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1. Cerere de restituire a cauzei la parchet pentru cercetări sub 
aspectul consecinŃelor deosebit de grave. Inculpat care nu face parte dintr-un 

grup infracŃional. Sfera actelor procurorului care pot fi cenzurate de 
instanŃă. Cerere de restituire la parchet pentru realizarea unor confruntări 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 201/A din 30 
octombrie 2013  

Prin sentinŃa penală nr. 458 din 2 iulie 2013 a Tribunalului Maramureş, în baza 
art. 345 alin. 2 Cod procedură penală a condamnat inculpatul M.I.C. pentru săvârşirea 
infracŃiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal cu aplicarea 
art. 41 alin. 2 Cod penal, a art. 74 lit. a, art. 76 lit. a Cod penal la pedeapsa de 7 ani 
închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul 
de a mai deŃine funcŃia de administrator de firmă) Cod penal pe o perioadă de 5 ani. 

Cu consecinŃele prevăzute de art. 71, 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal. 
În temeiul art. 14 Cod procedură penală coroborat cu art. 998 şi 680 Cod civil a 

fost obligat inculpatul M.I.C. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. C.G. 
S.R.L. – prin lichidator judiciar L. SPRL - la despăgubiri civile, după cum  urmează: 

 - către partea civilă S.C. "A.E." S.R.L. 150.122,10 euro, contravaloarea  
mărfii livrate; 

 - către partea civilă  S.C. "R.A." S.R.L. – 107.234,83 lei, contravaloarea  
mărfii livrate; 

 - către partea civilă S.C. "R.G." S.R.L.– 68.805,80 lei, contravaloarea  
mărfii livrate; 

 - către partea civilă S.C. "A." S.R.L.– 5.950 lei, contravaloarea  mărfii 
livrate; 

 - către partea civilă S.I. A.F. – 25.288,18 lei, contravaloarea  mărfii 
livrate; 

 - către partea civilă S.C. “G.S.I.” S.R.L. – 12.440,73 lei, reprezentând 
contravaloare marfă livrată; 

 - către partea civilă S.C. "T.C." S.R.L. Bucureşti - cu sediul în Bucureşti, 
str. Prelungirea Ghencea, nr.104 A, sector 6  - 77.555,86 lei, contravaloare marfă livrată; 

 - către partea civilă S.C. "D." S.R.L.  - 65.314,34 lei, contravaloare marfă 
livrată; 

 - către partea civilă S.C. "B." S.R.L.  - 221.292,40 lei, contravaloare marfă 
livrată; 

 - către partea civilă S.C. "Z.B.I." S.R.L. - 33.375,64 lei, contravaloare 
marfă livrată, la care se va calcula dobânda aplicabilă în raporturile comerciale, conform 
OG 13/2011; 



 - către partea civilă S.C. "N." S.R.L. ConstanŃa  43.197 lei, contravaloare 
marfă livrată; 

S-au respins restul pretenŃiilor civile formulate în cauză. 
În temeiul art. 191 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul 

M.I.C. în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. C.G. S.R.L. – prin lichidator 
judiciar L. SPRL – la 5.081,14 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 200 
lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, se vor avansa 
din fondurile Ministerului JustiŃiei către D-na avocat …, suma de 150 lei, reprezentând 
onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru părŃile civile, se va avansa din fondurile 
Ministerului JustiŃiei către D-l avocat … şi suma de 3231,14 lei, reprezentând 
contravaloarea cheltuielilor efectuate de martorii audiaŃi în faŃa instanŃei, a fost achitată 
de Ministerul JustiŃiei în avans.       

[…] 
Pentru a hotărî astfel, instanŃa de fond a reŃinut că prin rechizitoriul întocmit la 

data de 5 iulie 2012 în dosarul nr. 162/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Maramureş s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.I.C. pentru infracŃiunea de 
înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1,2,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod 
penal. 

[…] 
În rechizitoriu s-a arătat că, în drept, fapta inculpatului M.I.C., care în perioada 

aprilie - iunie 2008, având calitatea de administrator al S.C. C.G. S.R.L., cu participaŃia 
altor persoane, a achiziŃionat de la 11 societăŃi comerciale - părŃile civile din prezenta 
cauză - mărfuri în valoare totală de 658.455,78 lei şi 150.122,10 euro, pentru plata cărora 
a emis file cec şi un bilet la ordin fără acoperire, cu consecinŃa prejudicierii acestora, 
constituie infracŃiunea de înşelăciune, prevăzută de art.215 alin.1,2,3,4 şi 5 Cod penal, cu 
aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. 

Inculpatul este răspunzător pentru acŃiunile sale, constând în preluarea societăŃii 
în calitate de administrator, organizarea activităŃii acesteia prin deschiderea unui cont 
bancar, închirierea unui birou şi a unui spaŃiu de depozitare a mărfurilor, semnarea de file 
cec, implicarea sa în receptarea unor cantităŃi de mărfuri. Or, în calitate de administrator, 
acesta avea responsabilitatea plăŃii furnizorilor, respectiv a onorării cecurile emise, 
aspecte pe care le-a ignorat, cu intenŃie, în scopul obŃinerii de foloase materiale injuste, 
pentru sine şi alte persoane. 

Inculpatul M.I.C., fiind audiat în cursul urmăririi penate, a recunoscut implicaŃia 
sa în comiterea faptelor cercetate, în sensul că, în primăvara anului 2008, la propunerea 
unei persoane din Bucureşti, pe care o cunoştea sub numele „A.” a acceptat preluarea 
părŃilor sociale ale S.C. C.G. S.R.L. urmând a fi remunerat cu suma de 3.000 lei pe lună, 
pe durata activităŃii acesteia. A precizat că în vederea preluării societăŃii, a primit indicaŃii 
telefonice de la o persoană care s-a prezentat cu numele „S.", sens în care s-a deplasat în 
municipiul Baia Mare, unde prin intermediul unui bărbat cu prenumele „F." l-a cunoscut 
pe numitul T.M.R., de la care a preluat părŃile sociale ale S.C. C.G. S.R.L. Totodată, a 
recunoscut că, cu aceeaşi ocazie, a primit de la acesta documentele de constituire a 
societăŃii, ştampila şi un camei cu file cec. Inculpatul a declarat de asemenea că potrivit 
indicaŃiilor primite de la persoana cu numele „S." a închiriat spaŃiile menŃionate cu titlu 
de birou şi depozit, de asemenea a semnat file cec şi avize de însoŃire a mărfii precum şi 



alte documente. Inculpatul nu i-a indicat pe numiŃii G.G.I. şi T.M.R., ca participanŃi la 
comiterea faptelor . 

ParticipaŃia inculpatului a fost confirmată de martorii audiaŃi în cauză, persoane 
cărora acesta le-a remis file cec, ori de la care a preluat mărfuri. Relevantă este în cauză 
şi declaraŃia martorei C.S.I., persoană care în luna mai 2008 a lucrat în calitate de 
secretară la S.C. C.G. S.R.L. pe o durată de circa două săptămâni, afirmativ fiind angajata 
urmare unui anunŃ publicitar pe care l-a dat în presa locală. Potrivit declaraŃiei acesteia, în 
urma anunŃului a fost contactată telefonic de o persoană cu numele „S.", care a afirmat că 
este director zonal al S.C. C.G. S.R.L., a chestionat-o referitor la abilităŃile deŃinute, 
afirmând că o angajează, precizându-i cuantumul salariului şi atribuŃiile pe care urma să 
le aibă. Martora a declarat că a desfăşurat activitate la biroul societăŃii din Baia Mare, 
str…, unde i-a întâlnit pe învinuitul M.I.C. şi pe numitul N.R.P.. În virtutea atribuŃiunilor 
sale de serviciu, a primit şi transmis mai multe faxuri reprezentând comenzi pentru marfă, 
către diverse societăŃi comerciale, datele fiindu-i comunicate telefonic de acel „S.". A 
confirmat că o parte din aceste documente le preda inculpatului M.I.C., pentru semnătură. 

În faŃa instanŃei, inculpatul M.I.C. a fost audiat la termenul din 26 martie 2013 
(filele 112-113 vol. II) arătând că îşi menŃine declaraŃiile date în cauză şi că ar fi fost 
contactat de o persoană pe numele V. care, pentru suma de 3.000 lei pe lună, i-a propus 
să semneze anumite hârtii şi să participe la descărcarea unor mărfuri. Împreună cu acel V. 
lucra şi o altă persoană care îşi schimba des prenumele (D., V. sau V.) şi care l-a "predat" 
unei persoane cu numele S., fiind ulterior adus în Maramureş. Acest S. i-a spus 
inculpatului că trebuie să semneze acte în alb şi să participe la descărcarea mărfurilor din 
maşini. Pe S. inculpatul nu l-a văzut niciodată. Inculpatul a semnat ordine de plată şi 
avize de însoŃire a mărfurilor; filele CEC erau semnate în alb, nu erau completate de 
inculpat şi nu era trecută nici o sumă când ajungeau la acesta. Practic, S. se ocupa de 
organizarea, administrarea firmei şi de găsirea unor furnizori. Inculpatul a închiriat 
spaŃiul care a servit drept sediu pentru firmă, îndemnat fiind, telefonic, de acelaşi S.. 
Inculpatul nu a încasat nici un ban şi nu ştia, nici măcar la momentul audierii sale, unde 
erau banii încasaŃi pe mărfuri. În esenŃă, din depoziŃia inculpatului reiese că acesta nu s-a 
gândit la consecinŃele faptelor sale decât în momentul în care a ajuns la sediul firmei 
organele de cercetare penală. 

Martorii audiaŃi în faŃa instanŃei au confirmat într-o oarecare măsură susŃinerile 
inculpatului. Astfel, martora C.S.I. (fila 111 vol. I) a arătat că acel S. o suna la telefon şi 
îi spunea ce are de făcut. Despre acelaşi S., martora avea reprezentarea că este managerul 
firmei şi tot la solicitarea lui a completat diverse avize de însoŃire a mărfurilor şi a unor 
comenzi. Martora a fost angajată la firma inculpatului M.I.C. pe post de secretară şi nu şi-
a pus niciodată întrebarea dacă inculpatul ar fi sau nu capabil să conducă o firmă. 

Martorului P.C. (fila 44, vol. II) i s-a solicitat ajutorul în vederea depozitării unor 
panouri în curtea societăŃii unde era administrator. La scurt timp, după ce marfa era 
depozitată în curtea societăŃii, era încărcată şi dusă mai departe fără însă ca martorul să 
poată preciza locul de destinaŃie. Martorul nu-şi aminteşte să-l fi cunoscut pe inculpat, 
însă reŃine foarte clar că cel care l-a sunat avea numele S..  

Martorul I.C. (fila 45, vol. II) a lucrat în calitate de reprezentant vânzări la firma 
SC B. SRL, societate comercială ce a fost contactată de S.V. pentru a furniza marfă, 
respectiv 2 camioane de polietilenă. Pentru cele 2 camioane s-au emis file CEC. Prima 
fila avea scadenŃa la 60 de zile, iar după a doua livrare cei de la SC B. SRL au încercat să 



ia legătura cu cei care reprezentau firma inculpatului, însă nu au mai găsit pe nimeni la 
sediu. Ambele file au fost refuzate la plată pentu lipsă de disponibil în cont. 

Nici martora A.V. (fila 114, vol. II) nu l-a cunoscut pe inculpatul M., însă este 
posibil să fi dicutat cu S.V. despre livrarea unei motopompe PSI N. 2000. Acest produs a 
fost livrat dar la plată s-a constatat că societatea care a achiziŃionat-o se afla în incidenŃă 
bancară. 

