatul M.C.N. a plecat cu 
autoturismul Seat Cordoba în Germania, l-a înmatriculat fraudulos cu ajutorul numitului R.F. şi a 
procedat la revânzarea acestuia cu suma de 5.500 – 6.000 euro, unor terţe persoane, cetăţeni germani 
(vol.X,f.45-62, 154-160,163-166). 

În urma investigaţiilor efectuate în cauză, cu sprijinul autorităţilor germane, a rezultat faptul că 
autoturismul cu datele de identificare de mai sus, a fost înmatriculat fraudulos, cu numărul N-325 L,  
pe numele H.S. din localitatea Marktoberdorf la data de 05.10.2009.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor A.C.V., V.G., C.R., 
T.D.. Din declaraţiile persoanelor amintite coroborate şi cu declaraţiile inculpatului C.G., rezultă faptul 
că toate manoperele pe care inculpaţii C. şi M. le-au efectuat în legătură cu acest autoturism, exced 
derulării normale a clauzelor contractuale şi sunt de natură să contribuie la menţinerea în eroare a 
reprezentanţilor societăţii finanţatoare. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC P. R. IFN SA s-a constituit parte civilă în cauză 
cu suma de 37.379,77 lei, reprezentând rate leasing şi rate broker restante, la care se adaugă capitalul 
nefacturat până la finalizarea contractului (vol.I , f.107). În faza de judecată s-au solicitat sumele de 
17.886 lei reprezentând facturi emise şi neachitate la contractul de leasing la care se adaugă suma de 
6330,72 euro plus TVA reprezentând capital nefacturat (f. 99-124 anexă). 

Acest act material este atribuit inculpaţilor C. şi M.. 
 
4. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC R. 

IFN SA 



Partea vătămată SC R. IFN SA a formulat şi depus la BCCO Cluj, la data de 02.03.2010 o 
plângere penală prin care a solicitat cercetarea reprezentanţilor SC R. SRL sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 3 C.pen. (vol.I, f.167-168). În 
motivarea plângerii partea vătămată susţine faptul că, în calitate de proprietară-finanţatoare, a încheiat 
un contract de leasing cu SC R. SRL, în calitate de utilizator, contract având ca obiect un autoturism 
marca Mercedes Benz. SC R. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind astfel să 
inducă în eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009 la data de 02.03.2010.  
În urma coroborării actelor de urmărire penală efectuate în dosar a rezultat faptul că 

administrator al SC R. SRL Cluj a fost iniţial martorul A.C.V..  
La data de 26.05.2008 s-a încheiat între SC R. SRL, în calitate de locator – finanţator şi SC R. 

SRL Cluj, reprezentată de martorul A.C.V. contractul de leasing financiar nr. 12490, având ca obiect 
autoturismul marca Mercedes Benz ML 320 CDI, cu nr. de înmatriculare ....(vol.I, f.171-182) 

Ulterior, în cursul anului 2009, întrucât administratorul SC R. SRL nu şi-a mai putut achita 
ratele de leasing aferente contractului de leasing acesta, prin intermediul martorului C.R., a negociat cu 
inculpatul C.G. preluarea părţilor sociale ale SC R. SRL şi, implicit, a contractului de leasing având ca 
obiect autoturismul marca Mercedes Benz ML 320 CDI, cu nr. de înmatriculare .... În modalitatea 
descrisă la punctul 3 din prezentul rechizitoriu, martorul T.D. a devenit administratorul formal al 
societăţii, aceasta fiind în concret controlată de către inculpatul C.G.. Ulterior momentului cesionării 
SC R. SRL martorului T.D., inculpatul C.G.  a luat legătura cu martorul C.A., solicitându-i acestuia ca, 
în calitate de şofer, să transporte autoturismul marca Mercedes Benz ML 320 CDI, cu nr. de 
înmatriculare ... în Germania în vederea înmatriculării frauduloase a acestuia şi revânzării către terţi. În 
acest sens, martorul C.A. însoţit de inculpatul C.G. s-au deplasat în Germania cu autoturismul 
Mercedes Benz ML 320 CDI, cu nr. de înmatriculare ..., în localitatea Furth, lângă Nurenberg. Aici cei 
doi s-au întâlnit cu inculpatul M.C.N. şi cu numitul R.F., care au procedat la înmatricularea 
frauduloasă a autoturismului mai sus menţionat, acesta primind numere de export Germania;  după 
care s-a încercat revânzarea autoturismului în Germania timp de o săptămână. Întrucât nu s-a reuşit 
acest lucru, inculpatul C.G. a luat legătura cu numitul G.I., liderul unei grupări infracţionale al cărei 
scop era aproximativ acelaşi cu cel al prezentului grup infracţional organizat şi căruia inculpatul C.G. 
i-a vândut autoturismul contra sumei de 18.000 euro. Din această sumă au fost ulterior plătiţi 
inculpatul M.C.N. şi numitul R.F.r pentru contribuţia lor la vânzarea frauduloasă a autoturismului, 
respectiv pentru înmatricularea acestuia în Germania. În total, pentru înmatricularea frauduloasă a 
acestui autovehicul precum şi a celor două marca BMW, unul X5 şi unul serie 7 – menţionate la 
punctul 8a, inculpatul M.C.N. a primit de la inculpatul C.G. suma de 1700 euro. 

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor A.C.V., V.G., C.R., 
T.D., coroborate şi cu declaraţiile numiţilor G.I. şi I.M. atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de 
judecată. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC R. IFN s-a constituit parte civilă în cauză cu 
suma de 70.722 euro, reprezentând rate leasing şi rate broker restante la care se adaugă capitalul 
nefacturat până la finalizarea contractului (vol.I f.167-168 ). 

Acest act material urmează a fi atribuit inculpaţilor C. şi M.. 
 
5. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC U. 

IFN SA 
a. Partea vătămată SC U. IFN SA în calitate de locator – finanţator, a depus o plângere penală 

la BCCO Cluj prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere a reprezentanţilor SC A.T. SRL 
Vâlcea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 
3 C.pen. În motivarea plângerii partea vătămată arată faptul că în cursul anului 2008 societatea a 
încheiat un contract de leasing financiar cu SC A.T. SRL, această din urmă societate având calitatea de 
utilizator. Obiectul acestui contract îl constituia un autoturism BMW X 5 de culoare neagră.  

SC A.T. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind astfel să inducă în 
eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009 .(vol.I, f.372-373) 



În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că administrator al SC A.T. 
SRL a fost iniţial martorul D.N..  

În primăvara anului 2008 între SC U. IFN SA Bucureşti, în calitate de locatoare şi SC A.T. 
SRL Vâlcea, în calitate de utilizator s-a încheiat un contract de leasing având ca obiect autoturismul 
marca BMW X5 de culoare negru cu nr. de înmatriculare ..., seria şasiu WBAFFZ.... În toamna 
anului 2009, societatea utilizatoare SC A.T. SRL Vâlcea nu a mai putut achita ratele de leasing 
aferente acestui autoturism, situaţie în care administratorul societăţii, martorul D.N., s-a interesat 
printre cunoştinţele pe care le avea dacă nu există persoane interesate să preia contractul de leasing 
având ca obiect autoturismul mai sus descris şi a dat şi un anunţ în revista Super Automarket. În acest 
context martorul l-a cunoscut pe inculpatul C.G., care s-a arătat încă de la început interesat în preluarea 
autoturismului. Astfel, în cursul lunii decembrie 2009, în preajma sărbătorilor de iarnă, martorul D.N. 
s-a deplasat în municipiul Cluj-Napoca pentru a prelua pe cineva din aeroport şi s-a întâlnit cu 
inculpatul C. precum şi cu inculpatul B.N. în OMV din cartierul Someşeni. După ce aceştia din urmă 
au văzut autoturismul s-au arătat interesaţi în preluarea leasingului şi, văzând reticenţa martorului, 
inculpatul B.N. l-a asigurat „că ei sunt oameni serioşi”. Inculpatul C.G. i-a solicitat martorului să-i facă 
rost de o firmă pe care să obţină finanţarea în vederea preluării leasingului, însă martorul i-a precizat 
faptul că nu cunoaşte astfel de firme, după care cei trei s-au despărţit. Ulterior, la câteva zile, la 
domiciliul martorului D.N. din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea, s-au deplasat inculpaţii C.G., L.A.N. 
şi B.N., cu autoturismul acestuia din urmă, marca Mercedes CLK, la volanul căruia se afla fiul lui 
B.N.. Cu această ocazie, inculpatul C.G. i-a înmânat martorului D.N. suma de 10.000 euro pentru 
amortizarea ratelor de leasing plătite până în acel moment, i-a precizat totodată acestuia că a găsit o 
societate comercială pe care să cesioneze autoturismul BMW X5, solicitându-i totodată martorului să-i 
predea autoturismul până se vor perfecta efectiv actele cesiunii.  Societatea în discuţie era SC F. SRL 
Oradea al cărei administrator era numita T.M. şi asupra căreia avea procură de administrare cu drepturi 
depline inculpatul L.. Prezenţa acestuia a fost necesară tocmai pentru acest motiv. Cum inculpatul L. 
nu avea asupra sa actele SC F., pentru a putea circula cu autovehiculul până la cesiunea leasing-ului 
între SC A.T. SRL şi SC I. Oradea s-a încheiat un contract de închiriere având ca obiect autoturismul 
(vol.I, f.389-397). Este de menţionat faptul că inculpatul L.A.N.  a prezentat o împuternicire din partea 
administratorului SC I. SRL Oradea prin care primul era împuternicit de către acesta să-l reprezinte cu 
puteri depline, actele respectivei firme şi ştampila aflându-se din motive neelucidate în maşina 
inculpatului L. conform susţinerilor acestuia.  

În aceste condiţii, martorul D.N. a fost de acord să predea autoturismul BMW X5 primind 
astfel suma menţionată, precum şi un exemplar din contractul de închiriere mai sus amintit. Urma 
astfel ca inculpatul C.G. să obţină încuviinţarea de la partea vătămată SC U. IFN, iar mai apoi să se 
redacteze contractul de novaţie. După o scurtă perioadă de timp, martorul D.N. l-a contactat în repetate 
rânduri telefonic pe inculpatul C.G., iar mai apoi pe inculpatul L.A.N., aceştia asigurându-l că s-a 
obţinut încuviinţarea şi că urmează să se încheie contractul. Cu toate acestea, martorul D.N. a constatat 
că a fost indus în eroare de către inculpaţi. Autoturismul BMW X5 a fost transportat ulterior de către 
inculpatul C.G., B.N. şi F.L. în Ungaria, în ideea de a fi înmatriculat fraudulos în această ţară şi 
revândut. 

Pentru a disimula dispariţia autoturismului, inculpatul C.G. a depus la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Cluj-Napoca o plângere penală prin care a solicitat cercetarea unei persoane, cetăţean 
maghiar, T.G., neidentificată până în prezent, care la data de 13.01.2010, în jurul orelor 12,00, 
împreună cu alte persoane, în parcarea Polus Budapesta, l-ar fi deposedat de autoturismul marca BMW 
cu numărul de înmatriculare .... Plângerea a fost înregistrată sub numărul 2041/P/2010 la Pachetul de 
pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. (vol.I, f.386) Prin ordonanţa cu acelaşi număr din data de 19 mai 
2010 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea DIICOT – S.T.Cluj, în 
vederea conexării acesteia la dosarul 228 D/P/2009. Prin ordonanţa nr. 157 D/P/2010 din 26 mai 2010 
a DIICOT – S.T. Cluj s-a dispus în baza art. 34 lit. d C.pr.pen., reunirea plângerii la dosarul 228 
D/P/2009 pentru o mai bună înfăptuire a justiţiei (vol.I, f.377, 398-399). În conţinutul plângerii penale 
respective inculpatul a susţinut că a fost deposedat de autoturismul marca BMW X5, cu numărul de 
înmatriculare … proprietatea SC U. IFN SA de numitul T.G. împreună cu alte persoane pe care nu le 
cunoştea, în timp ce se afla în parcarea Complexului Comercial Polus din Budapesta. (vol.I, f.386) 



 Cert este că nu s-a putut stabili cu exactitate ce s-a întâmplat cu acest autovehicul, dacă a fost 
sau nu sustras din parcarea de la Polus, dacă inculpatul C. a predat cheia şi actele maşinii 
cumpărătorilor sau dacă acesta a vândut pur şi simplu maşina şi şi-a însuşit banii, declaraţiile 
inculpaţilor şi ale martorilor fiind contradictorii sub acest aspect inculpatul L. afirmând chiar că lui i s-
a spus numărul de înmatriculare din Ungaria al autovehiculului de către cunoştinţele sale din Oradea.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor D.N., a inculpatului 
C.G., a inculpatului B.N. şi ale inculpatei F.L., care se coroborează şi cu declaraţia inculpatului 
L.A.N.. In cursul cercetărilor efectuate în prezenta cauză s-a stabilit faptul că martorul D.N., după 
sesizarea organelor de urmărire penală, a plătit în continuare ratele aferente contractului de leasing, 
astfel că deşi nu se află în posesia autoturismului acesta a încercat să execute clauzele contractuale 
astfel cum au fost asumate iniţial. În aceste condiţii, la analizarea laturii obiective a infracţiunii de 
înşelăciune se vor avea în vedere manoperele depuse de inculpatul B.N. împreună cu inculpaţii C. şi 
L., care au încercat să-l determine pe numitul D.N. să le predea autoturismul marca BMW X5 
prezentându-i drept garanţie pentru încheierea actelor cesiunii un contract de închiriere pe societatea 
menţionată mai sus. (vol.I, 389-392, vol.X, f.45-62, 122-139, 210-214, 261-268) 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC U. IFN SA s-a constituit parte civilă în cauză cu 
o sumă pe care o va preciza ulterior. (vol.III, f.260-261) 

Actul material descris urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C., B. şi L.. 
b. La data de 23.02.2010 inculpatul C.G.  a depus la IPJ Bihor – Serviciul furturi auto o 

plângere penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere a inculpatului L.A.N., sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, prev. şi ped. de art. 208 alin. 1  C.pen. (vol.III f.210,227-228). În 
motivarea plângerii inculpatul C.G. a arătat faptul că inculpatul L.A.N. ar fi sustras un autoturism 
marca BMW X6 care, deşi era achiziţionat în sistem leasing pe o societate comercială al cărei 
împuternicit era inculpatul L.A.N., era proprietatea sa. 

 Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea sub nr. 
31/P/04.01.2010 (vol.III, f.227-228). Având în vedere plângerea inculpatului C.G., la data de 
24.02.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat 
prev şi ped de art. 208 al.1, 209 al.1 lit.e,g,i C.p., iar ca stare de fapt a fost reţinut faptul că în noaptea 
de 18/19.02.2010 A.N. a sustras din satul Rontău, din curtea unei ferme, un autoturism marca BMW 
X6 cu nr. de înmatriculare ..., proprietatea inculpatului C.G. (vol.III, f.229). La data de 25.02.2010, 
măsura a fost confirmată de procuror prin rezoluţie. 

 La data de 10.03.2010, inculpatul L.A.N. a depus la IPJ Bihor – Serviciul furturi auto o 
plângere prin care a solicitat, în calitate de împuternicit al SC F. SRL Oradea, restituirea autoturismul 
marca BMW X6. (vol.III, f.241-242).  

Prin ordonanţa de declinare a competenţei din data de 12 mai 2010 Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea a dispus declinarea competenţei de soluţionare a plângerii în favoarea DIICOT – 
ST Cluj (vol.III, f.3-5).  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că: autoturismul marca 
BMW X6 cu nr. de înmatriculare ... este proprietatea SC U. IFN SA. La data de 18.01.2010, între SC 
U. IFN SA şi SC F. SRL, reprezentată de martora T.M.  , al cărei împuternicit era însă inculpatul 
L.A.N. s-a încheiat contractul de leasing financiar 71607/18.01.2010. Obiect al acestui contract de 
leasing l-a făcut autoturismul BMW X6 X Drive 3,0D, cu număr de înmatriculare provizoriu ..., 
număr de identificare WBAFG..., culoare neagră (vol.III, f.248-255).  

Cu privire la SC F. SRL, administrator al acestei societăţi figura scriptic martora T.M.  . 
Audiată fiind această persoană de către procuror (instanţa a făcut aplicarea art. 327 alin. 3 C.pr.pen.) 
cu privire la modalitatea în care a ajuns administrator la SC F. SA precum şi cu privire la împrejurarea 
în care l-a împuternicit, cu puteri depline, pe inculpatul L.A.N. să reprezinte această societate, aceasta 
a declarat că: în cursul anului 2009, în timp ce se afla în municipiul Oradea l-a cunoscut pe martorul 
D.R., ocazie cu care acesta i-a promis că o să-i faciliteze obţinerea unui credit bancar însă anterior ea 
trebuie să fie de acord să cesioneze părţile sociale ale unei societăţi comerciale, devenind astfel 
administrator al acestei societăţi. Martora a fost de acord, fiind astfel condusă de către D.R. la un notar 
public, unde martora a semnat actele de cesiune a SC F. SRL. În perioada cuprinsă între Crăciun şi 
Revelion martora T.M.   s-a reîntâlnit cu martorul D.R., acesta solicitându-i o xerocopie a cărţii sale de 
identitate, pretextându-i că are nevoie de aceasta la Banca Transilvania, unde urma ca martora să 



obţină creditul. La începutul lunii ianuarie 2010 martora T.M.   a fost din nou contactată de D.R., 
acesta solicitându-i să se deplaseze în municipiul Oradea pentru a merge la bancă. De această dată 
D.R. a venit însoţit de inculpatul L.A.N., care s-a prezentat a fi director de bancă spunând că va 
rezolva obţinerea creditului. Astfel, martora s-a deplasat cu inculpatul L.A.N. la sucursala Băncii 
Transilvania situată lângă staţia de taxiuri de lângă Piaţa Rogerius din Oradea, cei doi au intrat în 
bancă, iar L.A.N.  i-a solicitat unei funcţionare mai multe formulare pe care martora urma să le 
completeze în vederea obţinerii creditului. După completarea formularelor, acestea au fost semnate atât 
de martora T.M.   cât şi de inculpatul L.A.N., care a aplicat şi ştampila SC F. SRL Oradea. Cu această 
ocazie, una dintre funcţionarele băncii i-a înmânat inculpatului L.A.N. mai multe bilete la ordin. 
Ulterior, cei doi au părăsit sediul băncii iar inculpatul L.A.N. a asigurat-o pe martoră că în acea zi vor 
intra banii în contul de credit. Cu toate însă că martora a aşteptat până la ora închiderii băncii creditul 
promis nu a intrat în cont, sens în care aceasta a fost contactată telefonic de către L.A.N. care i-a 
precizat că urmează ca banii să intre însă nu în acea zi.(vol.III, 245, 262-275) 

La jumătatea lunii ianuarie 2010 martora T.M.   a fost contactată din nou de către inculpatul 
L.A.N. care i-a precizat că o să vină la domiciliul său din comuna V., judeţul Bihor, întrucât au intrat 
banii în cont şi urmează ca martora să-i ridice. În continuare martora a fost condusă de către inculpatul 
L.A.N. în municipiul Oradea la sediul SC U. IFN SA. Înainte de a intra în sediul societăţii inculpatul 
L.A.N. i-a dat martorei T.M.   să semneze patru bilete la ordin, sfătuind-o totodată să răspundă cu da la 
toate întrebările care urmau să-i fie puse de către funcţionar. În interiorul sediului U. IFN SA, despre 
care martora T.M.   credea în continuare că este o bancă, acesteia i-au fost înmânate mai multe 
documente de către funcţionara de la ghişeu, documente pe care martora le-a semnat având 
convingerea că ulterior o să obţină creditul. 

 La data de 10.02.2010 inculpatul L.A.N. i-a solicitat din nou martorei să vină în municipiul 
Oradea, a condus-o la un notar public şi i-a solicitat să-i întocmească o procură prin care-l mandata cu 
drepturi depline să reprezinte SC F. SRL. Inculpatul L.A.N. i-a motivat martorei această solicitare prin 
faptul că urma să se prezinte la Bucureşti şi să discute cu persoane din conducerea centrală a băncii în 
vederea acordării creditului pe care martora îl solicita.  

Ulterior, martora T.M.   a primit două sms-uri de la SC U. IFN SA, prin care era anunţată că i-
au fost emise două deconturi în valoare de 3.200 lei, iar celălalt în valoare de 890 lei, ocazie cu care 
aceasta a aflat că aceste sume reprezentau diverse taxe pentru achiziţionarea unui autoturism BMW 
X6, în sistem leasing pe SC F. SRL. Martora l-a contactat pe L.A.N. care a liniştit-o spunând că 
acestea sunt minciuni. După acest moment martora nu a mai reuşit să ia legătura cu inculpatul L.A.N., 
însă în cursul lunii martie 2010 aceasta a fost contactată de martorul D.R., care a chemat-o în 
municipiul Oradea pentru a anula procura pe care i-a dat-o inculpatului L.A.N. pentru reprezentarea 
SC F. SRL.  

În ceea ce priveşte achiziţionarea în sistem leasing a autoturismului BMW X6, avansul pentru 
achiziţionarea autoturismului i-a fost pus la dispoziţie inculpatului L.A.N. de către inculpatul C.G., 
suma reprezentând acest avans şi anume 56.500 lei fiind în fapt finanţată de inculpata F.L.. 
Autoturismul BMW X6 a fost preluat aşadar de către inculpatul L.A.N., acesta utilizând manoperele 
mai sus arătate în calitatea sa de „împuternicit” al SC F. SRL, urmând ca ulterior întocmirii RAR-ului 
acesta să fie predat, prin intermediul inculpatului C.G. inculpatei F.L.. Autoturismul a fost depozitat de 
către inculpatul C.G. şi inculpata F.L., până la momentul în care urma să fie efectuat RAR-ul, în sediul 
unei ferme situată în comuna Rontău, judeţul Bihor, loc de depozitare sugerat inculpatului C.G. de 
către verişorul acestuia, martorul R.T..  