Şi martorul S.A. (fila 115, vol. II) a arătat că ar fi fost contactat de un domn S. 
pentru a-i livra acestuia o motopompă; pe inculpatul M. nu l-a cunoscut însă niciodată. 

Martorul D.G. (fila 116, vol. II) a arătat că îşi menŃine declaraŃia dată în faza de 
urmărire penală, că pe şeful său l-a contactat un anume S. care i-ar fi cerut să descarce pe 
un teren din faŃa depozitului pe care îl gestiona nişte panouri pentru hale metalice. 
Martorul nu îşi aminteşte dacă inculpatul M. era sau nu de faŃă când s-a descărcat marfa. 

Martora M.S. (fila 119, vol. II), în calitate de reprezentant vânzări secŃia polimeri 
la firma B., a fost contactată telefonic de S. V., care i-a cerut să-i livreze un camion de 
polietilenă, a cărui valoare se ridica atunci la aproximativ 90.000 lei. După aproximativ 2 
săptămâni, acelaşi S. a revenit cu o cerere similară şi, pentru a-i majora creditul firmei 
S.C. G.C. S.R.L a cerut documente justificative. Prin e-mail, martorei i s-a comunicat un 
bilanŃ semnat de inculpatul M. şi purtând ştampila firmei. Din acel moment, martora a 
avut convingerea că firma are suficient disponibil în cont pentru a acoperi contravaloarea 
comenzilor făcute, astfel că a acceptat cererea lor pentru a le livra o a doua cantitate de 
polietilenă. Atât după prima livrare cât şi după a doua, au primit prin poştă CEC-uri pe 
care le-au considerat valabile, în raport evident de bilanŃul ce le fusese prezentat. Ambele 
CEC-uri au fost respinse la plată din lipsă totală de disponibil. Martora a vorbit la telefon 
doar cu S. şi nu cu M. 

Şi martorul G.D.F. (fila 120, vol. II) a transportat mai multe televizoare din 
Bucureşti în Baia Mare la solicitarea telefonică a aunui anume S.. Marfa a fost descărcată 
la nişte depozite de pe str. E.., la această operaŃiune participând inculpatul M. 

Martora A.I. (fila 121, vol. II) a discutat telefonic cu persoane ce reprezentau 
firma S.C. G.C. S.R.L.; mai exact legătura telefonică s-a făcut între martor şi S.V., M. şi 
o doamnă al cărui nume nu şi-l aminteşte. S. i-a cerut să le livreze televizoare pentru care 
s-a achitat 20% din valoarea totală, diferenŃa rămânând neachitată deoarece CEC-urile nu 
au avut acoperire în bancă. 

Martora C.D.N. (fila 110, vol. I) l-a cunoscut pe inculpat la momentul în care i-a 
închiriat un impobil ca spaŃiu pentru firmă. Din contractul de închiriere, reieşea că acesta 
este reprezentantul firmei SC G.C. SRL din Seini. Inculpatul ar fi fost cel găsit de agenŃia 
imobiliară, fiind şi cel care a semnat contractul de închiriere. 

Martorul M.I.L.M. (fila 112, vol. I), l-a întâlnit o singură dată pe inculpat când i-a 
închiriat un spaŃiu pe perioada 1.05.2008-1.05.2009, în prezenŃa sa acesta semnând 
contractul de închiriere, în calitate de reprezentant al firmei SC G.C. SRL. 

Martorul F.M. (fila 117, vol. II) este cel care a transportat pentru S.C. G.C. S.R.L. 
baterii. La descărcare participând şi inculpatul M. Acesta a fost şi cel care i-a dat 
martorului fila CEC, pe care anterior o completase cu suma respectivă şi o ştampilase. 

Din probaŃiunea administrată în faŃa instanŃei şi din faza de urmărire penală, 
instanŃa reŃine vinovăŃia inculpatului M.I.C. sub aspectul săvârşirii infracŃiunii de 
înşelăciune. Demersurile făcute de instanŃă în vederea indetificării persoanei sub numele 
de S. au rămas fără rezultat. Chiar şi aşa, intervine răspunderea inculpatului M., acesta 



fiind administratorul de drept al firmei, calitate în care a semnat contractul de închiriere 
pentru spaŃiul firmei, a semnat instrumente de plată, a participat la descărcarea 
mărfurilor, participând şi la alte activităŃi care au creat convingerea unora dintre martori 
că administrează şi în fapt societatea S.C. G.C. S.R.L. Practic, inculpatul M.I.C. a 
desfăşurat o activitate infracŃională pentru care trebuie să intervină răspunderea sa, chiar 
dacă  

 În raport de probaŃiunea administrată, de vinovăŃia inculpatului M.I.C. sub 
aspectul săvârşirii infracŃiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 Cod 
penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, instanŃa i-a aplicat pedeapsa de 7 ani 
închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a 
mai deŃine funcŃia de administrator de firmă) Cod penal pe o perioadă de 5 ani şi 
interzicerea tuturor acestor drepturi derivă din natura infracŃiunii, aceasta fiind 
incompatibilă cu exercitarea vreunuia dintre drepturile mai sus menŃionate. 

La aplicarea pedepsei instanŃa a avut în vedere dispoziŃiile art. 72 Cod penal, în 
speŃă persoana inculpatului şi modalitatea de săvârşire a infracŃiunii pentru care se va 
dispune condamnarea sa. De precizat este că inculpatul s-a prezentat doar la termenul din 
26.03.2013 manifestând indiferenŃă faŃă de soluŃionarea cauzei cu celeritate şi cu 
respectarea principiilor ce converg spre o justă şi legală soluŃionare a cauzei, poziŃia sa a 
fost una de nerecunoaştere a săvârşirii infracŃiunii şi nu a arătat, din motive ce Ńin de lipsa 
unor venituri suficiente, disponibilitate efectivă de a despăgubi părŃile civile din cauză. 
Cu toate acestea, instanŃa a reŃinut în favoarea sa circumstanŃa atenuantă prevăzută de art. 
74 lit. a Cod penal, circumstanŃă materializată în lipsa antecedentelor penale, astfel că 
pedeapsa se va situa sub limita minimă legală prevăzută pentru infracŃiunea de 
înşelăciune.  

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpatul M.I.C. şi partea civilă 
SC R.G. SRL Baia Mare. 

Prin apelul scris şi oral inculpatul M.I.C. a solicitat admiterea căii de atac 
promovate, desfiinŃarea sentinŃei tribunalului şi judecând pe fond cauza, reducerea 
pedepsei aplicate de către prima instanŃă, întrucât inculpatul are în îngrijire 4 copii, unul 
dintre ei cu un handicap sever şi a recunoscut că a comis infracŃiunea de înşelăciune, 
datorită lipsei posibilităŃilor materiale de întreŃinere zilnică. 

Administratorul părŃii civile SC R.G. SRL solicită admiterea apelului, desfiinŃarea 
sentinŃei atacate şi în principal, să se trimită dosarul organului competent, respectiv 
DIICOT- Biroul Teritorial Maramureş, apreciind că cercetările au fost efectuate de 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, organ necompetent, iar urmărirea penală nu 
este completă, deoarece inculpatul nu a fost confruntat cu G.G.I. şi cu G.P., adevăraŃii 
autori ai infracŃiunilor şi pe care poliŃia nu-i găseşte. SusŃine că din incompetenŃa 
organelor de cercetare, dosarul a fost disjuns susŃinându-se că există autori necunoscuŃi, 
pentru a acoperi fraudele efectuate, privind banii necesari de campanie electorală pentru 
anul 2008, pentru partidul aflat la putere în acel moment. A atacat soluŃia de disjungere a 
cauzei, aceasta fiind definitivă, prin respingerea plângerii de către procurorul desemnat şi 
procurorul ierarhic superior.  

În subsidiar, solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa maximă prevăzută de 
lege, respectiv 20 ani închisoare, având în vedere prejudiciul deosebit de mare cauzat prin 
fapta inculpatului. 

În sinteză, critica părŃii civile vizează exclusiv latura penală a cauzei. 



 
Cu privire la apelul inculpatului: 
 
Curtea examinând modul în care instanŃa de fond a analizat critica privind 

individualizarea pedepsei principale aplicată apelantului M.I.C. constată că a 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 dispoziŃiile art.72 din Codul penal, evidenŃiind gravitatea faptei comise, prin 
prisma circumstanŃelor reale efective, dar şi a circumstanŃelor 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 preeminenŃă a vreunuia din criteriile 
arătate, precum şi consecinŃele pedepsei şi a modalităŃii de executare privative de 
libertate, prin prisma funcŃiilor unei asemenea sancŃiuni. 

Curtea, în baza propriei analize, faŃă de critica formulată în sensul reducerii 
cuantumului pedepsei consideră că nu se impune a se da curs celor susŃinute, deoarece nu 
s-ar putea da eficienŃă într-un mod prioritar circumstanŃelor personale, în raport cu 
celelalte, faŃă de regula examinării plurale a criteriilor ce caracterizează individualizarea 
judiciară a pedepselor. 

Curtea consideră că pedeapsa principală rezultantă de 7 ani închisoare, cu 
executare prin privare de libertate, reprezintă o pedeapsă proporŃională, atât cu gravitatea 
efectivă a faptei comise de apelant, concretizată prin modul în care acesta a acŃionat, prin 
comiterea unei infracŃiuni continuate de înşelăciune calificată cu consecinŃe deosebit de 
grave, cu un prejudiciu de peste 200.000 RON, rămas nerecuperat, şi ea reliefează 
periculozitatea excesivă a modului de operare al inculpatului, cât şi profilul socio-moral 
şi de personalitate a acestuia, a cărui atitudine în societate şi procesuală în cauză, este 
negativă. 

De remarcat, că deşi a fost legal citat, apelantul nu s-a prezentat în faŃa CurŃii, 
motivând că are în întreŃinere 4 copii, dintre care unul handicapat. 

Motivele de natură familială, trebuiau a fi avute în vedere de către inculpat, 
înainte de a recurge la activitatea infracŃională derulată şi nicidecum să le invoce ca şi 
circumstanŃe, pentru a justifica infracŃiunea comisă precum şi prejudiciul mare adus 
părŃilor civile, din prezenta cauză şi rămas nerecuperat. 

FaŃă de modul concret de săvârşire a faptei şi caracterul continuat al acesteia, 
cuantumul pedepsei principale de 7 ani închisoare, asigură realizarea concretă a 
scopurilor pedepsei, iar executarea sa, prin privare de libertate, va da posibilitate 
inculpatului, ca prin programele educaŃionale desfăşurate şi în mediu închis, cu 
valorificarea aptitudinilor acestuia, să conducă, chiar şi prin restrângerea libertăŃii 
presupusă de o asemenea modalitate de executare la conştientizarea consecinŃelor faptei 
sale, în vederea unei reinserŃii sociale reale a acestuia. 

Cuantumul sancŃiunii nu se impune a fi redus faŃă de gravitatea faptei comise, 
consecinŃele acesteia, rezonanŃa în comunitate şi a reacŃiei pe care societatea prin 
organele judiciare trebuie să o aibă, faŃă de săvârşirea unor asemenea infracŃiuni. 

În raport cu cele menŃionate, sentinŃa instanŃei de fond este legală şi temeinică sub 
toate aspectele şi verificându-se hotărârea atacată, instanŃa nu a constatat existenŃa 
vreunui caz de desfiinŃare ce s-ar fi putut invoca din oficiu potrivit art.382 Cod procedură 
penală. 