Potrivit declaraţiei inculpatului L.A.N., care a avut ideea achiziţionării autovehiculului în 
leasing, înţelegerea dintre el şi F.L., de care inculpatul L. avea nevoie pentru a finanţa avansul leasing-
ului, a fost ca aceasta să preia firma SC F. SRL. Cum inculpata a promis iniţial că o va face, iar apoi s-
a răzgândit spunând şi că va vinde autovehiculul, inculpatul şi-a dat seama că în ipoteza în care maşina 
este vândută imediat după încheierea contractului de leasing în condiţiile în care el apre ca şi 
împuternicit cu drepturi depline al administratorului SC F. SRL, i se va imputa lui dispariţia 
autovehiculului şi neplata ratelor, prin urmare, sub pretextul că trebuie să încheie asigurarea CASCO 
de care era nevoie la RAR a cerut inculpatei cheile autovehiculului, a luat, probabil fiind însoţit de ea – 
aşa cum ar rezulta din declaraţia din instanţă a martorului R.T., autovehiculul din locul în care fusese 
parcat şi l-a împrumutat unui prieten de-al său pe nume S.M.C., care urma să se deplaseze cu 



autoturismul în municipiul Bucureşti. Inculpatului B. inculpatul L. i-a cerut să remită autovehiculul cu 
titlu de garanţie pentru restituirea unei datorii de 30.000 euro unei cunoştinţe din judeţul Bihor a 
inculpatului L., lucru pe care B. nu l-a mai făcut, el plecând în străinătate. 

În urma plângerii formulate de către inculpatul C.G. cu privire la sustragerea autoturismului 
mai sus descris, la data de 5.03.2010, autovehiculul a fost depistat în trafic pe BDNE – DN1 pe raza 
localităţii Comarnic, în autoturism aflându-se şi martorul S.M.C.. La aceeaşi dată s-a procedat la 
ridicarea autoturismului, pe bază de proces-verbal (vol.III , f.215-221, 293-295). 

Prin ordonanţa nr. 31/P/2010 din 07 mai 2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea s-a 
respins cererea formulată de către C.G. prin care acesta solicita restituirea autoturismului iar prin 
ordonanţa nr. 31/P/2010 din 07 mai 2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea s-a respins 
cererea formulată de către L.A.N. de restituire a autoturismului. 

Prin ordonanţa nr. 31/P/2010 din 10 mai 2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea s-a 
dispus admiterea cererii formulate de către U. IFN SA şi s-a dispus restituirea autoturismului către 
această societate.  

Starea de fapt mai sus descrisă rezultă din declaraţiile inculpaţilor L. şi C., a inculpatei F. şi a 
martorilor T.M.  , D.R. şi R.T..  

Aşa cum a fost precizat ulterior şi rechizitoriul, în sarcina inculpatului C.G. nu trebuie reţinut 
acest act material deoarece contribuţia acestuia a fost doar aceea de a încerca recuperarea 
autovehiculului pentru F.L. care a finanţat plata avansului, el neavând legătură cu inducerea în eroare a 
societăţii de leasing. 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC U. IFN nu s-a constituit parte civilă în cauză 
întrucât autoturismul a fost recuperat în natură şi predat acesteia.  

Acest act material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi F.. 
 
6. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC I. 

IFN SA  
Partea vătămată SC I. IFN SA Bucureşti a formulat şi depus la DIICOT – S.T. Cluj o plângere 

penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere penală a reprezentantului S.C. D.N.S.I. 
SRL, numitul D.I., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 
3 C.pen. (vol.I, f.295-297). În motivarea plângerii partea vătămată a susţinut faptul că, între S.C. I. IFN 
SA Bucureşti, în calitate de proprietar şi S.C. D.N.S.I. SRL în calitate de utilizator s-a încheiat un 
contract de leasing financiar având ca obiect un autoturism Ford Mondeo.  

SC D.N.S.I. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind astfel să inducă în 
eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009 . 
În urma coroborării actelor de urmărire penală efectuate în dosar a rezultat faptul că 

administrator al SC D.N.S.I. SRL Cluj a fost iniţial martorul D.I..  
La data de 27.07.2008, între SC I. IFN SA în calitate de finanţator şi S.C. D.N.S.I. SRL, 

reprezentată de martorul D.I., în calitate de utilizator s-a încheiat contractul de leasing financiar nr. 
02631. Obiect al contractului a fost autoturismul Ford Mondeo Ambiente 1,8 TDCI, an de 
fabricaţie 2007 (vol.I, f.299-317).  

Conform actului constitutiv al SC D.N.S.I. SRL Cluj administrator al acestei societăţi a fost 
martorul D.I., fratele acestuia, martorul D.A. având calitatea de asociat. S.C. D.N.S.I. SRL Cluj a 
achitat ratele aferente contractului de leasing, mai sus arătat până în cursul anului 2009 când, datorită 
situaţiei economice a firmei, nu s-a mai reuşit plata ratelor. În aceste condiţii, martorul D.A. a dat un 
anunţ într-un ziar local, în sensul că intenţionează să cesioneze contractul de leasing încheiat de 
societatea al cărei asociat este cu  partea vătămată. În urma anunţului D.A. a fost contactat de către 
numitul V.G., persoană care s-a arătat interesată în preluarea leasingului. În urma înţelegerii dintre cei 
doi, aceştia au convenit ca D.A.  să achite ratele restante, în număr de trei şi în valoare de 6.000 lei, 
ulterior urmând ca leasingul să fie preluat de V.G.. Ulterior, V.G. i-a spus martorului D.A. că nu va 
prelua leasingul pe societatea sa însă că acesta va fi contactat de către un prieten de-al său care este de 
acord să preia maşina şi ratele de leasing. În acest context, D.A. a fost contactat de către C.G., acesta a 
predat autoturismul inculpatului C.G., fiind convins că acesta îşi va îndeplini obligaţiile asumate, 
respectiv va continua contractul de leasing. Acest lucru însă nu s-a întâmplat şi contactat fiind de către 



martorul D.A. inculpatul C.G. i-a precizat acestuia că n-o să-i restituie maşina şi l-a sfătuit să-i 
cesioneze firma, respectiv SC D.N.S.I. SRL, propuneri cu care martorul nu a fost de acord.(vol.I, 
f.351-356) 

În aceste condiţii, autoturismul aflat în posesia inculpatului C.G. a fost înstrăinat de către acesta 
în mod fraudulos către terţe persoane cu consecinţa prejudicierii părţii vătămate SC I. IFN SA.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor D.A., D.I., V.G., 
coroborate şi cu declaraţia inculpatului C.G.. (vol.I, f.351-356, vol.VIII, f.23-28, vol.X, f.45-62) 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC I. IFN SA s-a constituit parte civilă cu suma de 
60.639,08 lei, constituind rate aferente contractului de leasing nr. 02631 din 27.07.2008 (vol.I, f.295-
297). În faza de judecată a solicitat suma de 8168,19 euro plus TVA (f. 94-98 anexă) 

 Acest act material trebuie reţinut în sarcina inculpatului C.. 
 Facem precizarea că autovehiculul figurează înmatriculat în Germania pe numele lui H.S. 

potrivit comisiei rogatorii, ceea ce înseamnă că există un indiciu temeinic că a fost fraudulos 
înmatriculat pe filiera M.C.N. – R.F.r, la fel ca şi celelalte autovehicule ce fac obiectul acestui dosar, 
menţionate la punctele 1aII şi 3 de mai sus. Însă, faţă de precizarea rechizitoriului prin adresa DIICOT 
în sensul nereţinerii actului material în sarcina inculpatului şi faţă de declaraţia martorului V. care nu 
ştie concret cu ce anume se ocupa M. în Germania şi care era rolul lui în cadrul grupului – din care 
făcea parte, precum şi raportat la declaraţia inculpatului C. cum că actul material referitor la Ford a 
fost afacerea lui V., simpla bănuială că inculpatul M. a înmatriculat fraudulos autovehiculul, fără alte 
chestiuni adiacente care să stabilească cu certitudine dacă a făcut-o el, Miţicuş sau Farr, nu poate sta la 
baza unei condamnări. 

 
7. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC B.B. 

IFN SA  
Partea vătămată SC B.B. IFN SA a formulat o plângere penală prin care a solicitat să se 

efectueze cercetări faţă de reprezentanţii SC A. SRL. Din conţinutul plângerii a rezultat faptul că 
autoturismul marca Audi A6, proprietatea părţii vătămate SC B.B. IFN SA, care era obiectul unui 
contract de leasing financiar, utilizator fiind SC A. SRL Sibiu, a fost înstrăinat fără acordul 
proprietarului.(vol.II, f.2-4)  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009. 
În urma coroborării actelor de urmărire penală efectuate în dosar a rezultat faptul că 

administrator al SC A. SRL Sibiu a fost iniţial numitul D.V.V.G..  
La data de 25.02.2009, între SC B.B. IFN  SA, în calitate de locator – finanţator şi SC A. SRL 

Sibiu, reprezentată de numitul D.V.V.G. s-a încheiat contractul de leasing financiar nr. 72146, având 
ca obiect autoturismul marca Audi A6.(vol.II, f.5-13) În cursul anului 2009, întrucât administratorul 
SC A. SRL intenţiona să predea contractul de leasing, a fost contactat, prin intermediar, de către 
inculpatul C.G., care i-a propus preluarea în întregime a SC A. SRL Sibiu şi implicit a tuturor 
contractelor de leasing auto pe care aceasta le avea în desfăşurare. Ulterior inculpatul C.G. l-a 
contactat pe inculpatul M.C.N. şi i-a solicitat acestuia să găsească o persoană care, în schimbul unei 
sume modice de bani să accepte în mod formal preluarea părţilor sociale ale SC A. SRL Sibiu. 
Inculpatul C.G. a contactat de asemenea, persoanele membre ale grupului care aveau atribuţii în sensul 
finanţării activităţii grupului, respectiv F.L. şi B.N., cărora le-a adus la cunoştinţă despre înţelegerea 
făcută cu numitul D. prin intermediari. Potrivit înţelegerii stabilite F. şi B.  au fost de acord să 
finanţeze preluarea autoturismului şi în mod direct să participe la negocierea condiţiilor de preluare ale 
acestuia. 

Astfel, la sfârşitul anului 2009, fără a se putea stabili cu exactitate data inculpaţii C.G., M.C.N. 
împreună cu inculpaţii F.L. şi B.N., precum şi cu martorii X..X. (şoferul lui B.), R.D.G. şi cu numitul 
C.M. (şoferul lui C.) s-au deplasat în municipiul Sibiu unde au fost perfectate actele de preluare a SC 
A. SRL Sibiu de la numitul D., pe numele martorului R.D.G.. Ca urmare a acestui fapt, a fost plătită de 
către inculpaţii B.N. şi F.L. suma totală de 16.500 euro pentru preluarea SC A. SRL Sibiu şi implicit a 
tuturor autovehiculelor utilizate de această societate.  

Ulterior, autoturismul a fost transportat  în municipiul Cluj-Napoca, acesta fiind condus de F.L. 
şi rămânând apoi în posesia inculpatului B.. Potrivit înţelegerii pe care membrii grupului o aveau cu 
inculpatul L.A.N., autoturismul a fost transportat ulterior în municipiul Oradea, la acest fapt 



participând toţi membrii grupului mai sus menţionaţi, cu excepţia inculpatului M.C.N., după care 
autoturismul a fost trecut peste graniţă în Ungaria. Aici inculpatul L.A.N. a intermediat întâlnirea cu 
persoane interesate de dobândirea sub preţul pieţei a autoturismului respectiv, găsite de un cetăţean 
român de etnie rromă numit G. care cunoştea la rândul său pe capul unei filiere din Ungaria zis N., 
filieră care se ocupa la rândul său cu înmatricularea pe bază de acte false a autovehiculelor deţinute în 
leasing şi revânzarea lor aşa cum am arătat la capitolul despre grupul infracţional, după care, în urma 
realizării înţelegerii între membrii grupului şi persoanele respective, autoturismul a fost înstrăinat, fiind 
ulterior înmatriculat fraudulos în Ungaria. 

În mod cert declaraţia dată tribunalului prin care inculpatul M.C.N. nu recunoaşte că ar fi avut 
vreo legătură cu cesionarea firmei A. martorului R. nu corespunde adevărului. Inculpatul şi martorul 
sunt consăteni şi se cunoşteau, potrivit declaraţiei martorului R., acesta s-a înţeles cu inculpatul să fie 
cesionată pe numele său firma A. cu active şi pasive cu tot, împreună s-au deplasat la Cluj-Napoca şi 
apoi la Sibiu şi au împărţit banii pe care inculpata F. li i-a dat, respectiv 100 euro inculpatului M. 
pentru că a găsit o persoană pe numele căreia să fie cesionată firma şi 2000 lei martorului R. pentru că 
a acceptat să fie cesionată firma pe numele său (martor afat în dificultăţi financiare dar de altă condiţie 
materială decât perosanele găsite de S.C.). Rezultă că SC A. SRL deţinea în leasing şi alte 3 
autoutilitare marca Mercedes Sprinter preluate odată cu autoturismul marca Audi A6.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor R.D.G., ale inculpaţilor 
C.G., L. Adrian şi M.C.N. (de la urmărire penală), ale inculpatei F.L.. Din depoziţiile persoanelor 
menţionate a rezultat faptul că încă de la început inculpaţii au avut reprezentarea faptului că preluarea 
SC A. SRL de către R.D.G., persoană găsită prin intermediul inculpatului M.C.N. este fictivă, astfel că 
derularea clauzelor contractului de leasing urma să nu se mai realizeze, cu toţii având intenţia de 
înstrăinare a autoturismului respectiv în Ungaria. În declaraţia dată instanţei inculpata a arătat în mod 
clar că s-a asociat cu inculpaţii C. şi B. tocmai pentru a derula afaceri cu maşini deţinute în leasing, 
cumpărate la preţuri derizorii faţă de valoarea lor şi vândute apoi la preţuri apropiate de cele reale, 
rolul ei fiind acela de a finanţa afacerea, urmând a împărţi profitul.  

În faza de urmărire penală partea vătămată SC B.B. IFN SA s-a constituit parte civilă în cauză 
cu suma de 40.567,62 lei, reprezentând rate leasing neachitate (vol. II, f. 2-4). 

Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C., F., B. şi M.. 
 
8. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC U. 

IFN SA 
a. Partea vătămată SC U.L. Corporaţion IFN SA a formulat şi depus la BCCO Cluj o plângere 

penală prin care a solicitat cercetarea reprezentanţilor SC R. SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 3 C.pen. (vol.I, f.358-369). În motivarea 
plângerii partea vătămată susţine faptul că, în calitate de proprietară-finanţatoare a încheiat un contract 
de leasing cu SC R. SRL, în calitate de utilizator, contract având ca obiect două autoturisme marca 
BMW, modele seria 7 şi X5. SC R. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, urmărind 
astfel să inducă în eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoturismului.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009. 
În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că administrator al SC R. 

SRL Cluj a fost iniţial martorul C.R.I..  
Între SC U.L. Corporaţion IFN  SA, în calitate de locator – finanţator şi SC R. SRL Cluj, 

reprezentată de martorul C.R. s-au încheiat contractele de leasing financiar nr.44446/25.02.2008 şi 
respectiv nr.54355/27.08.2008, având ca obiect autoturismele marca BMW, modele X5 şi seria 7. 
Ulterior, în cursul anului 2009, întrucât administratorul SC R. SRL nu şi-a mai putut achita ratele de 
leasing aferente contractului de leasing acesta s-a deplasat la firma de leasing şi a anunţat acest aspect. 
Conform declaraţiilor martorului C.R.I., acesta a fost sfătuit de către o persoană din cadrul societăţii de 
leasing să renunţe la unul dintre autoturisme şi să-l păstreze doar pe celălalt. Societatea comercială de 
leasing i-a trimis martorului C.R. o notificare cu privire la rezilierea de drept a contractului de leasing 
începând cu data de 21.08.2009. În acest context, martorul C.R.I. a dat un anunţ în ziarul „Piaţa de la A 
la Z” prin care oferea preluarea de leasing pentru autoturismul marca BMW seria 7. În urma anunţului 
publicat în ziarul „Piaţa de la A la Z”, martorul C.R.I. a fost contactat de către inculpatul C.G. care s-a 
arătat interesat în preluarea autoturismului şi implicit a contractului de leasing financiar al cărui obiect 



era acesta. În momentul în care inculpatul C.G. şi martorul C.R.I. s-au întâlnit în vederea negocierii 
condiţiilor de preluare a autoturismului, primul i-a propus martorului să-i preia în totalitate, prin 
cesionarea părţilor sociale societatea comercială R.. Iniţial martorul nu a fost de acord cu propunerea 
inculpatului, însă, ulterior, acesta a acceptat stabilindu-se totodată preţul de preluare al celor două 
autoturisme, respectiv a contractelor de leasing. Astfel, urma ca inculpatul C.G. să-i plătească 
martorului C.R.I. suma de 9.000 euro pentru compensarea ratelor achitate de către acesta pentru 
leasingul autoturismului BMW seria 7 şi respectiv 11.000 euro pentru compensarea ratelor achitate de 
către acesta pentru leasingul autoturismului BMW seria X5.   

Ulterior momentului în care martorul C.R.I. a achiesat la propunerea inculpatului C.G., acesta 
din urmă a luat legătura cu învinuitul S.C., persoană care aşa cum am amintit avea atribuţiuni în cadrul 
grupului infracţional organizat de a găsi persoane cu o stare materială precară care, pentru sume 
nesemnificative de bani, să fie dispuse să preia formal părţile sociale ale unor societăţi comerciale care 
aveau în derulare contracte de leasing financiar, cu obiect autoturisme. Inculpatul C.G.  i-a solicitat 
astfel învinuitului S.C. să găsească o persoană, care se încadra în această tipologie şi care să fie dispusă 
să preia societatea SC R. SRL. Ca atare, la începutul lunii septembrie 2009, învinuitul S.C. l-a abordat 
pe martorul P.C. solicitându-i acestuia ca, în schimbul sumei de 250 lei, să preia părţile sociale, 
devenind astfel şi administrator al societăţii. Întrucât a fost asigurat în mod repetat de către învinuitul 
S.C. despre faptul că nu va avea nici o problemă raportat la preluarea acestei societăţi, martorul P.C. a 
acceptat să se deplaseze cu învinuitul S.C. în municipiul Cluj-Napoca pentru a efectua formalităţile de 
preluare a societăţii. Ajuns în Cluj-Napoca, martorul P.C. a fost dus de către învinuitul S.C. la un birou 
de avocatură din zona gării unde a semnat actele de preluare a SC R. SRL. Martorul P.C. nu a intrat 
vreun moment în posesia actelor SC R. SRL şi nici în posesia celor două autoturisme‚ marca BMW tip 
seria 7 şi respectiv X5, acestea ajungând în posesia inculpatului C.G.. (vol.I, 185-200)  

Inculpatul C.G. a transportat, apoi, personal şi cu ajutorul lui V.G. cele două autoturisme în 
Germania, aici a luat legătura cu M.C.N. care avea firma C., acesta le-a înmatriculat fraudulos şi cu 
ajutorul lui F.R. C. plătind acestuia 2000 euro/maşină, după cunoştinţele inculpatului M. una dintre 
maşini fiind vândută în Germania, iar cealaltă a fost readusă în România (vol X f. 156). Facem 
precizarea că deşi inculpatul M.C.N. nu menţine declaraţia dată în faza de urmărire penală, aceasta este 
mult prea precisă şi conţine detalii importante, care se coroborează cu alte mijloace de probă, prin 
urmare instanţa o va lua în considerare, declaraţia fiind mult mai apropiată de adevăr decât cea dată în 
faza de judecată.  

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor A.C.V., V.G., C.R., 
P.C., C.A. declaraţia inculpaţilor C.G. şi M.C.N.. Din aceste mijloace de probă la care am făcut 
referire rezultă acelaşi mod de operare ca şi în cazul actelor materiale descrise mai sus.(vol.I, 185-189, 
vol.VIII, f.23-37, vol.X, f.45-62, 154-160, 163-166). 

În faza de urmărire penală partea vătămată SC U. IFN se constituie parte civilă în cauză cu 
suma de 500.819,38 lei, reprezentând  contravaloarea facturilor emise şi neachitate precum şi 
contravaloarea ratelor de  leasing rămase de achitat. (vol.I, f.364-369). 

 Actul urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor C. şi M.. 
b. Partea vătămată SC U.  IFN SA a formulat şi depus la DIICOT – ST Cluj o plângere penală 

prin care a solicitat cercetarea reprezentanţilor SC A. SRL Sibiu, a făptuitorului R.D.G. şi D.V.V.G. 
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în convenţii, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 3 
C.pen., abuz de încredere, prev. şi ped. de art. 213 C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, 
prev. şi ped. de art. 290 C.pen. şi furt, prev. şi ped. de art. 208 C.pen. (vol.II, f.51-61). În motivarea 
plângerii partea vătămată susţine faptul că, în calitate de proprietară-finanţatoare a încheiat un contract 
de leasing cu SC A. SRL Sibiu, în calitate de utilizator, contract având ca obiect trei autoutilitare 
marca Mercedes Benz Sprinter. SC A. SRL nu a achitat ratele scadente conform contractului, 
urmărind astfel să inducă în eroare partea vătămată şi prin refuzul predării autoutilitarelor.  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 228 D/P/2009. 
În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că: administrator al SC A. 

SRL Sibiu a fost iniţial numitul D.V.V.G..  
La data de 11.08.2009, între SC U. IFN  SA, în calitate de locator – finanţator şi SC A. SRL 

Sibiu, reprezentată de numitul D.V.V.G. s-au încheiat contractele de leasing financiar nr. 66319, având 
ca obiect autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter cu seria de şasiu WDB9..., nr.66326 având ca şi 



obiect autoutilitara marca Mercedes Sprinter serie şasiu WDB9..., nr. 66334 având ca şi obiect 
autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter serie şasiu WDBX.... Ulterior, în cursul anului 2009, 
întrucât administratorul SC A. SRL intenţiona să predea cele trei contracte de leasing, a fost contactat, 
prin intermediar, de către inculpatul C.G., care i-a propus preluarea în întregime a SC A. SRL Sibiu şi 
implicit a tuturor contractelor de leasing auto pe care aceasta le avea în desfăşurare. Ulterior, 
inculpatul C.G. l-a contactat pe inculpatul M.C.N. şi i-a solicitat acestuia să găsească o persoană care, 
în schimbul unei sume modice de bani să accepte în mod formal preluarea părţilor sociale ale SC A. 
SRL Sibiu. Inculpatul C.G. a contactat de asemenea persoanele membre ale grupului care aveau 
atribuţii în sensul finanţării activităţii grupului, respectiv învinuiţii F.L. şi B.N., cărora le-a adus la 
cunoştinţă despre înţelegerea făcută cu numitul D. prin intermediari. Potrivit înţelegerii stabilite, 
învinuiţii F. şi B.  au fost de acord să finanţeze preluarea celor trei autoutilitare şi în mod direct să 
participe la negocierea condiţiilor de preluare ale acestora.(vol.II, f.63-286) 

Astfel, la sfârşitul anului 2009, fără a se putea stabili cu exactitate data, inculpaţii C.G., M.C.N. 
împreună cu învinuiţii F.L. şi B.N., precum şi cu martorii X..X. şi R.D.G. şi cu numitul C.M. s-au 
deplasat în municipiul Sibiu, unde au fost perfectate actele de preluare a SC A. SRL Sibiu de la 
numitul D., pe numele martorului R.D.G.. Ca urmare a acestui fapt, a fost plătită de către învinuiţii 
B.N. şi F.L. suma totală de 16.500 euro pentru preluarea SC A. SRL Sibiu şi implicit a tuturor 
autovehiculelor utilizate de această societate.  

Ulterior, autoutilitarele au fost transportate în municipiul Cluj-Napoca, fiind conduse de 
inculpatul C., martorul X..X. şi numitul C.M.. Potrivit înţelegerii pe care membrii grupului o aveau cu 
inculpatul L.A.N., autoutilitarele au fost transportate ulterior în municipiul Oradea, la acest fapt 
participând toţi membrii grupului mai sus menţionaţi, cu excepţia inculpatului M.C.N., după care au 
fost trecute peste graniţă în Ungaria. Aici inculpatul L.A.N. a intermediat întâlnirea cu persoane 
interesate de dobândirea sub preţul pieţei a autoutilitarelor respective, după care în urma realizării 
înţelegerii între membrii grupului şi persoanele respective autoutilitarele au fost înstrăinate, fiind 
ulterior înmatriculate fraudulos în Ungaria.   

Din vânzarea tuturor celor 4 autovehicule deţinute în leasing de către SC A. SRL Sibiu cei 3 
inculpaţi C., B. şi F. au rămas cu un profit de cca. 16.000 euro, din care 6000 euro au împărţit în mod 
egal, cu privire la restul înţelegându-se să fie reinvestiţi în activitatea cu maşini (banii rămânând în 
posesia lui B.), ceea ce s-a şi întâmplat, inculpaţii C. şi B., însoţiţi de inculpatul L. cumpărând 
autoturismul marca BMW X5 de la D.N. administratorul firmei SC Andanic SRL Vâlcea cu suma de 
10.000 euro, fără ca inculpata să aibă cunoştinţă despre acest lucru ab initio, potrivit declaraţiilor 
inculpaţilor, ea aflând prin telefon în timp ce inculpaţii se întorceau de la Vâlcea. 

Starea de fapt mai sus amintită este dovedită prin declaraţiile martorilor R.D.G., X..X., 
declaraţia inculpaţilor L.A.N.  şi M.C.N. – mijloace de probă care se coroborează şi cu conţinutul 
convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de către inculpatul C. şi din care rezultă totodată 
acelaşi mod de operare a grupului infracţional organizat.(vol.II, f.29-33, vol.X, f.122-139, 154-160, 
163-166)  

Partea vătămată SC U. IFN s-a constituit parte civilă în cauză, în faza de urmărire penală, cu  
suma de 399.674,43 lei. (vol.II, f.61). 

 Actul material va fi reţinut în sarcina inculpaţilor F., B., C. şi M.. 
 
9. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC A. 

IFN SA 
 La data de 18.12.2009 partea vătămată SC A. IFN SA Timişoara a depus la IPJ Bihor – 

Serviciul furturi auto o plângere penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere a 
administratorului SC L. SRL Oradea, inculpatul L.A.N. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, 
prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 C.pen.  

 Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea sub nr. 31/P/4.01.2010 
(vol.III, f.12-13). În motivarea plângerii partea vătămată a arătat faptul că, în calitate de proprietar-
finanţator, a încheiat un număr de patru contracte de leasing financiar cu SC L. SRL, societate 
administrată de inculpatul L.A.N.. Obiect al celor patru contracte de leasing financiar l-a constitut un 
număr de patru autoturisme marca Seat, diferite modele.  



 Prin ordonanţa de declinare a competenţei din data de 12 mai 2010 Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea a dispus declinarea competenţei în favoarea DIICOT – ST Cluj (vol.III, f.3-5).  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că administrator al SC L. 
SRL a fost inculpatul L.A.N., iar mai apoi, în cursul lunii mai 2009, acesta a cesionat în mod formal 
societatea unei persoane pe nume A.C..  

La datele de 20.01.2009, respectiv 16.03.2009 s-au încheiat între partea vătămată SC A. IFN 
SA, în calitate de proprietar finanţator şi SC L. SRL, în calitate de utilizator, reprezentată de inculpatul 
L.A.N. patru contracte de leasing astfel: contractul de leasing nr. 4/20.01.2009, având ca obiect 
autoturismul Seat Ibiza serie şasiu VSSZZZX..., an de fabricaţie 2009; contractul de leasing nr. 
5/20.01.2009, având ca obiect autoturismul Seat Ibiza serie şasiu VSSZZZY, an de fabricaţie 2009; 
contractul de leasing nr. 35/16.03.2009 având ca obiect autoturismul Seat Cordoba serie şasiu 
VSSZZZ6RZ9R015878, an de fabricaţie 2009 şi contractul de leasing nr. 36/16.03.2009 având ca 
obiect autoturismul Seat Leon serie şasiu VSSZZZB..., an de fabricaţie 2009. (vol.III, f.32-57,66-86) 

La data de 03.08.2009 întrucât utilizatorul SC L. SRL nu a achitat contravaloarea ratelor 
restante, cele patru contracte de leasing financiar au fost reziliate unilateral de către partea vătămată. 
Cu toate acestea, reprezentanţii SC L. SRL nu au predat cele patru autoturisme.  

Aşa cum s-a arătat, în cursul lunii iulie 2009, intenţionând să procedeze la vânzarea celor patru 
autoturisme Seat, proprietatea părţii vătămate SC A. IFN SA şi pentru a nu se expune întrucât figura ca 
administrator al SC L. SRL, inculpatul L.A.N. a cesionat părţile sociale ale societăţii către o persoană 
pe nume A.C., care însă nu a putut fi audiat în cauză. 

Susţinerile inculpatului în sensul că ar fi procedat în mod real la cesionarea părţilor sociale, cu 
predarea inclusiv a autoturismelor care făceau obiectul contractelor de leasing în desfăşurare, către un 
anume A.C. căruia i-ar fi cesionat părţile sociale ale SC L. SRL nu pot fi primite şi considerate astfel 
ca fiind reale. Aceste susţineri nu sunt confirmate de către probatoriul administrat în cauză, mai mult, 
fiind contrazise de modul de desfăşurare a întregii activităţi infracţionale a grupului, din starea de fapt 
rezultând cu certitudine faptul că inculpatul L.A.N. a înstrăinat direct sau prin intermediari 
autoturismele dobândite în modalitatea mai sus arătată, precum şi de faptul că numitul A.C. este o 
persoană fără o locuinţă stabilă. De asemenea susţinerile inculpatului sunt infirmate şi de depoziţia 
martorului R.I.. Pe de altă parte, în considerentele sentinţei penale nr. 1095/08.09.2011 a Judecătoriei 
Oradea (vol 6 f. 293-297) prin care inculpatul L.A.N. a fost condamnat pentru o altă infracţiune de 
înşelăciune, se arată că A.C. V. este o persoană de condiţie materială precară şi analfabetă care a fost 
indusă în eroare de către inculpat, acesta promiţându-i contra sumei de 100 lei că îl va angaja în cadrul 
unei societăţi comerciale, în loc de acesta el preluând o firmă la data de 06.05.2009. Cesiunea a fost 
însă fictivă aspect care a reieşit şi din faptul că inculpatul a depus la datele de 21.05.2009, respectiv 
16.06.2009 la DGFP Bihor declaraţii lunare pentru SC L. SRL în calitate de administrator deşi 
începând cu data de 06.05.2009 în Registrul Comerţului s-a făcut menţiunea că noul administrator şi 
asociat unic este A.C. V.. În aceeaşi sentinţă se specifică faptul că inculpatul a preluat la data de 
31.10.2008 părţile sociale ale SC L. SRL de la numitul X..X.M., că a modificat imediat sediul 
societăţii încheind un contract de închiriere, dar fără ca la adresa respectivă să funcţioneze firma şi fără 
să plătească chirie decât în avans pentru două luni după care a semnat în fals un contract de comodat în 
numele proprietarului, motiv pentru care proprietarul B.A.R. a şi formulat plângere penală împotriva 
sa pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (dosar nr. 2628/P/2009 al Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Oradea), că a preluat părţile sociale ale societăţii fără a avea nici cea mai mică 
intenţie de a derula activităţi comerciale şi a preluat societatea numai cu intenţia de a efectua achiziţii 
de mărfuri pentru care să emită file cec ştiind foarte bine că nu va alimenta contul societăţii cu provizia 
necesară decontării sumelor înscrise pe acestea. Considerăm că şi autovehiculele marca Seat au fost 
achiziţionate în leasing de inculpat exact în scopul de a le vinde, afacere care la momentul respectiv 
era „în vogă” şi extrem de profitabilă, despre inculpat cunoscându-se că intermediază afaceri cu maşini 
deţinute în leasing astfel cum reiese din propria declaraţie a acestuia dată în faza de urmărire penală.  

În cursul cercetărilor efectuate în cauză, în faza de urmărire penală a fost identificat unul dintre 
autoturismele marca Seat Ibiza cu nr. de înmatriculare ..., serie şasiu VSSZZZX... în posesia numitului 
M.E.I., domiciliat în comuna …, judeţul Cluj. Numitul M.E.I. a formulat o plângere penală la data de 
09.06.2009 înregistrată la Postul de Poliţie Baciu din cadrul I.P.J. Cluj în conţinutul căreia a arătat că 
în data de 6.06.2009 a făcut un schimb cu autoturismul marca Renault Espace cu nr. de înmatriculare 



..., proprietatea mamei sale, numita P.R. – schimb în urma căruia a primit autoturismul marca Seat 
Ibiza menţionat mai înainte (vol.III, f.124). În urma verificărilor efectuate după formularea plângerii 
penale s-a stabilit faptul că numitul M.E.I. a efectuat schimbul cu o persoană pe nume C.G.V., 
persoană care i-a înmânat autoturismul împreună cu certificatul de înmatriculare aferent acestuia. Din 
depoziţia numitului C.G.V. a rezultat faptul că a intrat într-adevăr în posesia autoturismului marca Seat 
Ibiza menţionat în cursul lunii iunie 2009 când, la rândul său, a făcut un schimb cu o anumită persoană 
rămasă neidentificată, pe nume „M.” din Arad. (vol.III, f.146-149)  

Certificatul de înmatriculare respectiv a fost supus unei constatări tehnico-ştiinţifice, astfel că 
din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 257830 din data de 19.08.2009 întocmit de I.P.J. Cluj – 
Serviciul criminalistic a rezultat faptul că înscrisul respectiv este falsificat prin depunerea cu ajutorul 
unei imprimate color cu jet de cerneală a grafismelor de pe reversul documentului pe o hârtie 
autocolantă şi aplicarea hârtiei autocolante pe reversul acesteia (vol.III, f.131-142 ).  

Ca urmare a faptului că în urma întocmirii raportului de constatare tehnico-ştiinţifică s-a stabilit 
că certificatul de înmatriculare era contrafăcut, autoturismul marca Seat Ibiza cu nr. de înmatriculare ... 
a rămas în posesia numitului M.E.I..  

Faţă de cele de mai sus considerăm că o dată în plus apărarea inculpatului L.A.N. a fost 
înlăturată, cu privire la susţinerile acestuia referitoare la faptul că după cesionarea SC L. SRL Oradea 
nu a avut cunoştinţă despre ceea ce s-a întâmplat cu autoturismele societăţii finanţatoare. Mai mult, 
sub acest aspect este relevantă susţinerea numitului C.G.V. care a precizat că a primit, la rândul său, 
autoturismul la schimb de la o persoană din municipiul Arad, aspect care se coroborează cu depoziţiile 
inculpatului B.A.M. care a arătat cu ocazia audierii sale de către procuror că inculpatul L. vindea o 
parte dintre autoturismele dobândite, fie în sistem leasing fie de la societăţi rent-a-car, în municipiul 
Arad. 

Partea vătămată SC A. IFN SA a arătat în faza de urmărire penală că se constituie parte civilă 
în cauză cu suma 368.016,28 lei. Cu toate că partea vătămată a solicitat restituirea autoturismului găsit 
în posesia numitului M.E.I., prin rezoluţia din data de 28.06.2010 s-a dispus respingerea cererii 
formulate de către partea vătămată întrucât raportat la împrejurările concrete ale faptei nu a fost 
răsturnată prezumţia de bună credinţă a posesorului actual  al bunului. (vol.III, f.12) 

 Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpatului L.. 
 Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 57.441,78 euro plus TVA (în 

total 71.227,80 euro), din care 9450 euro plus TVA pt. auto VSSZZZX..., 9913,56 euro plus TVA pt. 
auto VSSZZZY, 10845,64 plus TVA pt. auto VSSZZZA... şi 12609,74 euro plus TVA (f. 87, 89) (f. 
87, 89 anexă) 

 
10. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC N.A. 

SRL  
 La data de 29.01.2010 numitul P.T.D., în calitate de reprezentant al SC N.A. SRL a depus la 

IPJ Bihor – Serviciul furturi auto o plângere penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la 
răspundere a inculpatului B.A.M., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de 
art. 215 alin. 1 şi 3 C.pen.  

 Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea sub nr. 31/P/4.01.2010 
(vol.III, f.104-105). În motivarea plângerii partea vătămată a arătat faptul că, în calitate de utilizator al 
autoutilitarei marca Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare ..., a procedat la închirierea 
acesteia învinuitului B.A.M.. Acesta a refuzat ulterior să restituie autoturismul la scadenţă, partea 
vătămată apreciind astfel că a fost indus in eroare de către susnumit.  

 Prin ordonanţa de declinare a competenţei din data de 12 mai 2010 Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea a dispus declinarea competenţei în favoarea DIICOT – ST Cluj (vol.III, f.3-5).  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că martorul P.T.D. este 
reprezentant al SC N.A. SRL. În cursul anului 2007 partea vătămată a achiziţionat, in sistem leasing, o 
autoutilitară marca Mercedes Sprinter, cu numărul de înmatriculare .... La data de 19.01.2010, 
învinuitul B.A.M., în urma înţelegerii cu inculpatul L.A.N., l-a contactat pe martorul P.T.D. şi i-a 
solicitat acestuia să îi închirieze pentru o perioadă de 5 zile autoutilitara Mercedes Sprinter, 
pretextându-i acestuia că are nevoie de autoutilitară întrucât intenţionează să mute nişte mobilă. 
Totodată, învinuitul B.A.M. i-a remis martorului P.T.D. suma de 150 euro, constituind avansul pentru 



închirierea ulterioară a autoutilitarei, la data de 21.01.2010. Este de menţionat faptul că suma de bani 
plătită de învinuitul B.A.M. martorului P.T.D.  a fost primită de către primul de la inculpatul L.A.N.. 

La data de 21.01.2010 învinuitul B.A.M., la îndemnul inculpatului L.A.N., s-a deplasat la 
sediul SC N.A. SRL situat în Cartierul ... din Oradea, pentru a ridica autoutilitara Mercedes Sprinter. 
Deplasarea spre sediul societăţii s-a făcut cu autoturismul, proprietatea inculpatului L.. Ajunşi in zona 
sediului societăţii, inculpatul L.A.N. i-a remis învinuitului B.A.M. suma de 100 euro, restul de plată 
pentru închirierea autoutilitarei. În continuare B.A.M. s-a întâlnit cu martorul P.T.D., i-a remis acestuia 
suma de bani şi a preluat autoutilitara precum şi actele de înmatriculare ale acesteia. Ulterior, B.A.M. 
i-a predat inculpatului L.A.N. autoutilitara, acesta precizându-i că autoutilitara va ajunge în Budapesta.  

În următoarele zile inculpatul L.A.N. a transportat autoutilitara în Ungaria, în apropierea 
frontierei cu România, i-a predat-o unei persoane neidentificate până în prezent cu numele „Nelu”, 
ulterior autoutilitara fiind înmatriculată fraudulos în Ungaria şi vândută către terţi.  

 La scadenţa termenului de închiriere a autoutilitarei, martorul P.T.D. l-a contactat telefonic în 
repetate rânduri pe B.A.M. solicitându-i acestuia să-i restituie autoutilitara, iar B., după ce iniţial i-a 
precizat în urma înţelegerii cu inculpatul L.A.N. că intenţionează să mai prelungească cu o zi termenul 
de închiriere, nu i-a mai răspuns la telefon martorului P.T.D., refuzând astfel restituirea autoutilitarei.  

 Starea de fapt mai sus descrisă este probată cu : plângerea părţii vătămate SC N.A. SRL, 
declaraţia martorului P.T.D., declaraţia învinuitului B.A.M.. 

 Partea vătămată SC N.A. SRL s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 29.737 euro plus 
TVA, reprezentând  valoarea totală a contractului de leasing privind autoutilitara Mercedes 
Sprinter.(vol.III, f.104)  

 Potrivit actlui de la fila 113 din vol. III d.u.p. autoutilitara a fost înmatriculată fraudulos în 
Ungaria sub nr. de înmatriculare LRK 215, în prezent aceasta aflându-se în Slovacia. 

 Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.. 
 
11. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC G. 

SRL  
La data de 08.02.2010  numita P.A., în calitate de reprezentant al SC G. SRL, a depus la IPJ 

Bihor – Serviciul furturi auto o plângere penală prin care a solicitat cercetarea şi tragerea la răspundere 
a inculpatului B.S., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 
3 C.pen.  

 Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea sub nr. 
31/P/04.01.2010 (vol.III, f.160-161). În motivarea plângerii partea vătămată a arătat faptul că în 
calitate de proprietar al autoturismului marca Hyundai Santa FE cu numărul de înmatriculare ... a 
procedat la închirierea acesteia învinuitului B.S.. Acesta a refuzat ulterior să restituie autoturismul la 
scadenţă, partea vătămată apreciind astfel că a fost indusă în eroare de către susnumit.  

 Prin ordonanţa de declinare a competenţei din data de 12 mai 2010 Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oradea a dispus declinarea competenţei în favoarea DIICOT – ST Cluj (vol.III, f.3-5).  

În urma coroborării probelor administrate în cauză a rezultat faptul că martora P.A. este 
reprezentant al SC G. SRL Oradea.  

Inculpatul L.A.N. l-a contactat pe numitul F.D., prietenul său, propunându-i acestuia o 
„afacere” în sensul că acesta din urmă urma să găsească o persoană care, în urma unei sume modice de 
bani, să se prezinte la un centru de închirieri auto şi să procedeze la închirierea unui autoturism care 
ulterior să fie predat inculpatului L.A.N., iar acesta să procedeze la scoaterea din ţară a autoturismului, 
înmatricularea frauduloasă a acestuia prin intermediari şi revânzarea autoturismului. Numitul F.D. a 
fost de acord cu propunerea inculpatului şi ca atare l-a contactat pe B.S., un prieten de al său, căruia i-a 
relatat date cu privire la  „afacerea” propusă de  inculpatul L.A.N.. După ce a primit acordul acestuia 
din urmă, la data de  26.01.2010, numitul F.D. s-a prezentat la domiciliul lui B.S., l-a luat pe acesta în 
autoturismul proprietatea sa şi s-au deplasat împreună în municipiul Oradea, unde urma să se 
întâlnească cu inculpatul L.A.N.. Ajunşi aici, numitul F.D. a oprit autoturismul în parcarea situată în 
apropierea sediului Poliţiei Rutiere Oradea, iar după sosirea inculpatului L.A.N. acesta din urmă i-a 
remis inculpatului B.S. suma de 2000 lei, sumă care urma să fie achitată de către acesta pentru 
închirierea autoturismului. Ulterior, numitul F.D. şi B.S. s-au deplasat la centrul de închirieri situat în 
cartierul Nufărul din municipiul Oradea şi au intrat împreună în interiorul societăţii. Învinuitul B.S. s-a 



ocupat de întocmirea actelor de închiriere a autoturismului iar numitul F.D. a discutat, în tot acest timp, 
cu patronul societăţii, o persoană de cetăţenie italiană. Cu această ocazie numitul F.D. s-a interesat 
dacă autoturismul, care urma să fie închiriat poate să fie scos din ţară şi în ce condiţii. În continuare, 
B.S.  a semnat contractul de închiriere nr. 78/26.01.2010 cu reprezentanta SC G. SRL obiectul acestuia 
făcându-l autoturismul de teren marca Hyundai Santa FE cu numărul de înmatriculate .... Perioada de 
închiriere a autoturismul a fost de 7 zile, începând cu data de 26.01.2010 şi până la data de 02.02.2010 
(vol.III,f.171-174). Ulterior semnării contractului şi achitării sumei de bani aferente închirierii,  
învinuitul B.S. s-a urcat la volanul autoturismului Hyundai Santa FE cu numărul de înmatriculare ..., 
iar numitul F.D. la volanul autoturismului său marca Opel Astra, cei doi urmând să se întâlnească la 
benzinăria Lukoil situată la ieşirea din Oradea spre Cluj-Napoca, pentru ca B.S. să predea autoturismul 
numitul F.D.. Ajunşi la benzinăria Lukoil învinuiţii au făcut schimb de autoturisme, B.S.  a condus 
autoturismul numitului F.D. până la domiciliul său, iar F.D. a condus autoturismul Hyundai Santa FE 
pe care la predat apoi inculpatului L.A.N.. Acesta a procedat la scoaterea autoturismul din ţară, 
predarea acestuia către numitul „N.” din Ungaria, care a înmatriculat autoturismul şi l-a înstrăinat către 
terţi. În urma acestei activităţi, L.A.N. a împărţit numitului F.D. şi inculpatului B.S. sume de bani, 
conform contribuţiei fiecăruia dintre aceştia la săvârşirea infracţiunilor.  

Starea de fapt mai sus precizată rezultă din declaraţiile inculpatului L., a inculpatului B.S., a 
numitului  F. şi a reprezentantei părţii vătămate. 

Partea vătămată SC G. SRL s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 16.000 euro, 
reprezentând  valoarea autoturismului marca Hyundai Santa FE. (vol.III, f.162 verso) 

Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.S. 
 
12. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC I. 