Aşa fiind, pentru motivele ce preced, apelul inculpatului se va respinge ca 
nefondat în baza art.379 pct 1 lit b C.proc.pen. 

În baza art.189 C.proc.pen.se va stabili în favoarea Baroului de avocaŃi Cluj suma 
de 200 lei onorar apărător oficiu, avocat Milchiş Stelian ce se va achita din fondul 
Ministerului JustiŃiei. 

În baza art.192 alin.2 C.proc.pen. apelantul va fi obligat în solidar cu partea 
responsabilă civilmente SC C.G. SRL – prin lichidator judiciar L. SPRL să plătească în 
favoarea statului suma de 600 lei cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezentând 
onorariu avocaŃial. 

 
Cu privire la apelul părŃii civile: 
 
În legătură cu primul motiv de apel vizând trimiterea cauzei la DIICOT-BIROUL 

TERITORIAL MARAMUREŞ pentru efectuarea urmăririi penale de către organul 
competent, Curtea reŃine următoarele: 

În conformitate cu dispoziŃiile art. 12 alin 1 lit a din Legea nr. 508/2004, sunt de 
competenŃa DIICOT infracŃiunile prevăzute de art. 7 şi 8  din Legea nr. 39/2003, cu 
excepŃia cazurilor în care infracŃiunea gravă este cea prevăzută de art 215 aln.1, 2, 3 şi 5 
Cod penal, dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în legi a 1.000.000 
euro. 

Conform art. 13 alin.12 din OUG nr. 43/2002, infracŃiunea prevăzută de art. 215 
alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, dacă valoarea pagubei este mai mare decât echivalentul în lei a 
1.000.000 euro este de competenŃa DirecŃiei NaŃionale de AnticorupŃie. 

Din interpretarea acestor dispoziŃii, rezultă că, în cazul în care infracŃiunea 
pentru care s-a constituit grupul, indiferent dacă este sau nu grup infracŃional organizat 
în sensul legii, este infracŃiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin 1,2,3 şi 5 Cod 
penal, competenŃa de urmărire penală aparŃine procurorilor DIICOT, când valoarea 
pagubei este până la 1.000.000 euro şi procurorilor DNA, când valoarea pagubei este 
peste 1.000.000 euro. 

Curtea reŃine însă, că în prezentul dosar, în mod judicios urmărirea penală a fost 
efectuată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, întrucât inculpatul 
M.I.C., nu a fost cercetat şi trimis în judecată şi pentru infracŃiunile vizate de art. 7 şi 8 
din Legea nr. 39/2003, ci doar pentru înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave, 
săvârşite în forma autoratului, fără contribuŃia altor persoane care să implice existenŃa 
unui grup infracŃional organizat. 

CompetenŃa Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş a fost determinată de 
natura infracŃiunii comise - înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave - prev de art 215 
alin.1,2,3, 4 şi 5 Cod penal cu art 41 alin 2 Cod penal şi valoarea pagubei cauzate părŃilor 
civile, aceea de 658.455,78 lei şi 150.122,10 euro. 

În aceste condiŃii, prima solicitare a apelantului de trimitere a cauzei la DIICOT-
BIROUL TERITORIAL MARAMUREŞ nu este fondată. 

Referitor la a doua cerere a apelantului de trimiterea cauzei la parchet, pentru că 
urmărirea penală nu este completă, nerealizându-se o confruntare între inculpatul M.I.C. 
şi martorii G.D.I. şi G.P., Curtea reŃine următoarele: 

La fila 62 şi 225 vol I urmărire penală, există ataşate declaraŃiile martorilor G.D.I. 
şi G.P.L.. 



Din cuprinsul rechizitoriului fila 18, reiese fără echivoc că prezentarea 
materialului de urmărire penală şi alte acte de urmărire penală nu s-au putut realiza, 
deoarece inculpatul nu a dat curs citaŃiilor emise de către procuror, acesta neavând un 
domiciliu stabil, astfel că, procedurile de confruntare între acesta şi martorii G.D.I. şi 
G.P. nu s-au putut efectua. 

Nerealizarea acestor confruntări nu impune însă retrimiterea cauzei la parchet, o 
asemenea procedură putându-se realiza în faŃa instanŃei de fond, Tribunalul Maramureş, 
care după citarea inculpatului M.I. cu mandat de aducere şi prezentarea acestuia, putea 
dispune dacă aprecia necesar, confruntarea sa cu persoanele solicitate de partea civilă T. 

Din verificarea dosarului de fond se constată că, la 29 ianuarie 2013 Tribunalul 
Maramureş l-a audiat ca martor pe G.D.I., conform declaraŃiei ataşate la fila 220 instanŃă.  

Din cuprinsul încheierii de şedinŃă nu rezultă însă ca partea civilă apelantă T., să 
fi solicitat la acea dată, efectuarea confruntării între inculpatul M. şi martorii G. sau G.  

Această procedură, putea fi dispusă de instanŃă din oficiu sau la solicitarea părŃii 
civile apelante doar dacă aprecia că este pertinentă, utilă şi concludentă soluŃionării 
cauzei. 

Ori, in cauza, probele strânse in cursul urmăririi penale si care au servit drept 
temei de trimitere in judecata, precum si probele administrate in faza judecătii, dovedesc, 
in mod cert, ca autorul infractiunii de înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave este 
inculpatul M.I.C. şi că fapta a existat în realitate.   

DispoziŃiile art.63 alin.2 C.proc.pen. exclud o ordine de preferinŃă, nefăcându-se 
distincŃie în ceea ce priveşte valoarea în stabilirea adevărului, în raport de faza în care au 
fost administrate, criteriul determinant în aprecierea probelor constituindu-l forŃa acestora 
de a exprima adevărul, indiferent de momentul procesual căruia aparŃine sau de organul 
care le-a administrat. 

Dând sens şi dispoziŃiilor art.3 din C.proc.pen. privind aflarea adevărului, normă 
cu valoare de principiu în procesul penal, instanŃa de apel a reŃinut şi apreciat numai acele 
probe care reflectă adevărul, Ńinând seama de întregul material administrat în cauză. 

Cum, potrivit art.64 C.proc.pen. nu se face distincŃie între valoarea probantă a 
mijloacelor de probă administrate în faza urmăririi penale şi a judecăŃii, se poate 
concluziona că nu există un temei legal pentru a se crea o ordine de preferinŃă între 
declaraŃiile inculpatului. 

Pe de altă parte, declaraŃiile acestuia pot servi la aflarea adevărului, numai în 
măsura în care se coroborează cu alte probe.  

Coroborând toate probele administrate în ambele faze ale procesului penal, curtea 
este datoare să examineze cauza acordând întâietate principiului preeminenŃei dreptului, a 
respectării tuturor prevederilor legale (a se vedea cazul Sunday Times din 26 mai 1979 de 
la Curtea Europeană de la Strasbourg). 

InstanŃa de apel examinând actele şi lucrările dosarului, reŃine că prin sentinŃa 
pronunŃată, Tribunalul Maramureş în mod judicios a dispus condamnarea inculpatului 
sub aspectul săvârşirii infracŃiunii înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave, prev de 
art. 215 alin .1,2,3, 4, şi 5 Cod penal cu art 41 alin 2 Cod penal. 

Aşa fiind, actul procesual solicitat de partea civilă T., putând fi administrat şi de 
către instanŃa de fond, nu se impune restituirea dosarului la parchet pentru a se realiza 
acele confruntări între inculpat şi martorii G. şi G.. Dar aşa cum s-a învederat deja, 



Curtea reŃine că partea civilă nu a solicitat confruntarea inculpatului cu cei doi martori, în 
faŃa Tribunalului Maramureş şi nici în faŃa instanŃei de apel. 

Al treilea motiv de apel vizează critica părŃii civile referitoare la soluŃia 
procurorului dispusă prin rechizitoriu aceea de neînceperea urmăririi penale faŃă de 
numitul G.D.I. şi disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faŃă de alte persoane 
pentru complicitate la înşelăciune, asociere în vederea comiterii de infracŃiuni, fals în 
declaraŃii şi uz de fals. 

În legătură cu aceste aspecte, Curtea reŃine următoarele: 
Dacă procurorul dispune, prin acelaşi act, atât neînceperea urmăririi penale faŃă de 

o persoană, cât şi disjungerea cauzei cu privire la o alta, numai soluŃia de neîncepere a 
urmăririi penale poate fi atacată cu plângere în temeiul art. 2781 Cod procedură penală, 
deoarece potrivit alin.1 al aceluiaşi articol, obiectul plângerii nu îl constituie alte soluŃii 
adoptate de procuror, cum este cea de disjungerea cauzei. 

Potrivit propriei recunoaşteri a părŃii civile, acesta a atacat în baza art. 2781 Cod 
procedură penală dispoziŃia din rechizitoriu de neînceperea urmăririi penale faŃă de 
G.D.I., soluŃie menŃinută şi de procurorul ierarhic superior. 

Prin art. 2781  Cod procedură penală este instituit, limitativ, controlul judiciar 
numai asupra temeiniciei soluŃiilor de netrimitere în judecată, în raport cu cercetările 
efectuate în cadrul actelor premergătoare sau al urmăririi penale, astfel că, în cazul 
celorlalte acte sau măsuri ale procurorului s-au realizate pe baza dispoziŃiilor date de el, 
un asemenea control din partea judecătorului nu mai poate avea loc. 

Un atare mod de a se proceda se impune deoarece, pe lângă că nu este prevăzut 
controlul judiciar decât asupra rezoluŃiei de neîncepere a urmăririi penale sau a 
ordonanŃei ori, după caz, a rezoluŃiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de 
încetare a urmăririi penale, date de procuror precum şi cu privire la dispoziŃia de 
netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu, pentru toate celelalte acte sau măsuri ale 
procurorului ori efectuate din dispoziŃia sa, au fost reglementate proceduri specifice de 
verificare imediată de către instanŃă (măsuri preventive art 1402 Cod procedură penală şi 
cele asigurătorii art. 168 Cod procedură penală), ori există posibilitatea de a fi cenzurate 
indirect de judecător, fie în cadrul procedurii prevăzute de art. 300 Cod procedură penală 
referitoare la verificarea regularităŃii actului de sesizare, fie cu ocazia cercetării 
judecătoreşti. 

Din actele de la dosar rezultă că soluŃia de neînceperea urmăririi penale dispusă 
prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş din 5 iulie 2012 a fost 
atacată de partea civilă în baza art. 2781 Cod procedură penală, iar soluŃia de disjungere a 
cauzei hotărâtă prin acelaşi act de sesizare, aşa cum am învederat, nu poate face obiectul 
cenzurii magistratului. 

Pe cale de consecinŃă, nu poate fi primit nici al treilea motiv de apel al părŃii 
civile. 

Referitor la ultimul motiv de apel ce vizează majorarea pedepsei aplicate 
inculpatului M., Curtea reŃine următoarele: 

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



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

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

De altfel, ca să-şi poată îndeplini funcŃiile 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 gravităŃii faptei şi potenŃialului de pericol social 
pe care îl prezintă, în mod real persoana infractorului, cât şi aptitudinii acestuia de a se 
îndrepta sub influenŃa pedepsei. 

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

Sub aspectul individualizării pedepselor în speŃă, trebuie efectuată o justă 
adecvare cauzală a criteriilor generale prevăzute de art.72 C.pen., Ńinându-se cont de 
gradul de pericol social, în concret ridicat al faptelor comise agravat de circumstanŃele 
reale ale săvârşirii lor, dar şi de circumstanŃele personale ale inculpatului M.I. C., care a 
avut o atitudine sinceră cu privire la faptele comise, nu posedă antecedente penale, aşa 
cum rezultă din fişele de cazier, are patru copii în întreŃinere.  

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 situaŃia de a reflecta asupra propriei lor comportări 
viitoare şi de a se abŃine de la săvârşirea de infracŃiuni. 

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

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

La individualizarea tratamentului penal, instanŃa de apel trebuie să efectueze o 
corectă analiză şi evaluare a tuturor datelor concrete ale cazului, cât şi a împrejurărilor 
săvârşirii faptelor, în raport cu criteriile prevăzute de art.72 C.pen. 

Pentru determinarea gradului de pericol social se Ńine cont de două etape. 
Mai întâi, se apreciază dacă gradul de pericol e suficient de ridicat pentru a fi în 
prezenŃa unei infracŃiuni. Apoi, se valorifică acest grad Ńinându-se cont de o scară 
de valori personală a fiecărui judecător.  

Orice sancŃiune produce efecte diferite asupra fiecărui inculpat în parte, în 
funcŃie de caracteristicile biologice, psihologice sau sociologice ale acestuia. 

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



În cauză, Tribunalul Maramureş printr-o aplicare şi corelare judicioasă a 
prevederilor art.74 lit.a C.pen., l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare, 
prin privare de libertate, care se situează sub minimul special prevăzut de lege, sancŃiune 
apreciată de către instanŃa de apel ca adecvată pericolului social concret al faptelor şi 
făptuitorului. 

Aplicarea unei pedepse majorate în regim de detenŃie pentru inculpatul M.I. sau 
înlăturarea circumstanŃelor atenuante recunoscute în favoarea sa de către prima instanŃă, 
operaŃiune ce ar determina o sancŃiune mai aspră, relevă caracterul inadecvat al unei 
asemenea pedepse, ce ar genera serioase rezerve în legătură cu posibilităŃile reale a 
scopului preventiv şi educativ prevăzut de lege. 

Examinarea probelor administrate confirmă justeŃea concluziei instanŃei de fond 
relativ la existenŃa infracŃiunii de înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave, a 
contextului în care fapta a fost comisă, urmările produse, sumele de bani însuşite de la 
părŃile civile, precum şi valoarea totală a prejudiciului cauzat în acest dosar şi 
nerecuperat. 

Probele dosarului avute în vedere de către prima instanŃă şi cea de apel se referă la 
sinceritatea de care a dat dovadă inculpatul, la lipsa antecedentelor penale, împrejurarea 
că are patru copii în întreŃinere, dintre care unul cu un handicap sever, condiŃii în care 
pedeapsa de 7 ani închisoare prin privare de libertate va fi de natură să contribuie la 
reeducarea inculpatului. 

Atingerea dublului scop preventiv şi educativ al pedepsei, este esenŃial 
condiŃionată de caracterul adecvat al acesteia, revenind, în mod obiectiv, instanŃei 
judecătoreşti datoria asigurării unui real echilibru între gravitatea faptei şi periculozitatea 
socială a infractorului, pe de o parte, şi durata sancŃiunii 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.72 C.pen., iar orice altă 
abatere de la judicioasa lor utilizare în procesul de stabilire şi aplicare a sancŃiunii 
afectează temeinicia şi legalitatea hotărârilor judecătoreşti de condamnare. 

În sfârşit, Ńinând seama şi de intervalul de timp însumând 5 ani de la comiterea 
faptelor şi până la soluŃionarea apelului, există suficiente temeiuri pentru a se considera 
că scopul pedepsei poate fi atins şi în condiŃiile menŃinerii sancŃiunii dispuse de către 
Tribunalul Maramureş, aceea de 7 ani închisoare prin privare de libertate, nefiind 
oportună o înăsprire a pedepsei până la maximul special prevăzut de lege, respectiv de 20 
de ani închisoare. 

Pentru motivele ce preced, se va respinge ca nefondat apelul părŃii civile SC R.G. 
SRL BAIA-MARE prin administrator T.S., conform art 379 pct. 1 lit b Cod procedură 
penală. 

Se va stabili în favoarea Baroului Cluj suma de 200 lei ce se va avansa 
Ministerului JustiŃiei, reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, …, conform art. 
189 Cod procedură penală. 

Partea civilă SC R.G. SRL Baia Mare, prin administrator T.S. va fi obligată să 
plătească în favoarea statului suma de 200 lei cheltuieli judiciare, iar inculpatul M.I.C. în 
solidar cu partea resp.civilmente SC C.G. SRL – prin lichidator judiciar L. SPRL, la 600 
lei cu acelaşi titlu, din care 200 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, 
conform art. 192 alin 2 Cod procedură penală. (Judecător Delia Purice) 

 



2. Hotărâre prin care s-a soluŃionat plângerea împotriva soluŃiei 
procurorului de netrimitere în judecată. PronunŃare după intrarea în vigoare 

a Legii nr. 202/2010. Recurs inadmisibil 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 1428/R din 30 
octombrie 2013  

Prin sentinŃa penală nr. 655 din 23 mai 2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, în baza 
art. 278/1 al. 8 lit. a C.pr.pen. s-a respns ca nefondata plângerea formulată de petenta  
G.E., impotriva solutiei dispuse in dosarul nr. 8294/P/2011 al Parchetului de pe langa Jud 
Cluj-Napoca . 

In baza art. 192 al. 2 C.pr.pen. a fost obligată petenta la 40 lei cheltuieli judiciare 
către stat.  

Pentru a hotărî astfel, instanŃa de fond a reŃinut că, la data de 16.04.2013 a fost 
înregistrată pe rolul acestei instanŃe plângerea formulată de petenta G.E. împotriva 
ordonanŃei emise la data de 15.02.2013, in dosarul nr. 8294/P/2011 al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Cluj-Napoca prin care, in temeiul art. 228 alin 6 rap la art 10 lit b ind 1, 
g Cpp, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faŃă de invinuita G.E. sub aspectul 
savarsirii infractiunii prev.de art. 24al. 1 lit a din Lg nr. 50/1991. 

La dosarul cauzei a fost ataşat dosarul nr. 8294/P/2011 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Cluj-Napoca, ordonanŃa emisa in acest dosar si ordonanŃa nr. 407/II/2/2013 a 
prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca prin care a fost 
respinsa plangerea impotriva solutiei. 

Analizand probatoriul instanta, pentru motivele expuse in referatul intocmit de 
organele de politie (f 1,2 dup) şi având în vedere că susŃinerile petentei potrivit cărora 
aceasta nu ar fi  cunoscut necesitatea eliberării unei autorizaŃii de construire şi nici 
împrejurarea că imobilul în speŃă face parte din ansamblul urban “Centrul istroric al 
oraşului Cluj “ sunt infirmate de adresele existente la f. 22 respectiv f. 13 ale dup, s-a 
apreciat ca solutia adoptata de catre Ministerul Public este temeinica si legală. 

Fata de cele aratate urmeaza ca plangerea a fost respinsă ca nefondata şi s-a făcut 
aplicarea art. 192 alin2 Cpp. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs petenta G.E. 
Curtea examinând recursul, constată că acesta este inadmisibil: 
Prin Legea nr. 202/2010 au fost aduse modificări Codului de procedură penală, de 

natură a contribui la accelerarea soluŃionării proceselor, între acestea regăsindu-se şi 
suprimarea unor căi de atac, cum este cazul recursului împotriva hotărârilor pronunŃate în 
procedura prevăzută în art. 2781 Cod procedură penală. 

În acest sens, potrivit art. 2781 alin. 10 Cod procedură penală astfel cum a fost 
modificat prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010, hotărârea prin care judecătorul 
soluŃionează plângerea împotriva rezoluŃiilor sau ordonanŃelor procurorului de netrimitere 
în judecată este definitivă. 

Aceste modificări au impus inserarea în cuprinsul legii a unor dispoziŃii 
tranzitorii, care se regăsesc în dispoziŃiile art. XXIV. 

În privinŃa căilor de atac, singura normă tranzitorie se regăseşte în alin. 1 al art. 
XXIV, iar aceasta stabileşte, cu claritate, drept criteriu pentru aplicarea modificărilor 
prevăzute de lege, data pronunŃării hotărârii ce se doreşte a fi atacată. 



Acest criteriu corespunde atât principiului potrivit căruia legea procesual penală 
este de imediată aplicare, cât şi spiritului Legii nr. 202/2010, care s-a dorit a fi un 
instrument de simplificare şi accelerare a procedurilor, cu efecte imediate. 

În consecinŃă, constatând că în speŃă sentinŃa instanŃei de fond a fost pronunŃată la 
data de 23 mai 2013, aşadar ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, Curtea reŃine 
că această hotărâre este definitivă, menŃiune existentă de altfel atât în minută, cât şi 
dispozitivul sentinŃei atacate. 

În această situaŃie, întrucât petiŃionara a formulat o cale de atac neprevăzută de 
legea în vigoare, Curtea va respinge ca inadmisibil, recursul cu care a fost investită, 
conform art. 38515  pct. 1 lit a Cod procedură penală. 

Recurenta G.E. va fi obligată să plătească în favoarea statului suma de 200 lei 
cheltuieli judiciare, conform art 192 alin 2 Cod procedură penală. (Judecător Delia 
Purice) 

 

3. Trimitere în judecată fără prezentarea materialului de urmărire 
penală dacă inculpatul este dispărut sau a lipsit în mod nejustificat la 

chemarea organului de urmărire penală. Legea nr. 202/2010. Cerere de 
restituire a cauzei la procuror. Respingere 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 231/A  din 20 
noiembrie 2013  

 
Prin sentinŃa penală nr. 320 din 18 iulie 2013  a Tribunalului Cluj au fost 

condamnaŃi inculpaŃii: 
I. J.G.A.,  
În baza art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, şi 

art. 74 al. 2 Cod Penal şi art. 76 al. 1 lit. a Cod Penal, la pedeapsa de: 
- 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de droguri 

de mare risc. 
În baza art. 53 pct. 2 lit. a Cod Penal, rap. la art. 64 lit. a şi b Cod Penal, 65 al. 2 şi 

3 şi 66 Cod Penal au fost interzise inculpatului drepturile de a alege şi de a fi ales în 
autorităŃile publice sau în funcŃii elective publice şi de a ocupa o funcŃie implicând 
exerciŃiul autorităŃii de stat pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. 

În baza art. 4 al. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 
art. 74 al. 2 şi 76 al. 1 lit. d Cod Penal, la pedeapsa de: 

- 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de deŃinere de 
droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu. 

În baza art. 33 lit. a Cod Penal s-a constatat  că infracŃiunile săvârşite de inculpat 
sunt concurente, iar în baza art. 34 lit. b Cod Penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea 
mai grea, şi anume aceea de: 

- 5 (cinci) ani închisoare. 
În temeiul art. 35 al. 3 Cod Penal s-a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa 

principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a alege şi de a 
fi ales în autorităŃile publice sau în funcŃii elective publice şi de a ocupa o funcŃie 
implicând exerciŃiul autorităŃii de stat pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei 
închisorii. 



În temeiul art. 37 al. 1 lit. a Cod Penal, s-a constatat că cele două infracŃiuni de 
mai sus au fost comise de către inculpat în condiŃiile recidivei mari postcondamnatorii 
raportat la pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei pe durata termenului de încercare de 5 ani, aplicată prin sentinŃa penală nr. 
366/15.09.2009 a Tribunalului Bucureşti, definitivă la data de 29.09.20095 prin 
neapelare. 