SRL SATU MARE 
Partea vătămată SC I. SRL Satu Mare prin reprezentant U.M. a depus la data de 13 decembrie 

2009, la plângere penală la I.P.J. Cluj, prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de A.N. care s-a 
identificat P.C. şi care a închiriat de la societate un autoturism marca VW Passat, an de fabricaţie 
2009, înmatriculat sub nr. ..., autoturism care nu a mai fost returnat societăţii (vol.III, f.375-376). 
Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 12301/P/2009. 
La data de 08.03.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de B.A.M. pentru săvârşirea 
infracţiunilor prev. şi ped. de art. 215 alin 1,2 şi 3, art. 290, art. 291 C.pen., cu aplic. art. 33 lit. a 
C.pen. (vol.III,f.385-386). Prin ordonanţa din data de 19 mai 2009 a fost declinată spre competentă 
soluţionare la DIICOT – ST Cluj (vol.III, f.372).  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 156 D/P/2010, iar prin ordonanţa din 
data de 26 mai 2010 dosarul a fost conexat, în baza art. 34 lit. d C.pr.pen. la dosarul 228 D/P/2009.  

În urma coroborării probelor administrate în cauză s-a ajuns la reţinerea următoarei stări de 
fapt: 

B.A.M. a fost contactat de către inculpatul L.A.N. care i-a propus acestuia o „afacere” în sensul 
că, în schimbul unei sume de bani să închirieze un autoturism pe numele său, urmând să-i predea 
ulterior autoturismul inculpatului iar acesta să-l valorifice, vânzându-l. Întrucât B.A.M. a fost de acord 
cu propunerea inculpatului, acesta din urmă i-a solicitat învinuitului o poză tip paşaport, iar, ulterior, la 
scurt timp, i-a furnizat acestuia o carte de identitate falsificată şi un permis de conducere falsificat, 
purtând numele P.C., însă având aplicată poza învinuitului B.A.M..  

În continuare, învinuitul B.A.M. a luat legătura telefonic cu reprezentanţii firmei de închirieri 
auto SC I. SRL Satu Mare, arătându-se interesat de închirierea unui autoturism VW Passat. Martorul 
U.M., angajat al SC I. SRL Satu Mare s-a deplasat în acest context în municipiul Cluj-Napoca unde s-a 
întâlnit cu B.A.M., precum şi cu alte persoane rămase neidentificate, primul oferindu-i pentru a fi 
credibil atât cartea de identitate falsificată purtând numele şi datele de identitate ale numitului P.C. cât 
şi permisul de conducere purtând acelaşi nume. B.A.M. i-a remis de asemenea martorului U.M. şi 
suma de bani reprezentând contravaloarea închirierii, încheindu-se în acest sens contractul de 
închiriere nr. 1/23.11.2009 (vol.III, f.377-378). Ca şi anexe ale contractului de închiriere B.A.M. a 
depus şi copii ale cărţii de identitate falsificate precum şi permisului de conducere falsificat (vol.III, 
f.379-380). 



În acest context, martorul U.M. i-a predat autoturismul învinuitului B.A.M. care, pe toată 
durata întocmirii formalităţilor de închiriere, s-a prezentat ca fiind P.C.. Inculpatul B.A.M. nu a 
restituit ulterior momentului expirării perioadei de închiriere autoturismul către partea vătămată.  

În cauză a fost identificat şi audiat în calitate de martor numitul P.C., acesta declarând că nu a 
încheiat niciodată vreun contract de închiriere având ca obiect autoturismul VW Passat cu nr. de 
înmatriculare ... (vol.III, f.388,390). 

În cauză s-a efectuat un proces-verbal de recunoaştere după albumul foto a inculpatului B.A.M. 
de către martorul U.M. (vol.III, f.393-400). 

Ulterior preluării autoturismului de la partea vătămată, B.A.M. şi inculpatul L.A.N. s-au întâlnit 
cu inculpatul C.G. şi inculpaţii F.L. şi B.N., inculpatul L. predându-le acestora autoturismul. 
Autoturismul a ajuns ulterior în zona Bistriţa, fiind valorificat unor terţe persoane. Aceasta este 
împrejurarea în care s-au cunoscut inculpaţii C., B. şi F. cu inculpatul L.. 

Partea vătămată S.C. I. S.R.L. prin reprezentanţii săi legali s-a  constituit parte civilă cu  sumă 
de 71.400 lei.( vol.III, fila 382  ). 

Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.. 
Partea vătămată s-a constituit parte civilă în faza de judecată cu sumele de: 71.400 lei valoarea 

maşinii, 42.000 lei beneficiu nerealizat din închirierea maşinii şi 10.000 lei daune morale (f. 86). 
 
13. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A GRUPULUI FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ SC D. 

SRL 
Partea vătămată SC D. SRL prin reprezentant M.G.C. a depus la data de 20 ianuarie 2010, 

plângere penală la I.P.J. Cluj, prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de autor necunoscut care 
s-a prezentat cu numele B.L. şi care a închiriat de la societate un autoturism marca Dacia Logan, an de 
fabricaţie 2007, înmatriculat sub nr. ..., autoturism care nu a mai fost returnat societăţii (vol.IV, f.11-14 
). Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr.784/P/2010. La 
data de 22.02.2010 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de autori necunoscuţi pentru săvârşirea 
infracţiunilor prev. şi ped. de art. 215 alin 1,2 şi 3, art. 290, C.pen., cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 
(vol.IV, f.11-14 ). Prin ordonanţa din data de 03 iunie 2010 plângerea a fost declinată spre competentă 
soluţionare la DIICOT – ST Cluj (vol.IV, f.3).  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr. 173/D/P/2010, iar prin ordonanţa din 
data de 22 iunie 2010 dosarul a fost conexat, în baza art. 34 lit. d C.pr.pen. la dosarul 228 D/P/2009.  

În urma coroborării probelor s-a ajuns la reţinerea următoarei stări de fapt: 
La data de 13.01.2010 inculpatul L.A.N. şi inculpatul B.A.M. s-au deplasat din municipiul 

Oradea în municipiul Cluj-Napoca, la sediul SC D. SRL – societate al cărui administrator este M.G.C. 
şi al cărei obiect de activitate îl reprezintă închirierile auto, unde au cerut să le fie închiriat un 
autoturism marca Dacia Logan pe perioada 13.01.2010 – 20.01.2010. Cu această ocazie B.A.M., 
însoţit de inculpatul L.A.N., s-a prezentat cu numele de B.L., nume pe care a şi fost semnat contractul 
de închiriere nr.27/2010, în acest sens depunând copia xerox a permisului de conducere. Inculpaţii au 
plătit suma de 212 euro potrivit clauzelor contractuale, din care 100 de euro reprezenta garanţia, după  
care au luat autoturismul, urmând să-l restituie după 7 zile. (vol.IV, f.12-27). 

În urma verificărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că autoturismul respectiv era 
proprietatea SC R.L.R. IFN SA, însă posesorul de drept al acestuia şi utilizator era SC D. SRL. 

Întrucât cei doi nu am mai restituit autoturismul, partea vătămată a încercat să-i contacteze la 
numărul de telefon indicat în contractul de închiriere, însă acesta era închis. Ulterior, partea vătămată 
s-a prezentat la adresa menţionată în permisul de conducere anexat contractului de închiriere, ocazie cu 
care a constatat că numitul B.L. nu este persoana care a semnat contractul, aflând de la acesta că şi-a 
pierdut actele de identitate printre care şi permisul de conducere. 

Ulterior, la data de 26.01.2010 autoturismul marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare ... 
a fost găsit de către organele de poliţie pe raza localităţii Valea lui Mihai, jud. Bihor, fără însă a avea 
plăcuţele de înmatriculare aferente numărului respectiv, fiind identificat după seria caroseriei şi anul 
fabricaţiei. (f.vol.IV ,f.69-72)  

În procesul-verbal de constatare s-a stabilit faptul că autoturismul respectiv a fost implicat într-
un incident rutier minor, în timp ce la volanul acestuia se afla numitul R.I.C.. Cu ocazia verificării 
autoturismului s-a constatat că acesta avea aplicate plăcuţe de înmatriculare cu numărul .... Organele 



de poliţie au procedat la verificarea numărului de înmatriculare respectiv, ocazie  cu care au stabilit că 
acestea figurau pe numele X..X.L. cu domiciliul în Lugoj, jud.Timiş, astfel că au verificat şi 
certificatul de înmatriculare prezentat de către conducătorul autoturismului numitul R.I.C.. Cu această 
ocazie s-a stabilit şi faptul că în certificatul de înmatriculare al autoturismului era menţionat ca şi 
proprietar numitul F.A., domiciliat în Timişoara. 

Din declaraţia numitului R.I.C. a rezultat faptul că, la data de 25.01.2010, i-a cerut numitului 
B.Z., un amic de-al său să-i împrumute autoturismul respectiv pentru a se deplasa în jud.Maramureş, 
fără a cunoaşte faptul că autoturismul are numere de înmatriculare false şi că nu îi aparţine prietenului 
său. 

Fiind audiat în faţa organelor de poliţie numitul B.Z. a arătat că la data de 20.01.2010 i-a 
împrumutat unei cunoştinţe pe nume F. suma de 1500 euro, sumă în schimbul căreia a primit ca şi 
garanţie autoturismul marca  Dacia Logan care avea aplicate numerele de înmatriculare .... În schimbul 
garanţie a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare între numitul F.A. şi acesta, contract la care a 
fost anexat şi certificatul de înmatriculare precum şi asigurarea. Ca urmare a faptului că persoanele 
respective nu i-au mai restituit banii, numitul B.Z. a rămas în posesia autoturismului pe care la data de 
25.01.2010 i l-a împrumutat numitului R.I.C., fără a avea cunoştinţe despre faptul că autoturismul are 
numere de înmatriculare false. 

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.377090 din data de 26.03.2010 întocmit de I.P.J 
Cluj – Serviciul Criminalistic a rezultat faptul că certificatul de înmatriculare şi poliţa RCA care au 
fost ridicate de la numitul R.I.C. sunt falsificate, pe principiul utilizat de imprimantele color cu jet de 
cerneală. 

La data de 03.06.2010 a fost efectuată o recunoaştere după planşa fotografică, în prezenţa a doi 
martori asistenţi, ocazie cu care partea vătămată M.G.C. l-a indicat pe B.A.M. ca fiind persoana care a 
semnat contractul de închiriere şi pe inculpatul L.A.N. ca fiind persoana care l-a însoţit pe primul. 

Starea de fapt descrisă mai sus se desprinde pe de o parte din declaraţia reprezentantului părţii 
vătămate, coroborată cu declaraţia numitului B.L., iar pe de altă parte din declaraţia învinuitului 
B.A.M. şi recunoaşterile după planşă fotografică. 

Autoturismul a fost restituit reprezentantului SC D. SRL, iar întrucât acesta prezenta avarii 
numitul M.G.C. a arătat iniţial că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 6.000 Euro iar, ulterior, 
în urma recuperării în natură a prejudiciului s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1000 lei 
reprezentând contravaloarea reparaţiilor 

 Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.. 
 Partea vătămată SC D. SRL s-a constituit parte civilă în faza de judecată cu suma de 1000 lei 

reprezentând contravaloarea mai multor piese auto (CD player, antenă de staţie emisie recepţie, huse 
scaun, bară faţă, plăcuţe de înmatriculare) 

14. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ FAŢĂ DE PARTEA VĂTĂMATĂ I.I. SRL CLUJ 
Partea vătămată  SC I.I. SRL Cluj, prin reprezentant a depus la data de 21 ianuarie 2010, o 

plângere penală la I.P.J. Cluj, prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de autori necunoscuţi 
care au închiriat de la societate un autoturism marca Dacia Logan an de fabricaţie 2007, înmatriculat 
sub nr. ..., autoturism care nu a mai fost returnat societăţii. Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 783/P/2010. La data de 22.02.2010 s-a dispus începerea 
urmăririi penale faţă de autori necunoscuţi pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 215 alin 
1, 2 şi 3, art. 290 C.pen., cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. . Prin ordonanţa din data de 03 iunie 2010 a fost 
declinată spre competentă soluţionare la DIICOT – ST Cluj .  

Plângerea a fost înregistrată la DIICOT – ST Cluj sub nr.173/D/P/2010, iar prin ordonanţa din 
data de 22 iunie 2010 dosarul a fost conexat, în baza art. 34 lit. d C.pr.pen. la dosarul 228 D/P/2009.  

În urma coroborării probelor administrate s-a ajuns la reţinerea următoarei stări de fapt : 
La data de 13.01.2010, inculpatul L.A.N. şi învinuitul B.A.M. după ce au închiriat celalalt 

autoturism marca Dacia Logan s-au deplasat în cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca unde, s-au 
întâlnit cu numitul reprezentantul SC I.I. SRL Cluj, la sediul acestei societăţi. B.A.M. s-a prezentat cu 
numele de B.L. şi a cerut  să-i fie închiriat un autoturism marca Dacia Logan, anexând în acest sens 
copia unui permis de conducere şi a unei cărţi de identitate. Astfel, a fost încheiat un proces-verbal 
semnat de către B.A.M., dar pe numele de B.L., proces-verbal de predare primire a autoturismului  



Dacia Logan de culoare roşie, cu numărul de înmatriculare …, autoturism ce urma să fie restituit la 
data de 20.01.2010. 

Întrucât cei doi nu au mai restituit autoturismul, partea vătămată a încercat să-i contacteze la 
numărul de telefon lăsat ca şi număr de contact, însă acesta era închis, motiv pentru care a şi formulat 
plângere penală. 

La data de 03.06.2010 a fost efectuată o recunoaştere după planşa fotografică, în prezenţa a doi 
martori asistenţi, ocazie cu care partea vătămată T.Z.T. l-a indicat pe inculpatul B.A.M. ca fiind 
persoana care a semnat contractul de închiriere şi pe inculpatul L.A.N. ca fiind persoana care l-a însoţit 
pe acesta. 

Starea de fapt descrisă mai sus se desprinde pe de o parte din declaraţia reprezentantului părţii 
vătămată, coroborată cu declaraţia numitului B.L., iar pe de altă parte din declaraţia inculpatului 
B.A.M. şi recunoaşterile după planşă fotografică. 

Partea vătămată T.Z.T. în calitate de reprezentant al SC I.I. SRL Cluj a arătat în faza de 
urmărire penală că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 38.000 lei, reprezentând 
contravaloarea prejudiciului cauzat. 

Actul material urmează a fi reţinut în sarcina inculpaţilor L. şi B.. 
Curtea reţine ca dovedite toate pretenţiile formulate de părţile civile, pe baza probelor scrise şi 

testimoniale la care s-a făcut referire în cuprinsul deciziei, astfel că soluţia Tribunalului Cluj de 
obligare a inculpaţilor la repararea pagubelor cauzate este legală şi temeinică, fiind dispusă totodată 
obligarea în solidar a acestora. 

Instanţa de apel reţine că în probaţiune, tribunalul a solicitat societăţilor de leasing să comunice 
valoarea finanţată a autovehiculelor (înţelegând prin aceasta partea din valoarea de achiziţie a 
automobilelor achitată de societăţile de leasing cu ocazia încheierii contractelor de leasing financiar), 
numărul de rate achitate de utilizatori, care este valoarea capitalului achitat din valoarea 
finanţată (nu şi dobânda), precum şi soldul din capital, respectiv comunicarea recuperării 
autovehiculului. 

De remarcat este în esenţă faptul că societăţile de leasing au considerat că este cazul să solicite 
contravaloarea tuturor ratelor de leasing neachitate de către utilizatori, acestea incluzând şi dobânda (o 
rată = capital + dobândă), însă aceste pretenţii ţin de răspunderea contractuală, specifică altor ramuri 
de drept, şi nu de cea delictuală. Or, potrivit jurisprudenţei în materie, legiferată în Noul Cod de 
procedură penală, acţiunea civilă din cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă 
delictuală a inculpatului şi a părţii responsabile civilmente. 

Prejudiciul creat de inculpaţi constă doar din valoarea finanţată a autovehiculului, adică din 
suma achitată efectiv de societatea de leasing la achiziţionarea de la reprezentanţele auto a 
autovehiculelor de lux, vehicule cumpărate pentru a fi apoi cedate spre folosinţă în leasing 
utilizatorilor, din care urmează a se scădea valoarea capitalului din fiecare rată de leasing achitată de 
utilizator. Nu se va scădea şi dobânda deoarece achitarea ei ţine de contractul de leasing şi nu de 
valoarea efectivă a autovehiculului. 

Curtea reţine că societăţile de leasing au comunicat cele solicitate de tribunal, prin urmare, 
prejudiciul produs acestora prin infracţiunile de înşelăciune comise de inculpaţi  a fost corect stabilit, 
aşa cum rezultă din dispozitivul sentinţei penale nr. 442 din 15.10.2013 a Tribunalului Cluj. 

Faţă de cele de mai sus, apelurile inculpaţilor C., M. şi B. vor fi respinse ca nefondate în baza 
art. 421 pct. 1 lit.b C.proc.pen. 

 Se va stabili în favoarea Baroului Cluj, suma de 1.200 lei, ce se va avansa din fondul 
Ministerului Justiţiei reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu- câte 400 lei, conform art. 272 
alin. 1 C.proc.pen. 

 Va obligă pe apelantii F., M., C., B. să plătească în favoarea statului suma de câte 800 lei, 
cheltuieli judiciare, fiecare, în baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. 

 



Omor. Solicitare de majorare a pedepsei. Respingere. Profilul socio-moral al inculpatului. 
Suferinţa organică şi psihică, tulburarea personalităţii pe fond toxico-somatic (dependenţa 

alcoolică)  
Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi  de minori, decizia nr. 692/A din 3 septembrie 2014  

Prin sentinţa penală nr. 532 din 23 iulie 2014 a Tribunalului Maramureş, a fost condamnat 
inculpatul L.A.D., aflat în prezent în Penitenciarul Gherla), pentru comiterea infracţiunii de: 

 - omor, prevăzută de art. 188 Cod penal, cu aplicarea art. 374 alin. 4 şi art. 396 Cod procedură 
penală, la pedeapsa de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării 
drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal pe o perioadă de 3 ani. 

 În baza art. 65 Cod penal, s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor 
prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal. 

 În baza art. 399 Cod procedură penală, s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului. 
 În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 72 Cod penal, art. 184 alin. 28 

Cod procedură penală, s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada internării medicale în vederea 
efectuării expertizei psihiatrice, respectiv 07.05.2014 – 19.05.2014.2014, precum şi durata reţinerii şi 
arestării preventive începând cu 19.05.2014 la zi. 

 În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008, s-a dispus ca după rămânerea definitivă a prezentei 
sentinţe, prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic al 
acestuia în S.N.D.G.J. 

 S-a constatat că nu există constituire de parte civilă în cauză. 
 În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 2.400 

lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. 
S-a dispus plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului avocatului din oficiu în sumă 

de 200 lei. 
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul 122/P/2014 din 11.06.2014 

al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, 
inculpatul L.A.D. pentru săvârşirea infracţiunii de omor prev. de art. 188 alin. 1 Cod penal. 

Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că inculpatul, în seara zilei de 5 mai 2014, în jurul 
orelor 1930, aflându-se la locuinţa victimei M.S., pe fondul consumului de alcool şi a unui conflict 
spontan, i-a aplicat victimei o lovitură cu un cuţit, în zona toracică, provocându-i decesul.  

Potrivit constatărilor preliminare emise la data de 7 mai 2014 de Serviciul de Medicină Legală 
Maramureş, moartea victimei a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei interne consecutive unei plăgi 
tăiate-înţepate penetrante intratoracic, cu lezarea plămânului şi miocardului; leziunile traumatice s-au 
putut produce prin lovire cu corp tăietor/înţepător; leziunile traumatice şi decesul s-au putut produce în 
data de 05/06.05.2014. 

 Conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. 90 din 14 mai 2014 al Serviciului 
de Medicină Legală Maramureş s-a concluzionat că inculpatul prezintă tulburare organică a 
personalităţii pe fond toxico-somatic, dependenţă alcoolică. Inculpatul are capacitatea psihică de a 
aprecia conţinutul şi consecinţele faptelor sale şi a avut discernământ la momentul comiterii faptelor 
cât şi în prezent. 

 În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: procesele-verbale de 
sesizare; ordonanţa de efectuare a cercetării la faţa locului; procesul-verbal de cercetare la faţa locului 
şi planşa foto aferentă; ordonanţa de delegare a lucrătorilor de poliţie pentru efectuarea unor acte de 
urmărire penală; procesul-verbal privind efectuarea autopsiei cadavrului victimei M.S.; planşa cu 
fotografii judiciare ce reprezintă aspectele fixate cu ocazia necropsiei victimei M.S.; planşa foto 
privind aspectele fixate cu ocazia examinării obiectelor de îmbrăcăminte purtate de victima M.S.; 
ordonanţa de dispunere a efectuării autopsiei medico-legale; constatările preliminarii din data de 
07.05.2014 şi raportul de expertiză medico-legală nr. 652/92 din 10.06.2014 ale Serviciului de 
Medicină Legală Maramureş; procesul-verbal de cercetare la faţa locului din data de 06.05.2014 şi 
planşa foto aferentă, întocmite de Poliţia Municipiului Baia Mare; actele procedurale întocmite de 
lucrătorii din cadrul Poliţiei Municipiului Baia Mare cu ocazia cercetării morţii suspecte a numitului 
M.S.; declaraţia părţii civile M.A.; declaraţiile martorilor L.G.M., M.C. şi H.I.; declaraţiile 
inculpatului L.A.D.. 



Prin ordonanţa din data de 07.05.2014 ora 0900 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru 
infracţiunea de omor, prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal. Prin ordonanţa din 07.05.2014 ora 1430 
s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la această faptă faţă de suspectul 
L.A.D.. 

La data de 19.05.2014 s-a pus şi în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului L.A.D. 
pentru săvârşirea infracţiunii de omor prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod penal. 

Prin ordonanţa din data de 19.05.2014, inculpatul L.A.D. a fost reţinut 24 ore, începând cu data 
de 19.05.2014 ora 1140 şi până la data de 20.05.2014 ora 1140, fiind depus la Centrul de reţinere şi 
arestare preventivă din cadrul I.P.J. Maramureş, iar prin încheierea penală nr. 431/20.05.2014 a 
Tribunalului Maramureş a fost dispusă măsura arestării preventive a acestuia pe o durată de 30 de zile, 
măsură care ulterior a fost menţinută de judecătorul de cameră preliminară în condiţiile art. 348 şi art. 
207 din noul Cod procedură penală. 

Inculpatul L.A.D. a recunoscut săvârşirea infracţiunii de care este acuzat exact cum este 
descrisă în actul de trimitere în judecată. 

 Analizând ansamblul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarele: 
 Victima M.S.  locuia într-un imobil în Baia Mare, imobil care nu era racordat la reţeaua de 

energie electrică şi apă, deoarece victima nu achitase utilităţile. Cu toate acestea obişnuia să 
găzduiască ocazional în locuinţa sa, oameni fără adăpost, printre aceştia numărându-se inculpatul 
L.A.D. şi martorii L.G.M., M.C. şi H.I..  

   La data de 05.05.2014, în jurul amiezii, în locuinţa victimei se aflau inculpatul L.A.D., 
care locuia la victimă de aproximativ 2 ani şi martorii L.G.M. şi M.C., care au fost acceptaţi să 
locuiască doar din data de 04.05.2014. Cei patru au mâncat şi au consumat băuturi alcoolice împreună 
până în jurul orei 1645, când cei doi martorii au plecat, în locuinţă rămânând inculpatul şi victima, care 
au continuat să consume băuturi alcoolice.  

  La un moment dat, inculpatul L.A.D. a intenţionat să mănânce ceva şi a luat un cuţit, 
fără mâner, care aparţinea victimei şi cu care şi-a tăiat o bucată de salam, pe masa de lângă pat. 
Victima M.S. care stătea pe pat, rezemată cu spatele de perete şi picioarele sub masă, i-a reproşat 
inculpatului că mănâncă din salamul său, astfel că, s-a ridicat de pe pat şi a intenţionat să-l împiedice 
să facă acest lucru. Inculpatul, care avea cuţitul în mâna dreaptă, a aplicat victimei o lovitură în zona 
pectoralului stâng. Ca urmare a loviturii primite victima a căzut pe pat, în aceeaşi poziţie în care s-a 
aflat înainte de a se ridica, iar inculpatul după ce a terminat de mâncat s-a culcat pe salteaua de lângă 
pat.  

  În jurul orelor 2030 – 2100, când martorii L.G.M. şi M.C. s-au reîntors în locuinţa 
victimei au constatat că, inculpatul dormea pe salteaua de lângă pat, iar victima se afla pe pat în poziţia 
şezut, cu picioarele sub masă şi rezemată de perete. Martorii, care erau sub influenţa băuturilor 
alcoolice au apreciat că victima doarme şi l-au trezit doar pe inculpat, care s-a ridicat de pe saltea şi s-a 
pus în pat lângă victimă, continuându-şi somnul, după care cei doi s-au culcat şi ei. Inculpatul nu le-a 
relatat celor doi martori despre incidentul pe care l-a avut cu victima şi nici ce s-a întâmplat. 

   În jurul orelor 0300- 0330, martorul M.C. şi inculpatul L.A.D. s-au trezit, au fumat şi au 
început să consume băuturi alcoolice. La un moment dat, martorul şi-a dat seama că victima se află în 
aceeaşi poziţie în care a văzut-o şi cu o seară înainte, împrejurarea pe care i-a spus-o şi inculpatului, 
care a controlat victima, spunând că este moartă. Inculpatul a apelat serviciul de urgenţă 112 
comunicând operatorului că l-a găsit mort pe M.S.. 

  La ora 0415, la locuinţa victimei a sosit un echipaj de la ambulanţă, care a constatat 
decesul, precum şi lucrători din cadrul Poliţiei Municipiului Baia Mare. Acestora, inculpatul L.A.D. le-
a spus iniţial că l-a găsit pe M.S. decedat. Întrucât în locuinţă nu era lumină electrică, nici lucrătorii de 
poliţie şi nici echipajul de la ambulanţă nu au observat tăietura de la tricoul cu care era îmbrăcată 
victima, pe corpul căreia nici nu se găseau urme de sânge întrucât plaga cauzată prin acţiunea 
inculpatului a determinat o hemoragie internă. 

1.   Cadavrul victimei a fost transportat la data de 06.05.2014 la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, în vederea efectuării necropsiei, ocazie cu 
care la data de 07.05.2014 s-a constatat că, acesta prezintă o plagă penetrantă, în zona 
toracică, la nivelul pectoralului stâng, în spaţiul intercostal 4-5.  



2. Prin raportul de expertiză medico-legală nr. 652/92 din data de 10.06.2014 al Serviciului de 
Medicină Legală Maramureş, s-a concluzionat că moartea victimei a fost a fost violentă şi 
moartea s-a datorat hemoragiei interne consecutivă unei plăgi tăiate-înţepate, penetrante 
toracice, cu lezarea plămânului şi miocardului. Acelaşi raport precizează că leziunea 
tanatogeneratoare s-a putut produce prin lovire cu corp tăietor înţepător,  poziţia agresor-
victimă a fost variabilă în timp şi spaţiu,  alcoolemia victimei a fost 3,40 gr.%o, iar moartea 
victimei poate data din 05/06 mai 2014.  

În raport de starea de fapt expusă, instanţa a constatat că fapta inculpatului L.A.D. care la data 
05.05.2014, în jurul orelor 1930 în timp ce se afla în locuinţa victimei M.S., pe fondul consumului de 
alcool şi unui conflict spontan, i-a aplicat acesteia o lovitură cu un cuţit, în zona toracică, cauzându-i o 
plagă tăiată-înţepată, penetrantă toracică, cu lezarea plămânului şi miocardului, în urma căreia a 
decedat, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de omor prevăzută de art. 188 alin. 1 Cod 
penal, faptă pentru care instanţa îi aplică acestuia o pedeapsă de 8 ani închisoare cu executare în regim 
de detenţie după reţinerea şi a dispoziţiile de care beneficiază inculpatul şi care vizează reducerea 
pedepsei ca urmare a recunoaşterii faptei comise. 

 La individualizarea judiciară a pedepsei aplicate, instanţa a avut în vedere gradul de pericol 
social concret al infracţiunii săvârşite, rezultatul socialmente periculos produs, dar si aspectele care 
circumstanţiază persoana inculpatului, dar şi cele legate de fapta şi contextul în care a fost comisă şi în 
principal cele legate de atitudinea şi comportamentul victimei. 

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa a reţinut că nu există constituire de parte civilă în 
cauză. 

Raportat la infracţiunea comisă şi anume una contra vieţii, instanţa a apreciat că se impune 
interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal atât ca pedeapsă 
complementară pe o perioadă de 3 ani cât şi ca pedeapsă accesorie. 

S-a menţinut starea de arest a inculpatului având în vedere infracţiunea pentru care a fost 
condamnat, chiar dacă această hotărâre nu este definitivă, apreciind că se impune în continuare 
menţinerea acestei măsuri. 

S-a dedus atât perioada internării medicale în vederea efectuării expertizei psihiatrice, dar şi 
arestul preventiv din pedeapsa aplicată începând cu 07.05.2014 la zi. 

Ca o consecinţă a condamnării s-a dispus ca inculpatul să plătească cheltuieli judiciare în 
favoarea statului conform dispozitivului. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpatul L.A.D. şi PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREŞ. 

În şedinţa publică din 3 septembrie 2014 inculpatul personal a învederat că îşi retrage apelul 
promovat împotriva hotărârii tribunalului. 

Aşa fiind, Curtea în baza art 415 Cod procedură penală va lua act de retragerea apelului 
declarat de inculpatul L.A.D.. 

Prin motivele scrise şi orale Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş a solicitat admiterea 
căii de atac, desfiinţarea sentinţei instanţei de fond şi rejudecând cauza, a se aplica o pedeapsă într-un 
cuantum sporit inculpatului raportat la împrejurarea că a provocat uciderea unei persoane, în timp ce se 
afla sub influenţa băuturilor alcoolice, prezentând o alcoolemie de 3,75 gr./mie. 

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

 
Cu privire la apelul inculpatului: 
 
Curtea în baza art 415 Cod procedură penală va lua act de retragerea apelului declarat de 

inculpatul L.A.D., efectuată la data de 3 septembrie 2014. 
 
 Cu privire la apelul Parchetului : 
 
 Chiar dacă individualizarea pedepsei este un proces interior, strict personal al judecătorului, ea 

nu este totuşi un proces arbitrar, subiectiv, ci din contră el trebuie să fie rezultatul unui examen 
obiectiv al întregului material probatoriu, studiat după anumite reguli şi criterii precis determinate. 



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

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

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

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

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

 Sub aspectul individualizării pedepsei în speţă, trebuie efectuată o justă adecvare cauzală a 
criteriilor generale prevăzute de art.74 C.pen., ţinându-se cont de gradul de pericol social, în concret 
ridicat al faptei comise agravat de circumstanţele reale ale săvârşirii ei, dar şi de circumstanţele 
personale ale inculpatului, care a avut o atitudine sinceră cu privire la fapta comisă, nu posedă 
antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier şi suferă de tulburare organică a personalităţii pe 
fond toxico-somatic- dependenţa alcoolică, având însă capacitatea psihică de a aprecia conţinutul şi 
consecinţele faptelor sale, prezentând discernământ în momentul comiterii infracţiunii. 

 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 
acestuia. 

 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. 

 Individualizarea sancţiunii trebuie efectuată şi prin prisma datelor ce ţin de sănătatea mentală a 
celui în cauză. 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 faptei, în 
raport cu criteriile prevăzute de art.74 C.pen. 

 Curtea constată că mijloacele de probă ataşate dosarului au dovedit modalitatea concretă de 
săvârşire a omorului de către inculpatul L.A., în sensul că luarea şi punerea în executare a hotărârii 
infracţionale de a ucide victima nu a fost determinată de un interes material, deoarece acesta avea 
ocupaţie în câştigarea mijloacelor de existenţă, locuia împreună cu victima într-un imobil proprietatea 
celui din urmă, aşa încât uciderea gazdei a avut loc ca urmare a unei rezoluţii spontane, determinată de 
discuţiile contradictorii cu defunctul, care era nemulţumit de faptul că inculpatul a mâncat dintr-o 
bucată de salam, ce aparţinea victimei, apelantul având o alcoolemie de  3,75 gr/mie iar partea 
vătămată de 3,40 gr./mie în momentul săvârşirii omorului. 

 De remarcat este faptul că, după aplicarea loviturii cu cuţitul asupra corpului victimei, 
inculpatul s-a culcat lângă aceasta nerealizând că a provocat decesul numitului M.S., neapelând 
serviciul de urgenţă 112. 

 Curtea consideră că nu se impune majorarea cuantumului pedepsei aplicate inculpatului, 
deoarece, pe de o parte, nu a fost făcută dovada existenţei unor alte circumstanţe personale care să 
justifice sporirea sancţiunii iniţial stabilite, iar pe de altă parte, reexaminate fiind în mod plural toate 
criteriile specifice individualizării judiciare a pedepsei, s-a dat eficienţă principiului proporţionalităţii 
între gravitatea infracţiunii comise şi profilul socio-moral al inculpatului. 



 Dar, fireşte, în lumina criteriilor prevăzute de art.74 C.pen., gravitatea concretă a unei activităţi 
infracţionale trebuie stabilită consecutiv unui examen aprofundat şi cuprinzător al tuturor elementelor 
interne, specifice faptei şi inculpatului. 

 Fapta este neîndoielnic gravă, dar nu pot fi scăpate din vedere – în operaţia complexă a 
individualizării tratamentului penal - , elementele de mai sus, care susţin în afara oricărei îndoieli 
concluzia că acţiunea infracţională a inculpatului în vârstă de 47de ani s-a derulat în condiţiile unei 
tulburări puternice pe fond psihic, generată de un consum exagerat de alcool, inculpatul prezentând o 
îmbibaţie alcoolică de 3,75 gr./mie, fiind în comă alcoolică, dependenţă căreia nu i-a putut faţă. 

 Această realitate coroborată cu suferinţa organică şi psihică, respectiv tulburarea personalităţii 
pe fond toxico-somatic (dependenţa alcoolică), care dă un specific cu totul deosebit circumstanţelor 
faptei, unită cu poziţia inculpatului în cursul procesului penal, cu vârsta lui şi o redusă experienţă de 
viaţă justifică şi impune menţinerea pedepsei acordate de prima instanţă, apreciată ca îndestulătoare 
pentru reeducarea celui în cauză şi faţă de exigenţele prevenţiei generale. 

 Aşa fiind, în baza art.421 pct 1 lit b C.proc.pen.se va respinge ca nefondat  apelul  declarat de 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş împotriva sentinţei penale nr. 532 din 23 iulie 2014 a 
Tribunalului Maramureş. 

 Se va menţine starea de arest. 
Constatând că sunt întrunite prevederile art. 5 pct.1 lit. a şi c din Convenţia pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Curtea va menţine starea de arest a inculpatului 
deţinut în Penitenciarul Gherla, întrucât hotărârea provizorie de condamnare justifică privarea de 
libertate în scopul garantării executării pedepsei aplicate potrivit art. 5 paragraf 1 din CEDO (cauza 
Tommasi vs.Franţa). 

Chiar dacă hotărârea de condamnare a inculpatului pronunţată pe fond de Tribunalul 
Maramureş nu are caracter definitiv, fiind apelată de către inculpat şi procuror, ea este totuşi de natură 
să justifice continuarea privării de libertate a acestuia, în condiţiile art. 5 paragraf 1 lit. a din CEDO, 
astfel cum a fost interpretat de aceeaşi instanţă în cauza Wemhoff contra Germaniei. 

 Potrivit art. 72 Cod penal se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului timpul arestului 
preventiv, începând cu data de 7.05-19.05.2014, 19.05.2014 si până în prezent. 

 Se va stabili în favoarea Baroului Cluj, suma de 200 lei, onorariu pentru apărător din oficiu ce 
se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei, în baza art. 272 alin.1 Cod procedură penală. 

 Va fi obligat inculpatul să plătească în favoarea statului suma de 400 lei, cheltuieli judiciare, 
conform art. 275 alin 2 Cod procedură penală. 

 
Răspundere delictuală. Recunoaştre necondiţionată a pretenţiilor părţii civilă. 

Imposibilitatea revenirii şi a contestării aceloraşi pretenţii ca nedovedite. Respingerea apelului 
Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi  de minori, decizia nr. 759 din 24 septembrie 2014  

Prin sentinţa penală nr. 130 din 14 mai 2014 a Tribunalului Maramureş, în temeiul art. 396 al. 1 
şi 2 NCPP, a fost condamnată inculpata T.I., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe 
prev. şi ped. de art. 193 al. 2 NCP prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de vătămare 
corporală prev. şi ped. de art. 181 al. 1 VCP, cu aplicarea art. 396 al. 10 NCPP, art. 5 şi art. 61 NCP la 
pedeapsa de 1000 (unamie) lei amendă, reprezentând 20 zile amendă a câte 50 lei fiecare. 

 În temeiul art. 397 al. 1, art. 23 al. 3, art. 25 al. 1 NCPP, art. 998 VCCiv., art. 6 NCCiv. raportat 
la art. 313 din Legea nr. 95/2006, s-a admis acţiunea civilă formulată de părţile civile şi, în consecinţă, 
a fost obligată inculpată să plătească părţii civile Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei suma de 
1.291,10 lei, părţii civile Spitalul de Recuperare Borşa suma de 967,64 lei şi părţii civile Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare suma de 1.111,76 lei, cu titlu de despăgubiri 
civile, respectiv  contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii civile T.S., cu dobânda legală 
calculată până la plata integrală a debitului. 

 În temeiul art. 397 al. 1, art. 19, art. 25 al. 1 NCPP, art. 998 VCCiv., art. 6 NCCiv., a fost 
obligată inculpată să plătească părţii civile T.S. suma de 2200 lei cu titlu de despăgubiri civile 
materiale şi suma de 3000 lei daune morale. 

 În temeiul art. 276 al. 1 şi 2 NCPP, a fost obligată inculpată să plătească părţii civile T.S. suma 
de 1500 lei cheltuieli judiciare. 



 În temeiul art. 274 al. 1 NCPP, a fost obligată inculpată să plătească statului suma de 600 lei 
cheltuieli judiciare. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul din data de 15.10.2013, …, 
inculpata T.I., cu datele personale individualizate în dispozitivul sentinţei, a fost trimisă în judecată 
pentru săvârşirea infracţiunii  de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 al. 2 NCP prin 
schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de vătămare corporală ,prev. şi ped. de art. 181 al. 1 C. 
pen. 

S-a reţinută că, în data de 14.04.2011, inculpata T.I. a aruncat cu o piatră în direcţia în care se 
afla partea vătămată, cauzându-i leziuni la nivelul capului, vindecabile în 21-22 de zile de îngrijiri 
medicale, potrivit raportului de constatare medico-legală nr. 773/01.11.2011. 

Persoana vătămată T.S. s-a constituit parte civilă faţă de inculpată cu suma de 2200 lei cu titlu 
de daune materiale şi 10000 lei cu titlu de daune morale. 

Părţile civile Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, Spitalul de Recuperare Borşa şi  Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare au formulat pretenţii civile faţă de inculpată, 
solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 1.291,10 lei, a sumei de 967,64 lei şi respectiv a sumei 
de 1.111,76 lei, cu titlu de despăgubiri civile, respectiv  contravaloarea serviciilor medicale acordate 
părţii civile T.S., cu dobânda legală calculată până la plata integrală a debitului. 

Inculpata T.I. a recunoscut fapta comisă şi forma de vinovăţie reţinută în sarcina sa şi a solicitat 
ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, potrivit disp. art. 375 
al. 1 NCPP: 

Din probele administrate în cursul urmăririi penale coroborate cu declaraţiile inculpatei, 
instanţa a reţinut în fapt următoarele: 

Fiind vecine, între părţi există o stare conflictuală de circa 15 ani, alimentată de neînţelegeri 
legate de modul de respectare a mejdei. În data de 08.04.2011, soţul persoanei vătămate, numitul T.D., 
a construit un gard care delimita cele două proprietăţi, ocupând fără drept o porţiune de aproximativ un 
metru de teren pe o lungime de 15 metri din proprietatea inculpatei, moment în care familia acesteia a 
chemat la faţa locului lucrători de la Serviciul sistematizare şi amenajare a teritoriului din cadrul 
Primăriei Oraşului Borşa. Aceştia s-au deplasat la faţa locului în data de 14.04.2011, încercând să 
aplaneze conflictul, nereuşindu-se însă acest lucru. După ce reprezentanţii primăriei au plecat, 
inculpata T.I. a aruncat cu o piatră în direcţia unde se afla persoana vătămată, lovind-o la nivelul 
capului. Aceasta a căzut în stare de inconştienţă, fiind transportată la Spitalul de Recuperare Borşa, 
unde i s-a acordat asistenţă medicală de urgenţă, ulterior fiind transferată la Spitalul Judeţean Dr. 
Constantin Opriş Baia Mare-Secţia Neurochirurgie unde a fost internată. Persoana vătămată a fost 
internată şi la Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei unde i s-a asigurat asistenţă medicală de 
specialitate.  

În urma loviturii primite, persoana vătămată a suferit leziuni ce au necesitat 21-22 de zile de 
îngrijiri medicale pentru vindecare.  

Situaţia de fapt mai sus menţionată  reiese  din recunoaşterea   inculpatei în instanţă, care se  
coroborează  şi cu următoarele  probe: plângerea şi declaraţiile părţii vătămate , raportul de constatare 
medico-legală, certificatul medico-legal nr. 268/18.04.2011, declaraţiile martorilor, declaraţia 
inculpatului de recunoaştere a faptei, completare la certificatul medico-legal nr. 268 şi la acelaşi 
certificat medico-legal din 18.04.2011, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 129002 din 
15.03.2013, adresa nr. 2993/07.09.2012 a Spitalului orăşenesc Borşa privind constituirea ca parte 
civilă, adresa nr. 3696/13.09.2012 a Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei privind constituirea ca 
parte civilă, adresa nr. 15611 din 10.09.2012 a Spitalului Judeţean de Urgenţă dr. Constantin Opriş 
Baia Mare privind constituirea ca parte civilă. 

Fapta  săvârşită de inculpată , sub aspectul laturii obiective, s-a realizat prin  lovirea  persoanei 
vătămate T.S. cu  o piatră în cap  . Această faptă a avut ca urmare   producerea  unei  vătămări 
corporale   şi suferinţe fizice   persoanei vătămate care a avut nevoie de 21-22 zile îngrijiri medicale 
pentru vindecare. Legătura  de cauzalitate  rezultă din materialitatea  faptei , suferinţa  fizică fiind 
prezumată, iar vătămarea fizică  reieşind din certificatul medico-legal.  

În ceea ce priveşte latura subiectivă, intenţia inculpatei  rezultă din împrejurarea că, deşi ştia că 
lovitura cauzată de lovirea cu  piatra  o să-i provoace  dureri şi vătămări corporale persoanei vătămate , 
a decis totuşi să  o facă. Inculpata  a acţionat cel puţin  cu intenţie indirectă,  a prevăzut pericolul 



reprezentat de acţiunea sa de  lovire şi, deşi nu a urmărit, a acceptat producerea  rezultatului  ,vinovăţia 
inculpatei  fiind dovedită în cauză. 

 Din  ansamblul probator reiese cu certitudine  că fapta  există, întruneşte  elementele 
constitutive ale infracţiunii  pentru care a fost trimis în judecată,  fiind săvârşită  de inculpat cu 
vinovăţie. 

În drept, fapta  comisă de inculpată, aşa cum a  fost descrisă şi pe deplin dovedită prin probele 
administrate în cursul urmăririi penale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau 
alte violenţe, prev. şi ped. de art. 193 al. 2 NCP prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de 
vătămare corporală prev. şi ped. de art. 181 al. 1 VCP, pentru care  urmează a se aplica inculpatei  o 
pedeapsă cu amenda, individualizată în  dispozitivul sentinţei.  

În  ce priveşte  aplicarea  şi individualizarea pedepsei  s-a apreciat că sunt incidente dispoziţiile  
art.5 din noul Cod penal  ,raportat  pe de o  parte  posibilitatea reţinerii  în favoarea  inculpatei a  unor 
circumstanţe  atenuante judiciare  cu consecinţe mai favorabile  asupra  individualizării pedepsei ,iar 
pe de altă parte  faţă de  prevederea  alternativă  alături de închisoarea şi a pedepsei cu amenda  penală   
,prevăzută în noua reglementare  penală.  