În baza art. 864 al. 1 rap. la art. 83 al. 1 Cod Penal a fost revocat beneficiul 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin 
sentinŃa penală nr. 366/2009 a Tribunalului Bucureşti, şi dispune executarea acestei 
pedepse alături de pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare aplicată pentru comiterea 
infracŃiunilor în prezent cercetate, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de: 

- 8 (opt) ani închisoare, în regim de detenŃie, 
În temeiul art. 35 al. 3 Cod Penal s-a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa 

principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a alege şi de a 
fi ales în autorităŃile publice sau în funcŃii elective publice şi de a ocupa o funcŃie 
implicând exerciŃiul autorităŃii de stat pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei 
închisorii. 

În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal au fost interzise inculpatului, de la data 
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, 
exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a Ii-a Cod Penal. 

În baza art. 17 al. 1 din Legea nr. 143/2000 s-a dispus confiscarea specială a 
cantităŃii de 0,8 grame de JWH 018 rămasă în urma analizelor de laborator şi care se află 
în prezent la Camera de Corpuri Delicte din cadrul IGPR - DirecŃia de EvidenŃă 
Operativă şi Cazier Judiciar. 

În baza art. 17 al. 2 din Legea nr. 143/2000 s-a dispus confiscarea specială de la 
inculpat, în favoarea statului, a sumei de 15.500 lei dobândită prin valorificarea 
drogurilor de mare risc. 

II. V.J., 
În baza art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 

art. 320/1 al. 7 Cod Procedură Penală, art. 74 al. 1 lit. a şi art. 76 lit. d Cod Penal, la 
pedeapsa de: 

- 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de 
trafic de droguri de risc. 

În baza art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 
art. 3201 al. 7 Cod Procedură Penală, art.74 al. 1 lit. a şi art. 76 lit. b Cod Penal, la 
pedeapsa de: 

- 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de 
trafic de droguri de mare risc. 

Conform art.76 al.3 Cod penal a fost înlăturată pedeapsa complementară privativă 
de drepturi, prevăzută de lege pentru infracŃiunea de trafic de droguri de mare risc.  

În baza art. 4 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 
art. 3201 al. 7 Cod Procedură Penală, art. 74 al. 1 lit. a şi art. 76 al. 1 lit. e teza I Cod 
Penal, la pedeapsa de: 

- 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de deŃinere de 
droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu. 



În baza art. 4 al. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 
art. 3201 al. 7 Cod Procedură Penală, art. 74 al. 1 lit. a şi art.76 al. 1 lit. d Cod Penal, la 
pedeapsa de: 

- 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de deŃinere de droguri 
de mare risc, fără drept, pentru consum propriu. 

În baza art.33 lit. a Cod Penal s-a constatat că infracŃiunile săvârşite de inculpat 
sunt concurente, iar în baza art.34 lit. b Cod Penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea 
mai grea, şi anume aceea de: 

- 2 (doi) ani si 6 (sase) luni închisoare. 
În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal au fost interzise inculpatului, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, 
exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a Ii-a Cod Penal. 

În temeiul art.861 Cod Penal s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei aplicate inculpatului, pe durata termenului de încercare prev. de art. 862 Cod 
Penal, stabilit de instanŃă la 6 ani. 

Conform art.863 alin.l Cod Procedură Penală a fost obligat inculpatul să se 
supună, pe durata termenului de încercare, următoarelor măsuri de supraveghere, 
supravegherea fiind încredinŃată Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Cluj: 

a) să se prezinte la Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Cluj la datele 
fixate de consilierul de probaŃiune, dar nu mai puŃin de odată pe trimestru; 

b) să anunŃe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinŃă sau 
locuinŃă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; 

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; 
d) să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de 

existenŃă. 
Potrivit art.863 alin.3 lit. d Cod Procedură Penală, s-a impus inculpatului ca pe 

durata termenului de încercare să respecte şi următoarea obligaŃie : 
- să nu intre în legătură cu inculpaŃii J.G.A. şi 

G.S.C.. 
Conform art.359 Cod Procedură Penală s-a atras atenŃia inculpatului asupra 

cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de 
art.864 Cod Penal. 

În temeiul art. 71 al. 5 Cod Penal, pe durata suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei, s-a suspendat şi pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi. 

În baza art. 17 al. 2 din Legea nr. 143/2000 s-a dispus confiscarea specială de la 
inculpatul V.J., în favoarea statului, a sumei de 11.350 lei dobândită prin valorificarea 
drogurilor de mare risc şi de risc. 

III. G.S.C., fără antecedente penale,  
În baza art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 

art. 74 al. 2 şi art. 76 lit. c Cod Penal, la pedeapsa de: 
- 1 (un) an şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de 

trafic de droguri de risc. 
În baza art. 2 al. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 

art.74 al. 2 şi art. 76 lit. a Cod Penal, la pedeapsa de: 
- 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de droguri 

de mare risc. 



Conform art. 76 al. 3 Cod Penal a fost înlăturată pedeapsa complementară 
privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracŃiunea de trafic de droguri de mare 
risc. 

În baza art. 4 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 
art. 74 al. 2 şi art. 76 al. 1 lit. e teza I Cod Penal, la pedeapsa de: 

- 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de deŃinere de 
droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu. 

În baza art. 4 al. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 
art. 74 al. 2 lit. a şi art. 76 al. 1 lit. d Cod Penal, la pedeapsa de: 

- 1 (un) an şi 5 (cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de 
deŃinere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu. 

În baza art. 33 lit. a Cod Penal s-a constatat că infracŃiunile săvârşite de inculpat 
sunt concurente, iar în baza art.34 lit. b Cod Penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea 
mai grea, şi anume aceea de: 

- 3 (trei) ani închisoare. 
În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal au fost interzise inculpatului, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, 
exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a Cod Penal. 

În temeiul art.861 Cod Penal s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei aplicate inculpatului, pe durata termenului de încercare prev. de art. 862 Cod 
Penal, stabilit de instanŃă la 7 ani. 

Conform art.863 alin. 1Cod Procedură Penală a fost obligat inculpatul să se 
supună, pe durata termenului de încercare, următoarelor măsuri de supraveghere, 
supravegherea fiind încredinŃată Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Cluj: 

a) să se prezinte la Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Cluj la datele 
fixate de consilierul de probaŃiune, dat nu mai  puŃin de odată pe trimestru;  

b) să anunŃe; în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinŃă sau 
locuinŃă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; 

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; 
d) să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de 

existenŃă. 
Potrivit art.863 alin. 3 lit. d Cod Procedură Penală, s-a impus inculpatului ca pe 

durata termenului de încercare să respecte şi următoarea obligaŃie : 
- să nu intre în legătură cu inculpaŃii J.G.A. şi V.J.. 
Conform art.359 Cod Procedură Penală s-a atras atenŃia inculpatului asupra 

cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prev. de 
art.864 Cod Penal. 

În temeiul art. 71 al. 5 Cod Penal, pe durata suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei, s-a suspendat şi pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi. 

S-a respins cererea Parchetului de confiscare de la inculpatul G.S.C. a sumei de 
11.350 lei, ca fiind provenită din vânzarea drogurilor. 

În baza art. 189 Cod Procedură Penală s-a stabilit onorariu pentru apărătorul 
desemnat din oficiu pentru inculpatul J.G.A. în sumă de 300 lei, sumă ce se avansează 
din Fondul Ministerului JustiŃiei şi LibertăŃilor CetăŃeneşti, în favoarea Baroului Cluj - 
av. …. 



Potrivit art. 191 al. 1 şi 2 Cod Procedură Penală au fost obligaŃi inculpaŃii să 
plătească în favoarea statului cheltuieli judiciare după cum urmează: 

- inculpatul J.G.A. suma de 3.300 lei, din care 
suma de 300 lei reprezentând onorariu pentru apărătorul desemnat din oficiu 
pentru inculpat; 

- inculpatul V.J. suma de 1.500 lei, din care suma de 150 lei 
reprezentând onorariu parŃial pentru apărătorul desemnat iniŃial din oficiu pentru 
inculpat; 

- inculpatul G.S.C. suma de 2.500 lei, din care suma de 
150 lei reprezentând onorariu parŃial pentru apărătorul desemnat iniŃial din 
oficiu pentru inculpat. 

Pentru a hotărî astfel, instanŃa de fond a reŃinut că prin rechizitoriul Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj emis în dosarul de 
urmărire penală nr. 43/D/2010, la data de 25.06.2012, înregistrat la Tribunalul Cluj la 
data de 26.06.2012, sub număr unic de dosar 8505/117/2012, au fost trimişi în judecată 
inculpaŃii J.G.A., V.J. şi G.S.C. pentru săvârşirea următoarelor infracŃiuni: 

- inculpatul  J.G.A. – pentru săvârşirea infracŃiunilor de trafic de droguri de 
mare risc, în formă continuată prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 
37 lit. a C.pen. şi art. 41 alin. 2 C.pen şi, deŃinere de droguri de mare risc, fără drept, 
pentru consumul propriu, în formă continuată prev. de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 
143/2000, cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. şi art. 41 alin. 2 C.pen , totul cu aplic. art. 33 lit. a 
C.pen. 

- inculpatul V.J. -  pentru săvârşirea infracŃiunilor de trafic de droguri de risc, în 
formă continuată prev. de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2; 
trafic de droguri de mare risc, în formă continuată prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 
143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2;  deŃinere de droguri de risc, fără drept, pentru 
consumul propriu, în formă continuată, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000, cu 
aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi deŃinere de droguri de mare risc, fără drept, pentru 
consumul propriu, în formă continuată prev. de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu 
aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 

- inculpatul G.S.C.- pentru săvârşirea infracŃiunilor de trafic de droguri de risc, în 
formă continuată prev. de art. 1 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2; 
trafic de droguri de mare risc, în formă continuată prev. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 
143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2;  deŃinere de droguri de risc, fără drept, pentru 
consumul propriu, în formă continuată, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000, cu 
aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi deŃinere de droguri de mare risc, fără drept, pentru 
consumul propriu, în formă continuată prev. de art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu 
aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 

Prin actul de inculpare  s-a reŃinut în esenŃă că inculpatul J.G.A., în perioada 15 
februarie 2010 - aprilie 2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte 
materiale infracŃionale repetate, a distribuit, a deŃinut, a oferit, a pus în vânzare, şi a 
vândut efectiv, droguri de mare risc, respectiv JWH 018 inculpatului V.J., aproximativ 10 
grame de JWH 018 pe săptămână, totalizând 580 grame de drog, martorului C.M.A., zis 
„L." - cantitatea de 70 grame de JWH 018 şi colaboratorului autorizat „C.M." - 1,4 grame 



de JWH 018 în data de 03.06.2010 şi, respectiv a oferit cu titlu gratuit JWH 018 
martorilor M.F.L., F.S.L., G.A.M. şi G.A.. 

De asemenea inculpatul J.G.A., în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 2011, în 
baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a deŃinut, 
droguri de mare risc, respectiv JWH 018, în vederea propriului consum. 

În privinŃa inculpatului V.J. s-a reŃinut că în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 
2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, 
a cumpărat, a deŃinut, a distribuit, a pus în vânzare, a vândut efectiv droguri de mare risc, 
respectiv JWH 018 inculpatului G.S.C. - aproximativ . 5 grame de JWH 018 pe 
săptămână, totalizând 290 grame de drog, şi martorului T.D.C., zis „E." - cantitatea de 6 
grame de JWH 018 şi, respectiv a oferit cu titlu gratuit JWH 018 martorilor D.Z. şi 
F.S.L.. 