Potrivit  alin.1 al articolului anterior menţionat  , în cazul în care  de la săvârşirea  infracţiunii  
până  la judecarea  definitivă  a cauzei  au intervenit  una sau mai  multe legi penale , se aplică legea 
mai favorabilă. 

Instanţa a avut în vedere la individualizarea pedepsei şi a cuantumului acesteia criteriile 
generale prev. de art. 74 NCP în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite, periculozitatea infractorului 
, împrejurarea şi modul de comitere  a infracţiunii , natura şi gravitatea  rezultatului produs  , 
antecedentele penale  , starea  de pericol creată  , precum şi  vârsta , starea  de                sănătate  , 
situaţia  familială şi socială  , nivelul de educaţie  al inculpatei . 

Luând în considerare aceste criterii  prin raportare în concret  la modul în care inculpata  a 
comis infracţiunea  , vârsta  acesteia, se apreciază  că pedeapsa  cu  amenda  este suficientă  pentru 
corijarea  comportamentului  deviant la inculpatei  , păstrând  justul echilibru între gravitatea faptei,  
urmări şi sancţiunea aplicată.  

Pedeapsa trebuie să aibă o funcţie de constrângere, de intimidare, dar şi de reeducare, mijloace 
ce urmăresc aceleaşi scopuri de prevenţie şi de adaptare socială, astfel că, prin aplicarea unei pedepse 
cu  amenda, instanţa a avut convingerea că scopul sancţionator al acesteia va fi atins, în acelaşi timp cu 
îndeplinirea  scopului  educativ al acesteia, astfel încât pe viitor inculpata  să respecte normele legale.  

Instanţa a reţinut în favoarea inculpatei circumstanţe atenuante legale conform art. 396 al. 10 
NCPP , reţinându-se şi  că atitudinea  acesteia  a fost una sinceră, atât în cursul urmăririi penale, cât şi 
în faţa instanţei de judecată,  este  o persoană în vârstă, suferă de mai multe boli, nu are antecedente 
penale şi a recunoscut sincer fapta, arătând  prin aceasta  că a conştientizat  consecinţele acesteia . 

Pentru  toate aceste considerente de fapt şi de drept,instanţa a aplicat  inculpatei  o pedeapsă cu 
amenda , cuantumul  acesteia  fiind individualizat  în dispozitivul sentinţei . 

În ce priveşte latura civilă , s-a reţinutcă s-au constituit  părţi civile faţă  de inculpată , persoana 
vătămată T.S.,  cu suma de 2200 lei cu titlu de daune materiale şi 10000 lei cu titlu de daune morale, 
Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, Spitalul de Recuperare Borşa şi  Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Dr. Constantin Opriş Baia Mare , solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 1.291,10 lei, a sumei 
de 967,64 lei şi respectiv a sumei de 1.111,76 lei, cu titlu de despăgubiri civile. 

 Pretenţiile civile  ale unităţilor spitaliceşti , cum de altfel   au fost şi dovedite  , au fost 
recunoscute  de inculpată  , astfel  că, în conformitate cu disp. art. 397 al. 1, art. 23 al. 3, art. 25 al. 1 
NCPP, art. 998 VCCiv., art. 6 NCCiv. raportat la art. 313 din Legea nr. 95/2006, instanţa a obligat pe 
inculpată să plătească părţii civile Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei suma de 1.291,10 lei, părţii 
civile Spitalul de Recuperare Borşa suma de 967,64 lei şi părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. 
Constantin Opriş Baia Mare suma de 1.111,76 lei, cu titlu de despăgubiri civile,  reprezentând 
contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii civile T.S., cu dobânda legală calculată până la plata 
integrală a debitului. 

În ce priveşte pretenţiile formulate de partea civilă T.S. ,instanţa a reţinut că unul dintre 
principiile fundamentale de drept este cel al reparării integrale a prejudiciului suferit, acest lucru 
presupunând înlăturarea tuturor consecinţelor dăunătoare ale unui fapt ilicit şi culpabil, fie ele 
patrimoniale sau nepatrimoniale, în scopul repunerii, pe cât posibil, în situaţia anterioară a victimei. 



Criteriul echităţii exprimă cerinţa ca indemnizaţia să reprezinte o justă şi integrală dezdăunare a părţii 
vătămate. În temeiul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, acest criteriu se traduce prin 
necesitatea ca partea vătămată să primească o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral suferit. 
Altfel spus, cuantumul despăgubirilor trebuie astfel stabilit încât să aibă efecte compensatorii şi în 
acelaşi timp să nu constituie venituri nejustificate. 

După comiterea  faptei de către inculpată  , ca urmare a imposibilităţii  părţii civile de a-şi  
desfăşura activitatea curentă  , a fost  ajutată de soţia martorului D.G.  timp de 22 de zile , aceasta 
primind  pentru fiecare zi câte 100 de lei,  aspect ce justifică obligarea inculpatei la plata către partea 
civilă a sumei de 2200 de lei cu titlu de despăgubiri civile materiale. De altfel , inculpata a fost de 
acord  să-i plătească părţii civile  50 de lei pe zi  pentru perioada  necesară vindecării .  

Referitor la daunele morale  solicitate de  partea civilă  , instanţa a apreciat că, prin raportare la  
urmarea produsă de lovitura  exercitată  de inculpată  , numărul de zile de îngrijire medicală  necesare 
pentru vindecare  şi implicit suferinţa  produsă , suma de 3000 de lei este suficientă  pentru 
compensarea  traumelor suferite de  partea civilă, urmând  ca , în baza  art. 397 al. 1, art. 19, art. 25 al. 
1 NCPP, art. 998 VCCiv., art. 6 NCCiv., acţiunea civilă exercitată  a fost admisă în aceste limite . 

De asemenea, inculpata a fost obligată, potrivit disp. art. 276 al. 1 şi 2 NCPP să plătească 
persoanei vătămate T.S. cheltuieli judiciare   ocazionate cu purtarea acestui proces, proporţionale cu  
admiterea acţiunii  civile , constând în onorariu  avocat  , justificate  de chitanţa depusă  la dosarul 
cauzei şi deplasările părţii civile la  instanţă . 

În temeiul art. 274 al. 1 NCPP, instanţa a obligat pe inculpată şi  la plata cheltuielilor judiciare 
avansate de stat. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpata T.I., solicitând admiterea căii de atac 
promovate, desfiinţarea soluţiei judecătoriei, iar sub aspectul laturii penale aplicarea unei amenzi 
reduse în cuantum şi să se dispună amânarea aplicării pedepsei în baza art. 83 Cod penal, raportat la 
vârsta sa înaintată şi starea sanitară alterată, iar sub aspectul laturii civile, reducerea cuantumului 
daunelor materiale la 1.000 lei, iar a celor morale la 500 lei, întrucât nu posedă resurse materiale, 
pentru a  o dezdăuna pe partea civilă T.S.. 

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

Răspunderea civilă delictuală este definită ca o 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). 

Valoarea reparaţiei cuvenite celui păgubit trebuie să fie echivalentul tuturor pierderilor 
suferite de acesta, în urma săvârşirii faptei prejudiciabile. 

Inculpata 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 trebuia şi putea 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. 

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 inculpatei. 
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. 

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 victima 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”. 

 În speţa mde faţă, este vorba de repararea de către inculpată a prejudiciului cauzat prin 
vătămarea integrităţii corporale şi a sănătăţii părţii civile T.S.. 

 Curtea reţine că prejudiciul care constă în vătămarea integrităţii şi a sănătăţii persoanei este o 
consecinţă a încălcării celor mai importante drepturi subiective. Dreptul la sănătate, cel la integritate 
fizică şi psihică sunt prerogative nepatrimoniale, intim ataşate persoanei potrivit art. 58 Cod civil. Noul 
Cod Civil reglementează în art. 1387 -1395 prejudiciul cauzat prin vătămarea integrităţii corporale sau 
a integrităţii persoanei. Conform art. 1385 Cod civil, repararea integrală obligă la refacerea tuturor 
consecinţelor dăunătoare cu caracter economic ale faptei ilicite. Despăgubirea va include pierderea 
efectivă, şi câştigul nerealizat.  

 Partea civilă în prezenta cauză a solicitat acordarea de daune materiale în sumă de 2.200 lei, 
reprezentând contravaloarea sumelor achitate unei alte persoane, ca efect al pierderii şi reducerii 
capacităţii sale de muncă pe o durată de 22 de zile. Această sumă i-a fost acordată de către judecătorie 
deoarece incapacitatea de muncă este caracterizată prin imposibilitatea definitivă ori temporară a 
victimei de a-şi utiliza facultăţile fizice sau mentale, pentru a desfăşura activitate, aşa cum proceda 
înainte de producerea prejudiciului. Partea civilă T.S. a fost internată şi în unităţi spitaliceşti, ca efect 
al lovirii ei în cap, cu piatra de către inculpată, apelanta fiind obligată şi la costul cheltuielilor de 
spitalizare, ocazionate de fapta sa ilicită.  

 Curtea reţine că aceste cheltuieli de îngrijire medicală cuprind: costul medicamentelor de care a 
beneficiat victima, costul spitalizării, costul tratamentelor de recuperare şi costul intervenţiilor 



chirurgicale, acolo unde este cazul. Este de precizat că aceste sume acoperă întregul interval de timp 
necesar vindecării victimei.  

 Şi în speţa de faţă, repararea integrală a pagubei suferite de partea civilă înseamnă acordarea 
despăgubirilor atât pentru prejudiciile generate până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti, cât şi 
pentru perioada ulterioară rămânerii definitive a hotărârii. 

 Curtea reţine că în răspunderea civilă delictuală, creanţa victimei are ca obiect „nu un lucru, 
nici bani, ci o valoare: aceea a prejudiciului. Creanţa victimei în răspunderea delictuală se naşte la data 
producerii prejudiciului, dar cuantumul său este calculat în funcţie de valoarea prejudiciului la data 
hotărârii judecătoreşti. Drepturile victimei nu au ca obiect o sumă de bani, ci repararea prejudiciului 
suferit”. 

 După expunerea acestor principii cu caracter general ale răspunderii civile delictuale, operante 
în speţă, Curtea va analiza punctual motivele de apel ale inculpatei T.I.. 

1. O primă critică a inculpatei vizează cuantumul cheltuielilor de  
spitalizare la care a fost obligată în favoarea Spitalului de Recuperare Borşa, a Spitalului 

Municipal Sighetu Marmaţiei şi în favoarea Spitalului de Urgenţă „Dr.C-tin Opriş”, fără ca părţile 
civile să facă vreo dovadă a sumelor pretinse.  

 Curtea reţine că această nemulţumire a inculpatei nu este fondată, deoarece la data de 3 aprilie 
2014, în faţa Judecătoriei Vişeu de Sus, a afirmat textual: ”sunt de acord să achit contravaloarea 
serviciilor medicale efectuate de unităţile spitaliceşti constituite părţi civile”. Ca efect al acestei 
recunoaşteri necondiţionate a inculpatei, fără ca discernământul să-i fie afectat, instanţa de fond a 
obligat-o la plata cheltuielilor de spitalizare în favoarea celor trei unităţi sanitare. În acest sens, 
judecătoria a dat eficienţă prevederilor art. 23 alin. 3 NCPP, în sensul că, „în cazul recunoaşterii 
pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii”. Câtă vreme, inculpata a 
recunoscut de bună voie cuantumul cheltuielilor de spitalizare, neopunându-se la aceste pretenţii civile, 
judecătoria a aplicat principiul disponibilităţii ce guvernează latura civilă a procesului, condiţii în care 
apelanta nu poate reveni asupra acestei recunoaşteri, ea având un caracter irevocabil.  

 Mai mult, Curtea reţine că inculpata la termenul din 3.04.2014, la Judecătoria Vişeu de Sus,  a 
fost asistată de un apărător ales, astfel că recunoaşterea cheltuielilor de spitalizare ale unităţilor 
sanitare, a fost făcută în deplină cunoştinţă de cauză, atât cu privire la conţinutul obligaţiei asumate cât 
şi a consecinţelor acesteia.  

 Este de remarcat că, inculpata în această cauză a optat pentru soluţionarea ei, în baza 
recunoaşterii totale şi necondiţionate a vinovăţiei sale, atât sub aspect penal cât şi civil. De altfel, în 
aceeaşi declaraţie dată în faţa instanţei de fond la 3.04.2014, inculpata precizează textual:”sunt de 
acord să plătesc părţii civile T.S. suma de 50 lei pe fiecare zi pentru vindecarea acesteia”.  

 În aceste condiţii, primul motiv de apel este nefondat, urmând a se respinge ca atare.  
2. O altă critică a apelantei vizează cuantumul daunelor materiale şi morale acordate părţii 

civile prin sentinţa instanţei de fond, solicitând reducerea acestora la 1.000 lei în privinţa 
celor materiale şi la 500 lei a celor morale, deoarece este lipsită de posibilităţi materiale, 
care să-i permită dezdăunarea victimei. 

 Nici această solicitare nu este fondată. 
CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei 

părţi, determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare 
pentru acea persoană. Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a 
consecinţelor acestei încălcări, art.41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda 
o reparaţie în favoarea părţii vătămate. Printre elementele luate în considerare de către Curte, atunci 
când se pronunţă în materie, se numără prejudiciul material, mai precis pierderile efectiv suferite, 
rezultând direct din pretinsa încălcare, şi prejudiciul moral, care reprezintă repararea stării de angoasă, 
a neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare, precum şi din alte pagube 
nemateriale. (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004).  

 De altfel, în cazul în care diverse elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul 
exact, sau în cazul în care distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu, 
Curtea le poate examina împreună. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000).  



 Conform jurisprudenţei Curţii Europene, partea civilă poate obţine rambursarea 
prejudiciului material şi moral în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi 
caracterul rezonabil al cuantumului.  

 Referitor la daunele morale, cerinţele legii impun ca persoana care a săvârşit o faptă ilicită să 
repare integral toate prejudiciile ce au rezultat din săvârşirea acesteia, indiferent de caracterul lor, ceea 
ce rezultă din însăşi redactarea art.998 şi 999 din vechiul Codul civil şi art. 1391 din actualul Cod civil, 
care folosesc termenul general de „prejudiciu”, fără a distinge în raport cu caracterul material sau 
moral al acestuia, ceea ce înseamnă că trebuie reparate atât prejudiciile materiale cât şi cele morale 
cauzate prin orice fapte ilicite, deci, şi a celor cu caracter penal. 

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

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

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

Răspunderea civilă delictuală nu este limitată de posibilităţile de plată ale inculpatului, 
principiul aplicabil fiind cel al reparării integrale a prejudiciului material şi moral cauzat prin 
fapta săvârşită (art.14 C.proc.pen.).  

În privinţa părţii civile T.S., Curtea constată că victima unei infracţiuni de natura celei comise 
de inculpată, are dreptul la repararea prejudiciului nepatrimonial cauzat prin vătămări corporale aduse 
sănătăţii sale, acest prejudiciu constând în suferinţele fizice şi psihice pe care le-a suportat de pe urma 
faptului ilicit. 

 Astfel, victima, o persoană în vârstă de 54 ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral prin 
agresiune şi un hematom occipital, în urma loviturii cu piatra în cap, aplicată de inculpată, a fost 
spitalizată 22 de zile, după care s-a aflat în tratament medical în cursul căruia a continuat să aibă 
dureri. După agresiune a fost internată şi la Secţia de psihiatrie a Spitalului Sighetu Marmaţiei cu 
„stare reactiv depresivă, traumatism cranio cerebral acut, cefalee difuză, pentru care i s-a acordat 
tratament cu antidepresive şi tranchilizante minore”. 

 Internarea în spital, conştiinţa de a fi bolnav, suferinţa de a fi privat de o viaţă normală 
corespunzătoare vârstei, implică şi o suferinţă psihică, ce presupune, de asemenea, o compensaţie, şi 
anume sub forma unor daune morale pentru prejudiciul nepatrimonial ce i s-a cauzat. 

 Ca urmare a agresiunii suferite, partea civilă s-a aflat în incapacitate de muncă pe o durată de 
22 de zile, astfel că a fost ajutată la muncile casnice şi gospodăreşti de către soţia martorului Danci 
Gavrilă, căreia i-a plătit în fiecare zi suma de câte 100 lei, aşa cum rezultă din declaraţia ataşată 
dosarului de la fila 71 a acestuia. Prin urmare, acordarea de către instanţa de fond în favoarea părţii 
civile a sumei de 2200 lei daune materiale, este pe deplin justificată, fiind dovedită realitatea 
prejudiciului şi caracterul exact şi rezonabil al acestuia. Pe cale de consecinţă, solicitarea inculpatei de 
a se reduce cuantumul daunelor materiale la suma de 1000 lei, este nejustificată şi neavenită, în 
contextul probatoriului testimonial şi scris ataşat dosarului 

 Curtea reţine că daunele morale stabilite trebuie să aibă efecte compensatorii şi nu să constituie 
amenzi excesive pentru autorii prejudiciilor şi nici venituri nejustificate pentru victimele accidentelor. 
Aşa cum se arată în literatura de specialitate „sumele de bani acordate cu titlu de daune morale trebuie 
să poată fi calificate numai ca despăgubiri”. 

 La stabilirea cuantumului daunelor morale, Curtea, de asemenea, va ţine cont doar de 
dispoziţiile dreptului intern şi european (art. 1391 Cod civil şi art. 41 din CEDO). 

Faţă de împrejurarea că partea civilă a fost internată în spital, atât la Secţia de neurochirurgie, 
dar şi la Secţia de psihiatrie, suferind în urma infracţiunii comise de inculpată şi o stare reactiv 
depresivă, ceea ce i-a limitat accesul la o viaţă normală, corespunzătoare vârstei sale, generându-i 
sentimente de angoasă şi de incertitudine, Curtea apreciază ca juste şi temeinice daunele morale în 
cuantum de 3000 lei acordate de instanţa de fond, care vor fi menţinute, existând raport de cauzalitate 



între activitatea delictuală a inculpatei şi prejudiciul nepatrimonial încercat de partea civilă, conform 
art.3 din Protocolul nr.7 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. 

O altă critică a apelantei viza aplicarea art. 83 Cod penal şi reducerea amenzii dispuse de către 
instanţa de fond raportat la vârsta acesteia şi starea ei de sănătate. 

 Atingerea dublului scop preventiv şi educativ al pedepsei, este esenţial condiţionată de 
caracterul adecvat al acesteia, revenind, în mod obiectiv, instanţei judecătoreşti datoria asigurării unui 
real echilibru între gravitatea faptei şi periculozitatea socială a inculpatului, pe de o parte, şi durata 
sancţiunii şi natura sa (privativă sau nu de libertate), pe de altă parte. Mijloacele ce permit realizarea 
acestui obiectiv sunt reprezentate de criteriile de individualizare expres indicate în art.74 NCP, iar 
orice altă abatere de la judicioasa lor utilizare în procesul de stabilire şi aplicare a sancţiunii afectează 
temeinicia şi legalitatea hotărârilor judecătoreşti de condamnare. 

Curtea constată că în speţă s-au respectat toate regulile ce caracterizează stabilirea pedepsei, 
atât în ceea ce priveşte cuantumul, cât şi modalitatea de executare, în sensul unei evaluări concrete a 
criteriilor statuate de legiuitor în dispoziţiile art.74 din Codul penal, evidenţiind gravitatea faptei 
comise, prin prisma circumstanţelor reale efective, dar şi a circumstanţelor personale ale inculpatei, nu 
numai a celor legate de comportamentul procesual, cât şi a celor care vizează strict persoana acesteia, 
aprecierea, fiind făcută fără o preeminenţă a vreunuia din criteriile arătate, precum şi consecinţele 
amenzii penale  prin prisma funcţiilor unei asemenea sancţiuni. 

Curtea, în baza propriei analize, faţă de critica formulată în sensul reducerii cuantumului 
amenzii  sau a amânării aplicării acesteia, consideră că nu se impune a se da curs celor susţinute, 
deoarece nu s-ar putea da eficienţă într-un mod prioritar circumstanţelor personale, în raport cu 
celelalte, faţă de regula examinării plurale a criteriilor ce caracterizează individualizarea judiciară a 
pedepselor. 

Curtea consideră că pedeapsa principală a amenzii reprezintă o pedeapsă proporţională, atât cu 
gravitatea efectivă a faptei comise de apelantă, concretizată prin modul în care aceasta a acţionat, prin 
săvârşirea unei acţiuni de  lovire  a victimei cu o piatră în zona capului, ceea ce a provocat un 
traumatism cranio-cerebral şi o internare pe 22 de zile în unităţi sanitare şi ea reliefează periculozitatea 
excesivă a modului de operare a inculpatei, cât şi profilul socio-moral şi de personalitate a acesteia, a 
cărei atitudine în societate şi procesuală în cauză, este parţial pozitivă.  

Faţă de modul concret de săvârşire a faptei, cuantumul pedepsei principale a amenzii, asigură 
realizarea concretă a scopurilor pedepsei, iar plata acesteia va da posibilitate inculpatei să 
conştientizeze consecinţele faptei sale, în vederea unei reinserţii sociale reale a acesteia. 

Cuantumul sancţiunii nu se impune a fi redus faţă de gravitatea faptei comise, consecinţele 
acesteia, rezonanţa în comunitate şi a reacţiei pe care societatea prin organele judiciare trebuie să o 
aibă, faţă de săvârşirea unor asemenea infracţiuni. 

În acelaşi context, nu este oportună nici amânarea aplicării pedepsei prev. de art., 83 Cod penal. 
Pentru motivele ce preced, Curtea va respinge ca nefondat apelul inculpatei T.I., în baza art. 

421 pct.1 lit.b C.proc.pen. 
Va obliga pe apelantă să plătească în favoarea statului suma de 150 lei reprezentând cheltuieli 

judiciare, în baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. 
Va obliga pe apelantă să achite părţii civile T.S., suma de 1400 lei cheltuieli judiciare, 

reprezentând onorariu avocaţial, în baza art. 276 alin. 6 rap. la art. 275 pct. 1 lit.c Cod proc.penală. 
(Judecător Delia Purice) 

 
Cerere de redeschidere a procesului penal. Inculpate care a lipsit de la judecată, dar a 

avut cunoştinţă de existenţa procesului. Respingere  
Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi  de minori, decizia nr. 788/A din 1 octombrie 2014 

Prin sentinţa penală nr.216 din 23 iunie 2014 a Judecătoriei Turda, în temeiul art. 469, alin. 1 şi 
4, raportat la art. 466, alin. 2 din Codul de procedură penală s-a respins cererea de redeschidere a 
procesului penal, formulată de condamnatul V.I., privind dosarul penal nr. xxx/328/2011 al 
Judecătoriei Turda. 