S-a mai reŃinut că inculpatul V.J., în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 2011, în 
baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a deŃinut, 
droguri de mare risc, respectiv JWH 018 în vederea propriului consum. 

Acelaşi inculpat, în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 2011, în baza unei 
rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a cumpărat, a 
procurat, a deŃinut, a distribuit, a pus în vânzare şi a vândut efectiv droguri de risc, 
respectiv cannabis şi rezină de cannabis inculpatului G.S.C. şi martorului T.D.C. - 
aproximativ 10 grame de cannabis şi 10 grame rezină de cannabis şi colaboratorului 
autorizat „P.A."  - 0,4 grame rezină de cannabis la data de 31.03.2010. 

De asemenea inculpatul V.J., în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 2011, în baza 
unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a deŃinut, 
droguri de risc, respectiv cannabis şi rezină de cannabis în vederea propriului consum. 

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul G.S.C. s-a reŃinut că, în perioada 15 februarie 
2010 - noiembrie 2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale 
infracŃionale repetate, a cumpărat, a procurat, a deŃinut, a distribuit, a pus în vânzare şi a 
vândut efectiv droguri de mare risc, respectiv JWH 018 martorilor  D.S.A., D.P.C., 
D.A.G., zis „D.", T.D.C., V.V.B., R.M., B.R.M., S.D., N.A. - aproximativ 5 grame de 
JWH 018 pe săptămână, totalizând 290 grame de drog şi colaboratorilor autorizaŃi - în 
data de 25.06.2010 - 0,6 grame JWH 018, în data de 23.08.2010 - 0,8 grame JWH 018 şi 
în data de 21.01.2011 -0,3 grame JWH 018. 

De asemenea s-a reŃinut faŃă de acelaşi inculpat că, în perioada 15 februarie 2010 
- noiembrie 2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale 
infracŃionale repetate, a deŃinut, droguri de mare risc, respectiv JWH 018 în vederea 
propriului consum. 

I s-a mai imputat inculpatului G.S.C. că,  în perioada 15 februarie 2010 - 
noiembrie 2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale 
infracŃionale repetate, a cumpărat, a procurat, a deŃinut, a distribuit, a pus în vânzare şi a 
vândut efectiv droguri de risc, respectiv cannabis şi rezină de cannabis, martorilor  
D.S.A., D.P.C., D.A.G., zis „D.", T.D.C., V.V.B., R.M., B.R.M., S.D., N.A. - 
aproximativ 10 grame de cannabis şi 10 grame de rezină de cannabis, şi colaboratorului 
autorizat „B.D.” – 1,4 grame rezină de cannabis, în data de 03.11.2011. 

S-a reŃinut faŃă de acelaşi inculpat că, în perioada 15 februarie 2010 - noiembrie 
2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, 



a deŃinut, droguri de risc, respectiv cannabis şi rezină de cannabis, în vederea propriului 
consum. 

Inculpatul J.G.A. nu a fost audiat în faza de urmărire penală, acesta fiind plecat de 
la domiciliu, iar în faŃa instanŃei de judecată a declarat că  nu recunoaşte învinuirile ce i se 
aduc, arătând că în majoritatea timpului cuprins în perioada infracŃională a fost plecat din 
Cluj, aşa încât nu avea cum să comită actele materiale reŃinute în sarcina sa (fila 284). 

Audiat atât în faza de urmărire penală (vol. I filele 192-197 şi 287) cât  şi în faŃa 
instanŃei de judecată (fila 31) inculpatul G.S.C. a recunoscut în principiu acuzaŃiile, 
susŃinând însă că este vorba de cantităŃi de droguri cu mult mai mici decât cele reŃinute 
prin rechizitoriu, şi în plus activitatea de traficare s-a desfăşurat în sensul că în cadrul 
grupului de prieteni din care făcea parte inculpatul, fiecare membru procura pe rând 
substanŃe, pe care apoi le consumau împreună, după ce în prealabil făceau chetă, pentru a 
duna banii necesari procurării drogurilor. 

La termenul de judecată din data de 13.09.2012, înainte de citirea actului de 
sesizare, inculpatul V.J., a declarat (fila 29) că cunoaşte probele administrate în faza de 
urmărire penală, probe pe care şi le însuşeşte, şi solicită judecarea în baza lor, în 
procedura impusă de art. 3201 Cod Procedură Penală, recunoscând faptele şi vinovăŃia. 

În faza de urmărire penală s-au administrat următoarele probe :  
Vol. I - proces-verbal de sesizare din oficiu, f. 6; R.C.T.S.- uri nr. 942084 din 

01.03.2010, f. 43-44; 942134 din 16.03.2010, f.52-53; 942373 din 03.06.2010, f. 69-70; 
942403 din 28.06.2010, f. 77-78; 942484/24.08.2010,   f.    19-120;      383049,   din   
25.01.2011,   f.    132-134; 383616/4.11.2011, f. 154-155; 383652/18.11.2011, f. 165-
166; procese-verbale de consemnare a efectuării unor cumpărări autorizate de droguri, f. 
40; 50; 55; 67; 75; 117; 131;152;163; declaraŃiile martorului  D.S.A.,  f.  202-207; 
declaraŃiile inculpaŃilor : V.J., f.253-257, 285-286; G.S.C., f.287; declaraŃiile martorilor: 
D.Z., f. 208-209, 210; B.R.M.,  f.211-212,  213-214;  D.P.C.,  f.  215216; F.S.L., f. 217-
218; T.D.C., f. 219- 220, 221; C.C.M., f. 222; M.F.L., f. 223; C.M.A., f. 224-225; F.S.L., 
f. 226; V.C., f. 227; V.V.B., f. 228-229; D.P.C., f. 230; G.A.M., f. 231; 
G.A. f. 232-233; N.A., f. 234; G.P.I., f. 235; C.A.P., din 17.05.2012, f. 236; L.A., f. 237;  

Vol. II : procese-verbale de redare a convorbirilor interceptate şi înregistrate în 
baza AutorizaŃiilor   nr.   59/3.03.2010,   f.   10-49;   110/1.04.2010,   111/1.04.2010, 
114/9.04.2010, f. 67-148; 114/9.04.2010, f. 152-157; 59/3.03.2010, f. 169-178; 
145/4.05.2010, 114/9.04.2010, 153/10.05.2010, 199/9.06.2010, 146/4.05.2010, 
201/9.06.2010, 147/4.05.2010, 154/10.05.2010, f. 199-297; 217/17.06.2010, f. 
307-308; 331/11.11.2011, f. 315-414. 

În baza acestor probe, cunoscute şi însuşite de către inculpatul V.J., Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj a reŃinut prin 
rechizitoriu  următoarele fapte, recunoscute de către inculpat:   

În cursul anilor 2010 şi 2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, inculpatul 
V.J. a distribuit către diferiŃi consumatori din municipiul Cluj-Napoca şi, respectiv a 
deŃinut, în vederea propriului consum, droguri de risc (cannabis şi rezină de cannabis) şi 
de mare risc - JWH 018 (N-Pentyl-3-(l-NAPHTHOYL) INDOLE)). 

Inculpatul V.J. a distribuit droguri de risc (cannabis şi rezină de cannabis) şi de 
mare risc (JWH 018) atât direct către diferiŃi consumatori din municipiul Cluj-Napoca cât 
şi prin intermediul inculpatul G.S.C.. 



Inculpatul V.J., zis „J.", a recunoscut că în perioada 2010 - aprilie 2011 a vândut 
şi respectiv a deŃinut în vederea propriului consum „PUF" (JWH 018), cannabis şi rezină 
de cannabis, precizând că a deŃinut cannabis şi rezină de cannabis în principal pentru 
propriul consum şi a vândut aceste tipuri de drog doar cu titlu excepŃional, atunci când a 
avut o nevoie stringentă de bani. 

În declaraŃia din data de 11.04.2012 inculpatul V.J. a precizat că a cumpărat „puf" 
(JWH 018) şi anterior datei de 15.02.2010 atât din magazine de specialitate cât şi de la 
diferite persoane, între care inculpatul  J.G.A.. Inculpatul V.J. a arătat că după data de 
15.02.2010 inculpatul J.G.A. a continuat să îi vândă „puf" (JWH 018), acesta din urmă 
acŃionând uneori prin intermediul unor persoane interpuse, posibil C.A., zis „A." şi L.A., 
zis „C.", inculpatul V.J. a cumpărat cantitatea totală de minim 580 de grame de „puf" 
(JWH 018) de la inculpatul  J.G.A., preluând săptămânal aproximativ 10 grame de drog 
la preŃul de 25 lei/gram de la inculpatul  menŃionat ori de la „săgeŃile" acestuia („A." şi 
„C."). Inculpatul V.J. a estimat la 3 grame pe săptămână cantitatea de „puf" (JWH 018) 
vândută inculpatului G.S.C.. În fapt, din coroborarea tuturor probelor administrate a 
rezultat că, în perioada 15.02.2010 - aprilie 2011, inculpatul  V.J. i-a vândut inculpatului 
G.S.C. în medie 5 grame de drog pe săptămână, totalizând 290 de grame de „PUF" (JWH 
018), la preŃul de 35 lei/gram. Inculpatul V.J. i-a vândut martorului T.D.C., zis „E.", de 
aproximativ 6 ori câte un gram de „puf" (JWH 018) la preŃul menŃionat. De asemenea, 
inculpatul V.J. le-a oferit cu titlu gratuit „puf" (JWH 018) martorilor D.Z., zis„S." şi 
F.S.L., împreună cu care a consumat Ńigări confecŃionate artizanal conŃinând canabinoidul 
sintetic menŃionat. 

Inculpatul V.J. a recunoscut că în cursul anului 2010 şi-a procurat şi a deŃinut 
aproximativ 10 grame de rezină de cannabis şi 10 grame de cannabis în vederea 
propriului consum. Inculpatul  a precizat că a consumat aceste droguri de risc împreună 
cu G.S.C., C.A. şi S.G., într-o singură împrejurare întâmplându-se să-i vândă un gram de 
haşiş inculpatului G.S.C. cu preŃul de 50 lei. În fapt din coroborarea probelor administrate 
în cauză a rezultat că inculpatul  V.J. le-a vândut inculpatului G.S.C. şi martorului T.D.C. 
în total cantitatea de aproximativ 10 grame de cannabis şi 10 grame de rezină de 
cannabis, prin acte materiale infracŃionale repetate. 

În data de 31.03.2010 inculpatul V.J. a vândut cantitatea de 0,4 grame rezină de 
cannabis colaboratorului autorizat „P.A." cu suma de 40 lei. Conform Raportului de 
Constatare Tehnico-ŞtiinŃifică nr. 942178/01.04.2010 întocmit de Laboratorul de Analiză 
şi Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Cluj-Napoca proba înaintată în cauză este 
constituită din 0,4 grame rezină de cannabis; în proba înaintată s-a pus în evidenŃă 
Tetrahidrocannabinol (THC) substanŃă psihotropă, biosintetizată de plata cannabis; rezină 
de cannabis face parte din Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000; proba înaintată a 
fost consumată în procesul analizelor chimice de laborator. 

Martorul D.Z. a declarat că „după ce au fost interzise etnobotanicele nu am 
respectat întrutotul linia de demarcaŃie între perioada legală şi cea în care s-au interzis 
respectivele droguri şi am mai consumat de aproximativ 5 ori fragmente vegetale de 
culoare galben - verzui puse la dispoziŃie cu titlu gratuit de „Joco", adică de inculpatul 
V.J.. 

Martorul F.S.L. a arătat că în vara anului 2010 i-a făcut un tatuaj inculpatului V.J. 
şi a consumat împreună cu acesta două Ńigări confecŃionate artizanal conŃinând „puf" 
(JWH 018). Martorul a precizat că avea cunoştinŃă despre faptul că „J." deŃine acest tip de 



drog şi că a profitat de ocazia menŃionată pentru a-i solicita inculpatului să-i pună la 
dispoziŃie pentru consum „puf" (JWH 018). 

În drept, fapta inculpatului V.J. care, în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 
2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, 
a cumpărat, deŃinut, distribuit, pus în vânzare, vândut efectiv droguri de mare risc, 
respectiv JWH 018 inculpatului G.S.C. (aproximativ 5 grame de JWH 018 pe săptămână, 
totalizând 290 grame de drog) şi martorului T.D.C., zis „E." (cantitatea de 6 grame de 
JWH 018) şi, respectiv a oferit cu titlu gratuit JWH 018 martorilor D.Z. şi F.S.L., 
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii continuate de trafic de droguri de mare 
risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

Fapta aceluiaşi inculpat  care, în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 2011, în baza 
unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a deŃinut, 
droguri de mare risc, respectiv JWH 018 în vederea propriului consum, întruneşte 
elementele constitutive ale infracŃiunii continuate de deŃinere în vederea propriului 
consum de droguri de mare risc, fără drept, prev. şi ped. de art. 4 alin. 2 din Legea 
143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

Fapta inculpatului V.J. care, în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 2011, în baza 
unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a cumpărat, 
procurat, deŃinut, distribuit, pus în vânzare şi vândut efectiv droguri de risc, respectiv 
cannabis şi rezină de cannabis inculpatului G.S.C. şi martorului T.D.C. (aproximativ 10 
grame de cannabis şi 10 grame rezină de cannabis) şi colaboratorului autorizat „P.A." 
(0,4 grame rezină de cannabis la data de 31.03.2010), întruneşte elementele constitutive 
ale infracŃiunii continuate de trafic de droguri de risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 din 
Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 2011, în baza 
unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a deŃinut, 
droguri de risc, respectiv cannabis şi rezină de cannabis în vederea propriului consum, 
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii continuate de deŃinere în vederea 
propriului consum de droguri de risc, fără drept, prev. şi ped. de art. 4 alin. 1 din Legea 
143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 G.pen. 

La dozarea pedepselor aplicabile inculpatului, instanŃa a Ńinut seama de limitele 
de pedeapsă stabilite în legea specială, limite reduse cu o treime potrivit art. 3201 al. 7 
Cod Procedură Penală, astfel încât sancŃiunile aplicabile sunt cuprinse între 6 ani şi 8 luni 
şi 13 ani şi 4 luni închisoare, pentru trafic de droguri de mare risc, între 1 an şi 4 luni şi 3 
ani şi 4 luni închisoare, pentru deŃinere de droguri de mare risc pentru consum propriu, 
între 2 ani şi 10 ani închisoare, pentru trafic de droguri de risc, şi între 4 luni şi 1 an şi 4 
luni închisoare alternativ cu amendă, pentru deŃinere de droguri de risc pentru consum 
propriu. De asemenea instanŃa a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor 
comise, concretizat în numărul actelor materiale, destul de substanŃial, Ńinând seama de 
frecvenŃă şi de perioada de timp pe parcursul căreia s-a desfăşurat activitatea 
infracŃională susŃinută de către inculpat, de cantităŃile de droguri traficate şi respectiv 
consumate, de modalităŃile de traficare, respectiv că cea mai mare parte a substanŃelor ce 
au fost traficate au fost vândute de către inculpat, însă acesta nu avea ca ocupaŃie de bază 
această activitate infracŃională. 

S-a luat în considerare şi persoana inculpatului, care nu are antecedente penale 
(vol. I fila 269), şi care a recunoscut cu sinceritate fapta comisă, aspect valorificat deja 



prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, este o persoană integrată în societate, 
având un loc de muncă, unde inculpatul este apreciat ca un bun profesionist şi un coleg 
săritor, care s-a integrat foarte repede în colectivul tânăr din care face parte (fila 30). 
Aceste din urmă aspecte vor fi eficientizate ca şi circumstanŃe atenuante, conform art. 74 
al. 1 lit. a Cod Penal. 

Sintetizând aceste argumente, în baza art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu 
aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, art. 3201 al. 7 Cod Procedură Penală, art. 74 al. 1 lit. a şi 
art. 76 lit. d Cod Penal, instanŃa a aplicat inculpatului pedeapsa de 1  an şi 6  luni 
închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de droguri de risc; în baza art. 2 al. 2 din 
Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, art. 3201 al. 7 Cod Procedură 
Penală, art.74 al. 1 lit. a şi art. 76 lit. b Cod Penal, va aplica pedeapsa de 2  ani şi 6 luni 
închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de droguri de mare risc, şi totodată 
potrivit art. 76 al. 3 Cod penal instanŃa a înlăturat pedeapsa complementară privativă de 
drepturi, prevăzută de lege pentru infracŃiunea de trafic de droguri de mare risc, având în 
vedere că au fost reŃinute circumstanŃe atenuante în favoarea inculpatului; în baza art. 4 
al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, art. 3201 al. 7 Cod 
Procedură Penală, art. 74 al. 1 lit. a şi art. 76 al. 1 lit. e teza I Cod Penal,a aplicat 
pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de deŃinere de droguri de risc, 
fără drept, pentru consum propriu; în baza art. 4 al. 2 din Legea nr. 143/2000, cu 
aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, art. 3201 al. 7 Cod Procedură Penală, art. 74 al. 1 lit. a şi 
art.76 al. 1 lit. d Cod Penal, a aplicat pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea 
infracŃiunii de deŃinere de droguri de mare risc, fără drept, pentru consum propriu. 

InstanŃa s-a orientat la aceste pedepse, având convingerea că acestea sunt în 
măsură să asigure prevenirea comiterii de noi fapte infracŃionale, atât în mod special, 
inculpatul realizând consecinŃele faptelor sale, cât şi în general, prin exemplaritatea lor. 
S-a apreciat că pedepsele de mai sus sunt în măsură să realizeze si premisa de reeducare. 

Având în vedere că faptele au fost comise de către inculpat mai înainte de a fi 
condamnat pentru vreuna din ele, s-a constatat incidenŃa în cauză a prevederilor art.33 lit. 
a Cod Penal, referitoare la concursul de infracŃiuni,  iar în baza art.34 lit. b Cod Penal s-a 
aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, şi anume aceea de 2  ani si 6  luni închisoare. 

În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal s-a interzis inculpatului, de la data rămânerii 
definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, exercitarea 
dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a Cod Penal. 

Deoarece pedeapsa rezultantă este închisoarea sub trei ani, iar inculpatul nu a mai 
fost anterior condamnat, Ńinând seama şi de atitudinea manifestată de acesta după 
comiterea faptei, rezultând din faptul că s-a prezentat la termenele de judecată, având în 
general o conduită şi o Ńinută îngrijită, manifestând respect faŃă de instanŃă, şi mai ales 
apreciind faptul că inculpatul a recunoscut comiterea faptelor, solicitând judecarea sa în 
procedura prev. de art. 3201 Cod Procedură Penală, tribunalul a apreciat că pedeapsa îşi 
va atinge scopul chiar fără executare, sens în care s-a dispus, conform art. 861 Cod Penal 
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate inculpatului, pe 
durata termenului de încercare prev. de art. 862 Cod Penal, stabilit de instanŃă la 6 ani. 

Din probele de la dosar, adunate în faza de urmărire penală, pe care inculpatul şi 
le-a însuşit, rezultă că din activitatea de trafic de droguri de risc sau de mare risc 
inculpatul a dobândit suma de 11.350 lei. Drept consecinŃă, în baza art. 17 al. 2 din Legea 



nr. 143/2000 va dispune confiscarea specială de la inculpatul V.J., în favoarea statului, a 
sumei de 11.350 lei dobândită prin valorificarea drogurilor de mare risc şi de risc. 

Aşa cum rezultă din declaraŃiile date de inculpaŃi în faza de urmărire penală şi/sau 
în faza de judecată, aceştia se cunosc unii cu alŃi de mai mult timp. 

Inculpatului J.G.A. i s-a reproşat că în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 2011 ar 
fi deŃinut, oferit, pus în vânzare, vândut şi distribuit droguri de mare risc, respectiv „puf" 
(JWH 018), şi că i-ar fi vândut inculpatului V.J. aproximativ 10 grame de JWH 018 pe 
săptămână, totalizând 580 grame de drog. În faza de urmărire penală inculpatul V.J. a 
confirmat aceste acuzaŃii, dar în faza de judecată, după ce a recunoscut propria sa 
activitate infracŃională, nu a dorit să dea declaraŃii şi cu privire la activitatea desfăşurată 
de către inculpatul J.G.A.. Cu toate acestea câtă vreme inculpatul V.J. a declarat că 
cunoaşte şi îşi însuşeşte probele din faza de urmărire penală, rezultă că implicit 
recunoaşte şi această activitate desfăşurată de către inculpatul J.G.A., care i-a vândut 
cantitatea de 580 grame JWH018. 

Din declaraŃiile date de martorul C.M. A., zis „L." (vol. I filele 224-225 şi 
respectiv 189), reiese că prin luna aprilie 2010 inculpatul J.G.A. i-a lăsat o pungă cu 
„iarbă de fumat”, respectiv „puf”, care conŃinea aproximativ 70-75 grame de astfel de 
substanŃă. Inculpatul i-a spus martorului că nu poate duce drogurile respective acasă, şi 
întrucât inculpatul avea un ascendent asupra martorului, acestuia din urmă inducându-i în 
permanenŃă o stare de frică şi de temere, martorul a fost de acord ca substanŃa respectivă 
să rămână în locuinŃa lui. La un timp după acest moment, deoarece martorul era 
consumator de droguri, a început să consume din substanŃa lăsată de inculpatul J.G.A., 
spunându-i şi inculpatului acest lucru, iar acesta şi-a dat acceptul. Martorul a relatat că de 
la început, deşi inculpatul nu a fost foarte explicit în acest sens, inculpatul a dat de înŃeles 
că martorul poate consuma din substanŃa lăsată la el spre păstrare. În timp martorul a 
consumat întreaga cantitate de droguri lăsată de inculpat, fie singur, fie cu prietenii săi, 
martorii G.A.M. şi G.A., şi alte persoane, iar ulterior inculpatul i-a pretins pentru 
drogurile respective suma de 1.000 lei, pe care martorul i-a achitat-o inculpatului în mai 
multe tranşe. 

Martorul a mai relatat că în timp ce se aflau la el acele droguri, inculpatul J.G.A. 
l-a sunat spunându-i că va veni cineva la el pentru a-i da din „marfa” respectivă, sens în 
care la domiciliul martorului s-a prezentat inculpatului V.J., cunoscut sub numele de 
Joco, iar martorul i-a dat acestuia din substanŃa aflată la domiciliul său, o cantitate de 
circa 4-5 grame. 

Martorul G.A. (vol. I filele 232-233 şi respectiv fila 190) a declarat că a consumat 
acasă la martorul C.M.A. o substanŃă, denumită „puf”, despre care acesta i-a spus că ar fi 
fost adusă de inculpatul J.G.A.. De asemenea mai relatează că în astfel de momente de 
faŃă mai era şi fratele său G.A.M., precum şi alte persoane, cum ar fi V., S., şi altele al 
căror nume nu şi-l aminteşte, care de asemenea consumau împreună cu ei din substanŃa 
respectivă. Aceste aspecte sunt confirmate şi de către martorul G.A.M., prin declaraŃia 
dată în faza de urmărire penală (vol. I fila 231). În faŃa instanŃei nu a fost posibilă 
audierea martorului, sens în care s-a dat citire declaraŃiei martorului, în şedinŃa publică 
din data de 15.05.2013 (filele 247-249). 