În baza art. 275 alin. 2) Cod procedură penală a fost obligat petentul la plata în favoarea statului 
a sumei de 50  lei, reprezentând cheltuieli judiciare.  



S-a încuviinţat onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 200 lei, sumă care va fi suportată 
din fondurile Ministerului Justiţiei. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin cererea …, formulată de către 
condamnatul V.I., , acesta a solicitat rejudecarea dosarului penal nr. xxx/328/2011 „pentru a invoca 
elemente noi ce nu au fost cunoscute la judecarea cazului”. 

 În motivarea cererii se arată că a fost judecat în lipsă, nu a avut cunoştinţă că ar fi avut vreun 
proces pe rol şi dacă ar fi ştiut ar fi fost prezent la toate termenele de judecată. 

 Totodată acesta solicită aplicarea legii penale mai favorabile cu ocazia rejudecării procesului. 
Analizând  actele şi lucrările dosarului, precum şi dispoziţiile legale incidente în cauză, 

instanţa a reţinut următoarele: 
Prin Sentinţa penală nr. 486 din 14.11.2012, pronunţată în dosarul penal xxx/328/2011,  

numitul V.I., a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de 
înşelăciune şi uz de fals prev. de art. 215, alin. 1, 2, 3 şi art. 291 din vechiul Cod penal. 

Condamnatul V.I. a fost cercetat în dosarul penal nr. 288/P/2010 al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Cluj. 

În cursul urmăririi penale V.I. a fost audiat în calitate de învinuit la datele de 30.06.2010 şi 
04.08.2010 iar, conform procesului-verbal din data de 04.08.2014(fila 286 dosar 288/P/2010), acestuia 
i-a fost prezentat materialul de urmărire penală. 

Din declaraţia dată în faza de urmărire penală rezultă că domiciliul/reşedinţa condamnatului  
V.I. era în com. M., jud. Cluj.  

 Întrucât condamnatul V.I.  nu a încunoştinţat organele judiciare despre schimbarea adresei de 
domiciliu, în cursul judecăţii, acesta a fost citat la adresa indicată în cursul urmăririi penale din com. 
M., jud. Cluj.  

Nici o persoană nu a fost găsită la acea adresă astfel că citaţia a fost afişată pe uşa principală a 
locuinţei. Ulterior instanţa a emis mandat de aducere pa numele lui V.I..  

Din procesul-verbal încheiat de organele de poliţie cu ocazia deplasării în com. M., jud. Cluj, în 
vederea îndeplinirii mandatului de aducere, rezultă că V.I. nu mai locuieşte la acea adresă. Nu au fost 
obţinute date cu privire noua reşedinţă a acestuia. 

Având în vedere că nu s-a putut afla noua adresă a condamnatului acesta a fost citat pentru 
termenele următoare inclusiv prin afişare la sediul Consiliului Local Turda. 

Condamnatul V.I. nu s-a prezentat la niciun termen de judecată. 
Conform art. 177, alin. 3 din vechiul Cod de procedură penală (în vigoare la data judecării 

dosarului penal nr. xxx/328/2011) în caz de schimbare a adresei arătată în declaraţia învinuitului sau 
inculpatului, acesta este citat la noua sa adresă, numai dacă a încunoştinţat organul de urmărire penală 
ori instanţa de judecată de schimbarea intervenită, sau dacă organul judiciar apreciază pe baza datelor 
obţinute potrivit art. 180(cercetări în vederea înmânării citaţiei) că s-a produs o schimbare de adresă.  

Conform alin. 4 al aceluiaşi articol dacă nu se cunoaşte adresa unde locuieşte învinuitul sau 
inculpatul şi nici locul său de muncă, citaţia se afişează la sediul consiliului local în a cărui rază 
teritorială s-a săvârşit infracţiunea. 

Din cele arătate mai sus rezultă că citarea condamnatului V.I. în dosarul penal nr. xxx/328/2014 
s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data judecării cauzei. 

Conform art.  466 din Cod de procedură penală persoana condamnată definitiv care a fost 
judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal. 

Este considerată judecată în lipsă, conform art. 466. alin. 2) din Codul de procedură penală, 
persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial 
despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea 
cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. 

Din prevederile art. 466 din Codul de procedură penală rezultă că o persoană condamnată are 
deschisă această cale extraordinară de atac dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţia să nu fi fost citată 
la proces  şi condiţia să nu fi luat la cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta chiar dacă nu a 
fost citată.  

Analiza condiţiei privind citarea la proces trebuia efectuată ţinând cont de prevederile legale 
care reglementează procedura citării. Astfel, din moment ce legea(art. 466, alin. 2 din Codul de 
procedură penală) nu distinge după cum citarea s-a făcut prin înmânarea citaţiei destinatarului, unui 



reprezentant al acestuia sau prin afişare, singura condiţie care se desprinde este aceea ca citarea să se 
facă în mod legal.  

Aşa cum s-a arătat mai sus citarea condamnatului V.I. s-a făcut în mod legal, iniţial la adresa 
indicată în cursul urmăririi penale iar ulterior, în lipsa unor date privind noua adresă, prin afişare la 
sediul Consiliului Local Turda. 

O altă interpretare prin care s-ar distinge între modurile legale de îndeplinire a procedurii de 
citare ar însemna efectuarea unor distincţii acolo unde legea(art. 466, alin. 2 din Codul de procedură 
penală) nu distinge.  

Totodată, dacă s-ar aprecia că doar persoana care a primit citaţia personal a fost „citată” în 
sensul  art. 466, alin. 2 din Codul de procedură penală ar conduce la totala ineficienţă a celorlalte 
moduri legale de citare şi implicit a soluţiei pronunţate. Astfel, condamnatul ar avea deschisă această 
calea extraordinară de atac iar soluţia pronunţată ar fi desfiinţată de drept în condiţiile art. 469, alin. 7 
din Codul de procedură penală,  atunci când nu a primit personal citaţia sau atunci când a fost citat prin 
afişare şi, în toate cazurile, a ales să nu se prezinte la proces.   

Ţinând cont de cele arătate mai sus instanţa a apreciat că V.I. nu îndeplineşte condiţia prev. de 
art. 466. alin. 2) din Codul de procedură penală pentru a putea solicita redeschiderea procesului, 
întrucât a fost citat la proces. 

Instanţa a avut în vedere şi faptul că în data de 04.08.2014, aşa cum s-a arătat mai sus, 
condamnatului V.I. i-a fost prezentat materialul de urmărire penală, cu această ocazie arătând că 
recunoaşte şi că regretă săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa. Faţă de această împrejurare instanţa 
nu a putut reţine că V.I. nu a avut cunoştinţă cel puţin de iminenta sesizare a instanţei de judecată 
respectiv de procesul penal finalizat cu soluţia de condamnare a acestuia. 

Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul art. 469, alin. 1 şi 4, raportat la art. 466, alin. 2 din 
Codul de procedură penală instanţa a respins cererea de redeschidere a procesului penal, formulată de 
condamnatul V.I., privind dosarul penal nr. xxx/328/2011 al Judecătoriei Turda. 

În baza art. 275 alin. 2) Cod procedură penală a fost obligat  petentul la plata în favoarea 
statului a sumei de 50  lei, reprezentând cheltuieli judiciare.  

S-a încuviinţat onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 200 lei, sumă care va fi suportată 
din fondurile Ministerului Justiţiei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel condamnatul V.I. solicitând admiterea acestuia, 
desfiinţarea în întregime a sentinţei Judecătoriei Turda cu consecinţa rejudecării dosarului, în care a 
fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals, prev. de art. 215 alin. 1, 2 3 
şi art. 291 din VCP. 

Prin scriptul depus în faţa primei instanţe, condamnatul învederează că procesul său a fost 
soluţionat în absenţa sa, nu a avut cunoştinţă că pe rolul instanţei de fond se afla o cauză în care el avea 
calitatea de inculpat, pentru că dacă ar fi cunoscut acest aspect, s-ar fi prezentat la toate termenele de 
judecată. 

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

Potrivit art. 466 Cod procedură penală persoana condamnată definitiv care a fost judecată în 
lipsă, poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de 1 lună din ziua în care a luat 
cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat în proces penal împotriva sa. În alin.2 al 
aceluiaşi articol se precizează că „ este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a 
fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial, despre acesta, respectiv, deşi a avut 
cunoştinţă de speţă, a lipsit în mod justificat de la soluţionarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa 
instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori 
un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului şi nici persoana care, după 
comunicarea sentinţei de condamnare, nu a declarat apel ori l-a retras. 

Curtea reţine că, prin Sentinţa penală nr. 486 din 14.11.2012 pronunţată în dosarul penal 
xxx/328/2011 a Judecătoriei Turda, numitul V.I., a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals prev. de art. 215, alin. 1, 2, 3 cu art. 41 alin 
2 şi art. 37 lit a Cod penal şi art. 291 cu art. 41 alin 2 şi art. 37 lit a  din vechiul Cod penal. 

Condamnatul V.I. a fost cercetat în dosarul penal nr. 288/P/2010 al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Cluj. 



Curtea reţine că în cursul urmăririi penale V.I. a fost audiat în calitate de învinuit la datele de 
30.06.2010 şi 04.08.2010 iar, conform procesului-verbal din data de 04.08.2014, acestuia i-a fost 
prezentat materialul de urmărire penală de către procuror. 

Din declaraţia dată de apelant în faza de urmărire penală, rezultă că domiciliul/reşedinţa 
condamnatului  V.I. era în com. M., jud. Cluj.  

Pe parcursul urmăririi penale cât şi în cursul soluţionării cauzei în faţa Judecătoriei Turda, 
apelantul a fost citat din comuna M. judeţul Cluj cât şi prin afişare la sediul Consiliului Local Turda, în 
a cărui rază teritorială s-au săvârşit infracţiunile imputate  acestuia. 

 Curtea stabileşte că, deoarece condamnatul V.I.  nu a încunoştinţat organele judiciare despre 
schimbarea adresei de domiciliu, în cursul judecăţii, acesta a fost citat la adresa indicată în cursul 
urmăririi penale din com. M., sat S., nr. 110, jud. Cluj.  

Instanţa de control judiciar a reţinut că nicio persoană nu a fost găsită la acea adresă, astfel că 
citaţia a fost afişată pe uşa principală a locuinţei. Ulterior instanţa a emis mandat de aducere pa numele 
lui V.I..  

Din procesul-verbal încheiat de organele de poliţie cu ocazia deplasării în com. M., jud. Cluj, în 
vederea îndeplinirii mandatului de aducere, rezultă că V.I. nu mai locuieşte la acea adresă,  nefiind 
obţinute date cu privire noua reşedinţă a acestuia. 

Curtea reţine că, neputându-se afla noua adresă a condamnatului, acesta a fost citat pentru 
termenele următoare, inclusiv prin afişare la sediul Consiliului Local Turda. 

În faţa Judecătoriei Turda, condamnatul V.I. nu s-a prezentat la niciun termen de judecată. 
Conform art. 177, alin. 3 din vechiul Cod de procedură penală (în vigoare la data judecării 

dosarului penal nr. xxx/328/2011), în caz de schimbare a adresei arătată în declaraţia învinuitului sau 
inculpatului, acesta este citat la noua sa adresă, numai dacă a încunoştinţat organul de urmărire penală 
ori instanţa de judecată de schimbarea intervenită, sau dacă organul judiciar apreciază pe baza datelor 
obţinute potrivit art. 180 Cod procedură penală (cercetări în vederea înmânării citaţiei) că s-a produs o 
schimbare de adresă.  

Conform alin. 4 al aceluiaşi articol, dacă nu se cunoaşte adresa unde locuieşte învinuitul sau 
inculpatul şi nici locul său de muncă, citaţia se afişează la sediul consiliului local în a cărui rază 
teritorială s-a săvârşit infracţiunea. 

Curtea reţine, potrivit celor învederate mai sus că citarea condamnatului V.I. în dosarul penal 
nr. xxx/328/2014 s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data judecării cauzei. 

Din prevederile art. 466 din Codul de procedură penală rezultă că o persoană condamnată are 
deschisă această cale extraordinară de atac, dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiţii: prima - să nu 
fi fost citată la proces  şi a doua- să nu fi luat la cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, chiar 
dacă nu a fost citată.  

Curtea reţine că analiza condiţiei privind citarea la proces trebuia efectuată ţinând cont de 
prevederile legale ce o reglementează. Astfel, din moment ce legea (art. 466, alin. 2 din Codul de 
procedură penală) nu distinge după cum citarea s-a făcut prin înmânarea citaţiei destinatarului, unui 
reprezentant al acestuia sau prin afişare, singura condiţie care se desprinde este aceea ca citarea să se 
facă în mod legal.  

Din probele dosarului rezultă că  citarea condamnatului V.I. s-a făcut în mod legal, iniţial la 
adresa indicată în cursul urmăririi penale, iar ulterior, în lipsa unor date privind noua adresă, prin 
afişare la sediul Consiliului Local Turda..  

Dacă s-ar aprecia că doar persoana care a primit citaţia personal a fost „citată” în sensul  art. 
466, alin. 2 din Codul de procedură penală această interpretare ar conduce la totala ineficienţă a 
celorlalte moduri legale de citare şi implicit a soluţiei pronunţate. Astfel, condamnatul ar avea deschisă 
această cale extraordinară de atac, iar soluţia pronunţată ar fi desfiinţată de drept, în condiţiile art. 469, 
alin. 7 din Codul de procedură penală,  atunci când nu a primit personal citaţia sau atunci când a fost 
citat prin afişare şi, în toate cazurile, a ales să nu se prezinte la proces.   

Raportând conţinutul dispoziţiilor art. 466 alin 1 şi 2 Cod procedură penală la probele 
dosarului, Curtea apreciază că apelantul condamnat V.I. nu poate beneficia de redeschiderea procesului 
penal, întrucât a avut cunoştinţă că împotriva sa se derulează o procedură judiciară, deoarece a fost 
audiat nemijlocit de organele de urmărire penală la 30 iunie şi 4 august 2010, ba mai mult, la 4 august 
2010 conform scriptului de la fila 286 u.p. i s-a prezentat şi materialul de urmărire penală, acesta 



învederând textual „recunosc şi regret săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina mea, neavând alte 
cereri de formulat şi nici probe de solicitat în apărarea mea. Îmi menţin declaraţiile date anterior”. 

În faţa procurorului, apelantul avea posibilitatea de a preciza că şi-a schimbat sau urmează a-şi 
modifica adresa de domiciliu sau reşedinţa, sens în care Judecătoria Turda putea să-l încunoştinţeze, în 
sensul citării de la noua adresă ce o avea. 

Conform alin 2 al art 466 Cod procedură penală este considerată judecată în lipsă persoana 
condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre el, 
sau, deşi ştia de soluţionarea cauzei, a lipsit în mod justificat de la instrumentarea acesteia şi nu a putut 
încunoştinţa magistraţii. 

Curtea reţine că niciuna dintre tezele articolului în discuţie nu este îndeplinită în speţa de faţă. 
Astfel, probele dosarului, demonstrează fără dubiu că apelantul a fost citat la proces dar, doar 

de la adresele indicate de el, cât şi prin afişare la sediul Consiliului Local Turda, în a cărui teritorială 
inculpatul a comis infracţiunile. Pe de altă parte, procesul penal este compus din trei faze: urmărirea 
penală, judecata şi punerea în executare a hotărârilor penale. 

Din declaraţiile date de condamnat la 30 iunie şi 4 august 2010 rezultă că acesta a luat 
cunoştinţă în mod oficial despre faptul că este inculpat, ba mai mult, la 4 august 2010 s-a terminat 
urmărirea penală faţă de el, ocazie cu care i s-a şi prezentat materialul de urmărire penală, 
comunicându-i-se că dosarul urmează a fi trimis instanţei de fond – Judecătoria Turda. 

Rezultă astfel fără dubiu că în urma declaraţiilor de la parchet a luat cunoştinţă în mod oficial 
că este inculpat pentru înşelăciune şi uz de fals, i s-a şi prezentat materialul de urmărire penală, a fost 
încunoştinţat că dosarul va fi remis spre judecare instanţei de fond, dovedindu-se astfel că a ştiut de 
proces, însă apelantul nu a putut proba în faţa instanţei de control judiciar că a lipsit în mod justificat 
de la soluţionarea pricinii şi că nu a putut aduce la cunoştinţa judecătorilor motivul împiedicării 
prezenţei sale nemijlocite în faţa lor. 

Pentru motivele ce preced, rezultă fără îndoială că apelantul a luat la cunoştinţă de derularea 
procesului penal faţă de el încă de la 30 iunie 2010 şi cu toate acestea nu s-a prezentat în faţa instanţei 
de fond pentru a fi audiat, nici nu a apreciat ca oportună încunoştinţarea magistraţilor de schimbarea 
adresei, iar pe de altă parte nu a putut dovedi că a lipsit în mod justificat de la soluţionarea pricinii, 
fiind într-o imposibilitate obiectivă de aducere la cunoştinţa instanţei a motivului absenţei sale. 

Aşa fiind, Curtea va respinge ca nefondat apelul promovat în baza art. 421 pct 1 lit b Cod 
procedură penală, declarat de condamnatul V.I., deţinut în Penitenciarul Spital Dej, împotriva sentinţei 
penale nr. 216 din 23  iunie 2014 a Judecătoriei Turda. 

 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 M. Gligor, în baza 
art.272 alin 1 Cod procedură penală. 

 Va fi obligat apelantul să plătească în favoarea statului suma de 400 lei reprezentând cheltuieli 
judiciare, în baza art.275 alin 2 Cod procedură penală. (Judecător Delia Purice) 

 
Cerere de înlocuire a arestului preventive cu arrest la domiciliu. Inculpat cercetat pentru 

săvârşirea infracţiunii de omor asupra unui membru de familie. Respingerea cererii 
Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi  de minori, încheierea nr. 144 din 1 octombrie 2014 a 

judecătorului de drepturi şi libetăţi 
Prin încheierea penală nr. 201 din 26 septembrie 2014 pronunţată în dosarul nr. .../2014 a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud, în temeiul disp. art. 234 Cod procedură penală rap.la art. 223 al. 2 Cod 
procedură penală rap.la art. 202 al. 1 şi 3 Cod procedură penală 

 S-a admis propunerea  formulată de  procurorul din  cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud ca fiind întemeiată şi în consecinţă: 

 - s-a dispus prelungirea arestării preventive a inculpatului S.V., …, cercetat pentru comiterea 
infracţiunii de omor  prev. de art. 188 al. 1 Cod penal cu aplic. art. 199 al. 1 Cod penal, cu 30 de zile 
începând cu data de 5 octombrie 2014 şi până la 3 noiembrie 2014 inclusiv. 

 S-a acordat apărătorului din oficiu pentru inculpat, onorariu în cuantum  de 100 lei, ce va fi 
avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. 

Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului. 
Pentru a dispune astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut că prin  



propunerea  nr. 524/P/2014  din data de 25 septembrie 2014, înregistrată pe rolul acestei 
instanţe la data de 26 septembrie 2014 sub nr. .../2014,  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-
Năsăud a solicitat prelungirea duratei  măsurii arestării preventive, pe o perioadă de 30 de zile, 
începând cu data de 5 octombrie 2014 şi până la data de 3 noiembrie 2014 inclusiv, a inculpatului 
S.V., cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea 
art. 199 al. 1 Cod penal, motivat de faptul că din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a 
săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii unei persoane şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a 
modului şi a circumstanţelor de  comitere a acesteia, raportat  şi la temperamentul violent al 
inculpatului, apreciind că privarea de libertate a inculpatului este necesară  pentru înlăturarea unei stări 
de pericol pentru  ordinea publică şi pentru familia sa. 

 Totodată, s-a apreciat că privarea de libertate a inculpatului este necesară şi pentru a se 
împiedica sustragerea acestuia de la urmărirea penală şi de la judecată, pentru a preîntâmpina 
comiterea altor infracţiuni. 

 Pe de altă parte urmărirea penală nu a fost finalizată, la dosar urmând a se depune raportul 
medico-legal privind autopsia victimei. 

 În fapt s-a reţinut că la data de 5 septembrie 2014, în jurul orei 01:30,  parchetul a fost sesizat  
despre săvârşirea  unei infracţiuni de  omor săvârşite  într-o locuinţă din comuna Z., satul P., judeţul 
Bistriţa-Năsăud, între membri aceleiaşi familii ( fila 1). 

 Tot la acea dată s-a dispus începerea  urmăririi penale cu privire la  comiterea  infracţiunii de  
omor, prev. de art. 188 al. 1 Cod penal, cu aplic.  art. 199 al. 1 din codul penal şi în cursul aceleiaşi 
zile, stabilindu-se că autor al infracţiunii este  numitul S.V. - tatăl victimei - s-a dispus efectuarea în 
continuare a urmăririi penale faţă de acesta pentru comiterea infracţiunii  mai sus-menţionate, 
stabilindu-se că în noaptea de 4/5 septembrie 2014 pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi al unui 
conflict spontan, l-a lovit cu cuţitul în două rânduri pe fiul său, pe numitul S.D., una dintre loviturile 
aplicate cu cuţitul, respectiv cea  din zona toracelui, producând decesul victimei (f.2,28). 

 Prin constatările medico-legale provizorii emise de Serviciul Judeţean de  Medicină Legală 
Bistriţa-Năsăud s-a stabilit că decesul a survenit ca urmare a insuficienţei circulatorii acute prin 
hemoragie internă şi externă consecutivă unor plăgi tăiate-înţepate dintre care una penetrantă în torace, 
cu leziune de arteră pulmonară stângă şi de plămân stâng, leziunea tanato-generatoare putându-se 
produce prin mecanism de lovire activă cu corp  tăietor înţepător, posibil cuţit corp delict şi că poziţia 
victimă - agresor a putut fi  cel mai probabil „faţă în faţă”, posibil victima uşor aplecată peste/înspre 
agresor, lucru firesc dacă se ţine seama de  faptul că inculpatul a lovit victima mai întâi în piept, apoi i-
a aplicat lovitura de  cuţit în braţ. 

 Faţă de S.V. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii  penale prin ordonanţa procurorului din 5 
septembrie 2014. 

 Inculpatul a recunoscut că şi-a lovit fiul cu cuţitul, dar a susţinut că a făcut  aceasta fiind 
ameninţat cu moartea şi lovit anterior cu pumnii de către victimă. Soţia inculpatului şi mama victimei a 
precizat  că inculpatul a fost cel agresiv, că şi-a lovit fiul cu cuţitul numai pentru că  acesta îi ceruse să 
nu se mai manifeste agresiv în limbaj şi că anterior de a fi lovit de  inculpat, victima i-ar fi dat un 
brânci uşor inculpatului care era pe  pat. Acelaşi martor a susţinut că s-a dus la fiul său să îl 
îndepărteze de inculpat, dar  că acesta după ce l-a lovit cu cuţitul în piept pe fiul său, a mai dat odată cu 
cuţitul în braţul victimei, acest aspect coroborându-se cu actul medico-legal şi cu procesul-verbal de 
cercetare a locului faptei. 

 S-a menţionat că la dosar s-a depus la data de 9 septembrie 2014 şi  raportul de expertiză 
medico-legală nr. 2008/II/a/51/2014 emis de aceeaşi  instituţie medico-legală sus-menţionată prin care 
s-a concluzionat că inculpatul S.V. prezintă leziuni corporale traumatice care s-au putut produce la 
data de 4/5 septembrie 2014 prin lovire cu corp dur, leziuni care necesită un număr de 5/6 zile de 
îngrijiri medicale. 

 Astfel, având în vedere că inculpatul S.V. se află în situaţia  prevăzută de art. 223 al. 2 Cod 
procedură penală, în sensul că a săvârşit o infracţiune de omor, deci o infracţiune intenţionată 
împotriva viaţii unei persoane, în conformitate cu dispoziţiile art. 224 Cod procedură penală al. 2 Cod 
procedură penală rap.la art. 202 al. 1 şi 3 Cod procedură penală, s-a propus Tribunalului Bistriţa-
Năsăud arestarea  preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, începând  cu  data de 5 
septembrie 2014. 



 Prin Încheierea penală nr.190/CC/2014 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, propunerea 
procurorului a fost admisă, dispunându-se arestarea preventivă a inculpatului până la data de 4 
octombrie 2014, inclusiv. 

 De la data arestării preventive a inculpatului au fost depuse mai multe acte la dosar şi au fost 
audiate/reaudiate mai multe persoane astfel :  au fost depuse planşe foto de la cercetarea locului faptei 
şi de la autopsia  victimei; a  fost depus procesul-verbal de  audiere a inculpatului din data de 5  
septembrie 2014; au fost audiaţi fraţii victimei;  a fost reaudiat inculpatul şi soţia acestuia, martora 
S.M; a fost depus raportul de expertiză medico–legală privind leziunile corporale traumatice ale 
inculpatului. 

 Ţinând seama că inculpatul se află în situaţia prevăzută de art. 223 al. 2 din Codul de procedură 
penală, iar comiterea infracţiunilor rezultă din materialul  probatoriu administrat ( procese-verbale de 
sesizare şi de cercetare a locului faptei, act medico-legal, declaraţii ale persoanei vătămate, martori şi 
suspect/inculpat), în conformitate cu disp.art. 234 Cod procedură penală, art. 223 al. 2 Cod procedură 
penală rap.la art. 202 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală se solicită prelungirea măsurii arestării 
preventive, pe  o perioadă de 30 de  zile începând cu data de 5 octombrie 2014 şi până la data de 3 
noiembrie 2014 inclusiv, a inculpatului S.V., cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor, prev. de 
art. 188 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 199 al. 1 Cod penal, pentru motivele  învederate anterior. 

 Examinând actele şi lucrările dosarului  s-a constatat prin Încheierea penală nr. 190/CC/2014 
pronunţată la data de 5 septembrie 2014 de către Tribunalul Bistriţa-Năsăud, s-a admis propunerea 
formulată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi în consecinţă 
s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului S.V., cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor prev. 
de art. 188 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 199 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, 
începând cu data de 5.09.2014 şi până la data de 4.10 2014 inclusiv. 

 S-a reţinut că prin Ordonanţa din 5.09.2014 a procurorului de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul S.V., 
pentru comiterea infracţiunii de omor prev. de art.188 al.1 Cod penal, cu aplicarea art.199 al.1 Cod 
penal, reţinându-se că inculpatul în noaptea de 4/5 septembrie 2014 pe fondul consumului de băuturi 
alcoolice şi al unui conflict spontan, l-a lovit cu cuţitul, în două rânduri, pe fiul său, pe numitul S.D., 
una dintre loviturile aplicate cu cuţitul, respectiv cea din zona toracelui, producând decesul victimei.    

În cauză s-a apreciat că sunt întrunite condiţiile prev. de art.223 al.1 Cod procedură penală, 
întrucât din probe, reprezentate de: procesul-verbal de cercetare la faţa locului-f.5 dosar urmărire 
penală, constatările preliminarii din data de 5.09.2014 ale Serviciului Judeţean de Medicină Legală 
Bistriţa-Năsăud-f.10 dosar urmărire penală (din care rezultă că leziunea tanatogeneratoare s-a putut 
produce prin mecanismul de lovire activă cu un corp tăietor-înţepător, posibil cuţitul-corp delict, între 
leziunile constatate şi deces există legătură de cauzalitate directă, necondiţionată, poziţia victimă-
agresor, în momentul aplicării loviturii tanatogeneratoare, a fost cel mai probabil „faţă-în-faţă”, posibil 
victima uşor aplecată peste/înspre agresor, decesul putând data din cursul nopţii de 4/5.09.2014), 
declaraţia inculpatului - f.16 dosar urmărire penală, declaraţiile martorilor F.V. - f.23 dosar urmărire 
penală, S.M. - f.26 dosar urmărire penală, F.V. - f.29 dosar urmărire penală, C.F. - f.31 dosar urmărire 
penală, rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a comis fapta pentru care se derulează cercetările 
penale.  

Deşi inculpatul a avansat ideea legitimei apărări în faţa fiului său, probele dosarului (declaraţia 
martorei S.F. – martor ocular) indică faptul că inculpatul a declanşat incidentul, întrucât a început să 
vorbească urât cu soţia sa şi cu fiul său - care nu avea nimic în mâini, şi care i-a reproşat tatălui său 
felul cum vorbeşte, şi l-a împins, după care inculpatul l-a lovit pe fiul său cu cuţitul în zona toracelui, 
iar apoi încă o dată în zona braţului. În ceea ce priveşte circumstanţele concrete ale comiterii faptei, 
cercetările penale sunt în derulare, în prezent constatându-se că există probe din care rezultă 
suspiciunea rezonabilă că inculpatul a comis infracţiunea de omor. 

În cauză sunt întrunite condiţiile prev. de art.223 al.2 Cod procedură penală, întrucât fapta 
pretins comisă de către inculpat, pentru care se efectuează cercetări penale, este pedepsită cu 
închisoare mai mare de 5 ani, şi pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de 
comitere a  acesteia, a calităţii victimei, care era fiul inculpatului, dar şi a faptului că acţiunea ilicită 
derulată de către inculpat s-a soldat cu decesul acestuia, s-a constatat că privarea sa de  libertate este 
necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. 



S-a menţionat faptul că din probele dosarului rezultă faptul că inculpatul este o fire violentă, 
mai ales pe fondul consumului de băuturi alcoolice - conform declaraţiei soţiei sale, martora S.M., au 
avut o relaţie zbuciumată de-a lungul timpului, întrucât inculpatul, din cauza consumului de alcool, o 
înjura, o ameninţa cu moartea, şi chiar a bătut-o de vreo 4 ori, motive pentru care martora a părăsit 
domiciliul conjugal pentru o perioadă de trei ani, locuind la fiica sa, F., în oraşul Bistriţa. 

S-a apreciat că măsura arestării preventive este singura adecvată în cauză, chiar dacă inculpatul 
are o vârstă înaintată, avându-se în vedere faptul că relaţia sa cu soţia sa este tensionată în plus, 
datorită decesului fiului lor, existând riscul comiterii unei alte violenţe, exercitată fie asupra acesteia, 
fie asupra altei persoane, în condiţiile în care inculpatul şi-a justificat fapta prin simpla afirmaţie că l-a 
ucis pe fiul său fiindcă acesta s-a înrăit (declaraţia martorei F.F.). 

Pe de altă parte, întrucât există riscul instaurării în rândul opiniei publice a unei stări de temere, 
determinată de faptul că inculpatul, pe fondul unei noi stări de nervozitate, determinată sau nu de 
consumul de alcool, ar putea comite o altă faptă violentă gravă, ca şi a unei stări de neîncredere în 
fermitatea organelor judiciare, în condiţiile în care faţă de cei bănuiţi de comiterea unor fapte atât de 
grave, soldate cu decesul unor persoane, s-ar lua măsuri preventive alternative, s-a constatat că 
privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, dar 
şi pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, celelalte măsuri preventive fiind apreciate la 
acest moment procesual ca fiind neadecvate. 

Potrivit art. 234 alin. (1) C. proc. pen., „arestarea preventivă a inculpatului poate fi prelungită, 
în cursul urmăririi penale, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare 
privarea de libertate a inculpatului sau există temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii”. 

Analizând propunerea Ministerului Public în raport cu actele şi lucrările dosarului dar şi cu 
dispoziţiile legale menţionate, se apreciază că aceasta este întemeiată, întrucât temeiurile care au 
condus la luarea măsurii privative de libertate subzistă, nu au dispărut, fiind întrunite în continuare 
disp. art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, deoarece inculpatul este cercetat pentru o infracţiune 
contra vieţii, pedepsită cu închisoarea mai mare de 5 ani, natura şi gravitatea infracţiunii pentru care 
inculpatul este cercetat, urmările faptei sale, soldată cu decesul fiului inculpatului. 

Chiar şi având în vedere vârsta înaintată a inculpatului, precum şi lipsa antecedentelor penale, 
s-a apreciat că măsura arestării preventive se impune, fiind cea mai adecvată situaţiei inculpatului, cu 
atât mai mult cu cât s-a făcut dovada agresivităţii inculpatului pe baza consumului de alcool. În 
concret, potrivit declaraţiei soţiei acestuia, după ce şi-a înjunghiat băiatul, fiind apostrofat de soţie, a 
ameninţat că o omoară şi pe ea. Aşa fiind, există pericolul săvârşirii unor noi infracţiuni cu violenţă de 
către inculpat, în situaţia în care ar fi cercetat în stare de libertate. 

În plus, prelungirea măsurii preventive se impune şi pentru a-l împiedica pe inculpat să se 
sustragă de la urmărirea penală şi de la judecată, de asemenea, pentru a nu influenţa martorii audiaţi în 
cauză, dintre care majoritatea sunt rude apropiate cu inculpatul. Totodată, urmărirea penală nu a putut 
fi finalizată, din motive obiective, la dosar urmând a se depune raportul medico-legal privitor la 
autopsia victimei. 

Faţă de cele de mai sus, apreciind ca întemeiată propunerea de prelungire formulată în cauză, în 
conformitate cu disp. art. 234 şi urm. Cod procedură penală, aceasta s-a admis, potrivit dispozitivului 
prezentei încheieri. 

Potrivit disp. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare au rămas în sarcina 
statului, iar cele legate de apărarea obligatorie a inculpatului au fost avansate din fondurile 
Ministerului Justiţiei, în conformitate cu disp. art. 272 alin. 2 Cod procedură penală.  

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpatul S.V. solicitând admiterea 
acesteia şi înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu raportat la vârsta de 78 de ani a 
inculpatului. 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi, examinând contestaţia formulată, prin prisma 
motivelor invocate, ajunge la următoarele constatări: 

 
 Instanţa de fond în mod judicios a apreciat că sunt prezente prevederile art.234 alin.1 şi art. 223 

alin 1 şi 2 C.proc.pen., arestarea inculpatului impunându-se în vederea efectuării urmăririi penale, a 
unei bune administrări a probelor, iar lăsarea în libertate a acestuia prezintă un pericol concret pentru 
ordinea publică. 



 Inculpatul este cercetat pentru comiterea infracţiunii de omor prev. de art. 188 alin.1 şi art. 199 
alin 1 Cod penal. 

 La data de 5 septembrie 2014 s-a emis împotriva inculpatului mandatul de arestare preventivă 
de către Tribunalul Bistriţa-Năsăud pe o durată de 30 de zile, până la data de 4 octombrie 2014 
inclusiv, iar prin încheierea penală nr. 201 din 26 septembrie 2014 prima instanţă a prelungit arestarea 
preventivă cu încă 30 de zile, de la 5 octombrie 2014 la 3 noiembrie 2014 inclusiv, măsură care este 
contestată  în prezent. 

 Măsura arestării inculpatului s-a luat cu respectarea disp.art.223 alin 1 şi 2 raportat la art. 234 
alin 1 Cod procedură penală, în sarcina acestuia reţinându-se că la 5 septembrie 2014 a aplicat mai 
multe lovituri cu cuţitul asupra fiului său, pe care l-a ucis în acest mod. 

În speţă, Curtea apreciază că sunt întrunite condiţiile prev. de art.223 al.1 Cod procedură 
penală, întrucât din probe, reprezentate de: procesul-verbal de cercetare la faţa locului-f.5 dosar 
urmărire penală, constatările preliminarii din data de 5.09.2014 ale Serviciului Judeţean de Medicină 
Legală Bistriţa-Năsăud-f.10 dosar urmărire penală (din care rezultă că leziunea tanatogeneratoare s-a 
putut produce prin mecanismul de lovire activă cu un corp tăietor-înţepător, posibil cuţitul-corp delict, 
între leziunile constatate şi deces există legătură de cauzalitate directă, necondiţionată, poziţia victimă-
agresor, în momentul aplicării loviturii tanatogeneratoare, a fost cel mai probabil „faţă-în-faţă”, posibil 
victima uşor aplecată peste/înspre agresor, decesul putând data din cursul nopţii de 4/5.09.2014), 
declaraţia inculpatului - f.16 dosar urmărire penală, declaraţiile martorilor F.V. - f.23 dosar urmărire 
penală, S.M. - f.26 dosar urmărire penală, F.V. - f.29 dosar urmărire penală, C.F. - f.31 dosar urmărire 
penală, rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a comis presupusa faptă pentru care se derulează 
urmărirea penală.  

În cauză sunt întrunite condiţiile prev. de art.223 al.2 Cod procedură penală, întrucât fapta 
pretins a fi comisă de către inculpat, pentru care se efectuează urmărirea penală, este pedepsită cu 
închisoare mai mare de 5 ani, şi pe baza evaluării gravităţii presupusei fapte, a modului şi a 
circumstanţelor de comitere a  acesteia, a calităţii victimei, care era fiul inculpatului, dar şi a 
împrejurării că acţiunea ilicită derulată de către contestator s-a soldat cu decesul acestuia, rezultă fără 
dubiu că privarea sa de  libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea 
publică. 

Probele dosarului relevă că inculpatul este un consumator notoriu de băuturi alcoolice, sub 
influenţa cărora provoacă repetate scandaluri, manifestându-se violent în mod excesiv faţă de membrii 
familiei, aşa cum rezultă din declaraţia soţiei sale S.M..  

Din actele depuse la dosar rezultă că aceasta a părăsit domiciliul conjugal de aproximativ 3 ani, 
locuind la fiica comună cu inculpatul, S.F., în oraşul Bistriţa. 

S-a apreciat judicios de către Tribunalul Bistriţa-Năsăud, că măsura arestării preventive este 
singura adecvată în cauză, chiar dacă inculpatul are o vârstă înaintată, avându-se în vedere faptul că 
relaţia sa cu soţia sa este tensionată în plus, datorită decesului fiului lor, existând riscul comiterii unei 
alte violenţe, exercitată fie asupra acesteia, fie asupra altei persoane, în condiţiile în care contestatorul 
şi-a justificat fapta, prin simpla susţinere „că l-a ucis pe fiul său fiindcă acesta s-a înrăit” (declaraţia 
martorei F.F.). 

 Împrejurarea că inculpatul susţine că este nevinovat de comiterea 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 luarea măsurii arestării preventive, nu s-a înlăturat această prezumţie, ci 
doar s-au verificat condiţiile limitative prevăzute de art.223 alin 1 şi 2 şi 234 alin 1 Cod procedură 
penală, 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. 

 Analizând încheierea atacată din perspectiva art.5 din CEDO, referitor la cazurile de excepţie 
în care o persoană poate fi lipsită de libertate, curtea apreciază că sunt respectate şi aceste dispoziţii, în 
sensul că inculpatul contestator a fost iniţial arestat în vederea aducerii în faţa instanţei competente, 
existând motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune. 



 În legislaţia română motivele limitative pentru care o persoană poate fi privată de libertate se 
regăsesc în disp.art.223 C.proc.pen., iar în prezenta cauză, sunt incidente disp.art.234 C.proc.pen, 
vizând prelungirea arestării. 

Pericolul pentru ordinea publică nu se confundă cu pericolul social, dar acestea prezintă puncte 
de interferenţă, astfel că, în practica judiciară s-a conturat un punct de vedere majoritar, în sensul că 
pericolul concret pentru ordinea publică se apreciază atât în raport cu datele referitoare la faptă, adică 
natura şi gravitatea infracţiunii comise, cât şi cu rezonanţa socială negativă produsă în comunitate ca 
urmare a săvârşirii acesteia, datele referitoare la persoana inculpatului, antecedentele penale ale sale. 
Numai criteriul referitor la pericolul social concret sau generic al infracţiunii săvârşite de inculpat nu 
poate constitui temei pentru luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive. O parte a doctrinei 
naţionale a susţinut că pentru infracţiuni deosebit de grave, cum este şi omorul, probele 
referitoare la existenţa acestor infracţiuni şi identificarea suspectului constituie tot atâtea probe 
cu privire la pericolul concret 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 concret 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. Este cazul infracţiunilor de trafic de droguri, trafic de persoane, corupţie. 

Art.5 paragraf 1 lit c din Convenţie şi implicit practica CEDO au dezvoltat noţiunea autonomă 
de „ motive plauzibile” ( cauza Fox, Campbell şi Hartley contra Regatului Unit, hotărârea din 30 
august 1990). Această noţiune depinde de circumstanţele particulare ale fiecărui caz. Faptele pe care se 
bazează aceste motive plauzibile trebuie să fie nu doar autentice, ci şi să convingă un observator 
independent că acea persoană este posibil să fi comis acea infracţiune, motive puse în evidenţă de 
circumstanţele particulare ale speţei de faţă. 

Din piesele dosarului rezultă fără putinţă de tăgadă că prelungirea măsurii arestării preventive 
s-a făcut atât cu respectarea procedurii prevăzute de legea procesual penală, prin raportare şi la 
dispoziţiile constituţionale cât şi la cele din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.  

 Pe de altă parte, este de observat că orice faptă contrară normelor de conduită, care constituie 
substanţa ilicitului abstract determinat de normele juridice, tulbură atât ordinea de drept, cât şi mediul 
social. 

 Această tulburare, coroborată cu riscul repetabilităţii unor atari atitudini neconforme, de 
încălcare a legii penale, creează o stare de insecuritate pentru raporturile sociale şi, concomitent, un 
sentiment firesc de dezaprobare din partea colectivităţii. 

 Ori, exigenţele impuse de necesitatea restabilirii ordinii de drept încălcate se realizează, între 
altele, prin îndeplinirea cu promptitudine a actelor procedurale, cu asigurarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale părţilor. 

 De aceea, asigurarea respectării termenelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităţilor 
specifice procesului penal, în cadrul cărora împiedicarea suspecţilor de a se sustrage urmăririi penale 
constituie un deziderat major, care impune luarea măsurilor preventive. 

 Măsura prelungirii arestării este justificată şi de împrejurarea că infracţiunile pentru care este 
cercetat inculpatul nu au fost clar stabilite, fiind nevoie de administrarea unui material probator 
complex, din care să rezulte în mod clar şi indubitabil implicarea contestatorului în comiterea acesteia. 

 Probele ce trebuie administrate în cauză sunt dintre cele mai diverse şi, astfel, există 
posibilitatea ca inculpatul să influenţeze administrarea lor. 

 În acest context, curtea apreciază că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă nu numai un real 
pericol pentru ordinea publică, dar şi pentru buna desfăşurare a procesului penal. 

 Judecătorul de drepturi şi libertăţi, reţine că infracţiunea pentru care inculpatul este cercetat 
prezintă o gravitate sporită, aceasta având o rezonanţă în rândul opiniei publice şi determinând reacţia 
negativă a acesteia faţă de împrejurarea că persoane asupra cărora planează astfel de acuzaţii sunt 
judecate în stare de libertate. 

 În plus, curtea reţine că existenţa şi persistenţa unor indicii grave de vinovăţie constituie, 
conform jurisprudenţei CEDO „factori pertinenţi care legitimează o detenţie provizorie”, măsura 
prelungirii arestării preventive a inculpatului fiind conformă scopului instituit prin art.5 al Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului. 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. 

 Judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că în baza art.223, 218 şi 234 C.proc.pen.pentru 
desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului penal şi pentru a se împiedica sustragerea 
inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată este oportună măsura arestării preventive, 
subzistând temeiurile invocate de procuror şi reţinute de judecătorul fondului. 

 Solicitarea apărătorului inculpatului de a se înlocui arestul preventiv cu arestul la domiciliu nu 
este fondată şi nici posibilă întrucât în art. 218 alin 3 Cod procedură penală se învederează textual că „ 
măsura arestului la domiciliu nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul faţă de care există suspiciunea 
rezonabilă că a săvârşit o infracţiune asupra unui membru de familie”. 

 Judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că solicitarea procurorului de prelungire a arestării 
preventive este fondată, de la dosarul de urmărire penală lipsind o probă ştiinţifică esenţială, vizând 
actul medico-legal prin care să se ateste efectuarea autopsiei victimei. 

 Raportat la acest aspect, ţinând cont şi de motivele evocate mai sus în considerentele încheierii, 
magistratul de drepturi şi libertăţi de la Curte,  va respinge ca nefondată contestaţia formulată de 
inculpatul S.V. în baza art. 425 alin 7 pct 1 lit b Cod procedură penală, împotriva încheierii penale 
nr.201 din 26.09.2014 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bistriţa 
Năsăud. 

Se va stabili în favoarea apărătorului desemnat din oficiu suma de 100 lei onorariu avocaţial 
care se va achita din FMJ, conform art 272 alin 1 Cod procedură penală. 

Va fi obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 400 lei, 
conform art 275 alin 2 Cod procedură penală. (Judecător Delia Purice) 

 
 

Judecător Delia Purice 