Mai este necesar să se sublinieze că în ceea ce priveşte plata drogurilor livrate 
inculpatului V.J., prin intermediul martorului C.M.A., inculpatul J.G.A. i-a spus acestuia 



din urmă să nu încaseze el, pe loc, preŃul drogurilor, urmând ca inculpatul V.J. să-i achite 
drogurile direct inculpatului  J.G.A.. 

Martorului C.A.P. (vol. I fila 236 şi respectiv fila 218), a susŃinut că în cursul 
anilor 2008-2009, inculpatul J.G.A. era cunoscut ca o persoană care vindea „puf”, această 
activitate fiind continuată de către inculpat şi în anul.  

În data de 03.06.2010 inculpatul J.G.A. a vândut cantitatea de 1,4 grame JWH 
018 colaboratorului autorizat „C.M." cu suma de 40 lei (fila 298-299). Conform 
Raportului de Constatare Tehnico-ŞtiinŃifică  nr. 942373/03.06.2010 (vol. I, f. 67-72) 
întocmit de Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Cluj-Napoca 
proba înaintată în cauză este constituită din 1,4 grame fragmente vegetale care conŃin 
JWH 018; JWH 018 face parte din Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000; din proba 
înaintată a rămas neconsumată în urma analizelor chimice de laborator cantitatea de 0,8 
grame fragmente vegetale care conŃin JWH 018. 

Din declaraŃiile inculpatului G.S.C. reiese că este prieten cu martorii S.D.A., 
T.D.C., B.R. şi D.P.C., aceştia fiind prieteni din copilărie, şi locuind în acelaşi cartier, 
astfel că se vedeau la 2-3 zile. Mai trebuie precizat că toŃi cei amintiŃi, precum şi 
inculpatul era consumatori de droguri. Cu ocazia acestor întâlniri, inculpatul şi martorii 
mai sus arătaŃi, adunau bani, iar unul dintre ei, fără să existe o regula referitoare la 
frecvenŃă sau ordine, se ocupa de procurarea drogurilor, în general rezină de cannabis şi 
cannabis, iar de câteva ori, 2-3, şi „puf”, adică JWH 018. Aceste droguri erau procurate 
de la inculpatul V.J., precum şi de la alte persoane, neidentificate. 

În acelaşi sens sunt şi declaraŃiile martorului S.D.A. (vol. I filele 202-207 şi 
respectiv 79), care arată că este consumator de droguri din anul 2008, şi fiind prieten cu 
inculpatul G.S.C. se întâlnea aproape zilnic cu acesta, precum şi cu alŃi prieteni comuni, 
şi adunau bani, apoi procurau droguri din diferite surse, printre care şi inculpatul V.J., zis 
J. Acesta din urmă se ferea să interacŃioneze cu tot grupul, legând o prietenie mai strânsă 
cu inculpatul G.S.C., căruia toŃi prietenii îi dădeau banii pentru droguri, iar el le aducea 
aceste substanŃe de la inculpatul V.J.. 

Atât inculpatul cât şi martorul au declarat că cu ocazia fiecărei întâlniri se 
achiziŃiona un plic de droguri, având greutatea de 0,5-0,7 grame, şi din conŃinutul unui 
plic se confecŃionau aproximativ 4-5 Ńigări. 

Şi martorii B.R. (vol. I filele 211-212 şi respectiv 78) şi T.D.C. (vol. I filele 219-
221 şi respectiv 219) au făcut acelaşi gen de relatări, în sensul că nu numai inculpatul 
G.S.C. procura droguri pentru membrii grupului lor de prieteni, ci toŃi pe rând, fără a 
exista vreo regulă. De asemenea martorii au arătat că inculpatul V.J. nu era singura lor 
sursă de droguri. În general procurau substanŃe denumite etnobotanice, cunoscute popular 
sub denumirea de Chill, Puf, Şobolan , etc. Mai consumau şi cannabis şi rezină de 
cannabis.  

Martorul D.P.C. a confirmat şi el faptul că a făcut parte dintr-un cerc de 
consumatori, printre care şi inculpatul G.S.C., care făceau chetă pentru a achiziŃiona 
droguri pe care să le consume în comun (vol. I, filele 215 - 216).  

Martorul V.V.B. a declarat (vol. I filele 228-229 şi respectiv 108) că a consumat 
Ńigări artizanale conŃinând „puf" (JWH 018) confecŃionate de inculpatul  G.S.C., în mai 
multe ocazii, împreună cu martorii D.S.A. şi S.D., zis „B." şi alŃii. 

Martorul N.A. a declarat (vol. I fila 234 şi respectiv fila 80) că din iarna anului 
2010 a consumat de mai multe ori Ńigări conŃinând „puf" (JWH 018) împreună cu şi 



S.D.A. B.R.M. şi D.A.G.. Martorul mai arată că acest anturaj era uneori frecventat de 
către inculpatul G.S.C., însă nu foarte des, deoarece inculpatul se mutase deja din cartier 
la vremea când martorul a pătruns în acest cerc. 

În data de 25.06.2010 inculpatul G.S.C. a vândut cantitatea de 0,6 grame JWH 
018 colaboratorului autorizat „P.A." cu suma de 50 lei. Conform Raportului de 
Constatare Tehnico-ŞtiinŃifică nr. 942403/28.06.2010 (vol. I, filele 75-79), întocmit de 
Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Cluj-Napoca proba 
înaintată în cauză este constituită din 0,6 grame fragmente vegetale care conŃin JWH 018; 
JWH 018 face parte din Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000; proba înaintată a fost 
consumată în procesul analizelor chimice de laborator  

În data de 23.08.2010 inculpatul G.S.C. a vândut cantitatea de 0,8 grame JWH 
018 colaboratorului autorizat „P.A." cu suma de 50 lei. Conform Raportului de 
Constatare Tehnico-ŞtiinŃifică nr. 942484/24.08.2010 (vol. I, filele 117-121), întocmit de 
Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Cluj-Napoca proba 
înaintată în cauză este constituită din 0,8 grame fragmente vegetale care conŃin JWH 018; 
JWH 018 face parte din Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000; proba înaintată a fost 
consumată în procesul analizelor chimice de laborator. 

În data de 21.01.2011 inculpatul G.S.C. a vândut cantitatea de 0,3 grame JWH 
018 colaboratorului autorizat „P.A." cu suma de 50 lei. Conform Raportului de 
Constatare Tehnico-ŞtiinŃifică nr. 383049/25.01.2011 (vol. I, filele 131-135), întocmit de 
Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Cluj-Napoca proba 
înaintată în cauză este constituită din 0,3 grame fragmente vegetale care conŃin JWH 018; 
JWH 018 face parte din Tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000; proba înaintată a fost 
consumată în procesul analizelor chimice de laborator. 

În sensul celor de mai sus sunt şi procesele verbale întocmite de către 
investigatorii autorizaŃi, şi aflate în vol. I filele 40, 50, 55,  75, 117, 131. 

În data de 3.11.2011 inculpatul G.S.C. a vândut cantitatea de l,4 grame cannabis 
colaboratorului autorizat „B.D." cu suma de 50 lei. Conform Raportului de Constatare 
Tehnico-ŞtiinŃifică nr. 383616/04.11.2011 (vol. I, filele 152-156), întocmit de 
Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Cluj-Napoca proba 
înaintată în cauză este constituită din 1,4 grame cannabis; în proba înaintată s-a pus în 
evidenŃă Tetrahidrocannabinol (THC) substanŃă psihotropă, biosintetizată de plata 
cannabis; substanŃa face parte din Tabelul anexă nr. III din Legea nr. 143/2000; proba 
înaintată a fost consumată în procesul analizelor chimice de laborator.  

Această din urmă activitate desfăşurată de către inculpatul G.S.C. este evidenŃiată 
şi procesele verbale întocmite de către investigatorii autorizaŃi (vol. I, filele 152, 163), 
precum şi de declaraŃia dată de colaboratorul autorizat B.D., audiată în calitate de martor, 
în condiŃiile art. 861 Cod Procedură Penală (filele 201-202).  

În drept, fapta inculpatului J.G.A. care în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 
2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, 
a distribuit, deŃinut, oferit, pus în vânzare, vândut efectiv droguri de mare risc, respectiv 
JWH 018 inculpatului V.J. (aproximativ 10 grame de JWH 018 pw săptămână, totalizând 
580 grame de drog), martorului C.M.A., zis „L." (cantitatea de 70 grame de JWH 018) şi 
colaboratorului autorizat „C.M." (1,4 grame de JWH 018 în data de 03.06.2010) şi, 
respectiv a oferit cu titlu gratuit JWH 018 martorilor M.F.L., F.S.L., G.A.M. şi G.A., 



întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii continuate de trafic de droguri de mare 
risc, prev. şi ped. de art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000, cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen. 

Fapta aceluiaşi inculpat  care, în perioada 15 februarie 2010 - aprilie 2011, în baza 
unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a deŃinut, 
droguri de mare risc, respectiv JWH 018, în vederea propriului consum, întruneşte 
elementele constitutive ale infracŃiunii continuate de deŃinere în vederea propriului 
consum de droguri de mare risc, fără drept, prav. şi ped. de art. 4 alin. 2 din Legea 
143/2000, cu aplic art. 41 alin. 2 C.pen. 

Fapta inculpatului G.S.C. care, în perioada 15 februarie 2010 - noiembrie 2011, în 
baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a 
cumpărat, procurat, deŃinut, distribuit, şi vândut droguri de mare risc, respectiv JWH 018 
martorilor D.S.A., D.P.C., T.D.C., V.V.B., R.M., B.R.M., S.D., N.A., şi colaboratorilor 
autorizaŃi (în data de 25.06.2010 - 0,6 grame JWH 018, în data de 23.08.2010 - 0,8 grame 
JWH 018 şi în data de 21.01.2011 -0,3 grame JWH 018), întruneşte elementele 
constitutive ale infracŃiunii continuate de trafic de droguri de mare risc, prev. şi ped. de 
art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 15 februarie 2010 - noiembrie 2011, în 
baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a deŃinut, 
droguri de mare risc, respectiv JWH 018 în vederea propriului consum, întruneşte 
elementele constitutive ale infracŃiunii continuate de deŃinere în vederea propriului 
consum de droguri de mare risc, fără drept, prev. şi ped. de art. 4 alin. 2 din Legea 
143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

Fapta aceluiaşi inculpat care, în perioada 15 februarie 2010 - noiembrie 2011, în 
baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a deŃinut, 
droguri de mare risc, respectiv JWH 018 în vederea propriului consum, întruneşte 
elementele constitutive ale infracŃiunii continuate de deŃinere în vederea propriului 
consum de droguri de mare risc, fără drept, prev. şi ped. de art. 4 alin. 2 din Legea 
143/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. drept,   prev. şi ped. de art. 4 alin. 1 din Legea 
143/2000, cu aplic, art 41 alin. 2 C.pen. 

Fapta inculpatului G.S.C. care în perioada 15 februarie 2010 - noiembrie 2011, în 
baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, a 
cumpărat, a procurat, a deŃinut şi a distribuit, a pus în vânzare şi a vândut efectiv droguri 
de risc, respectiv cannabis şi rezină de cannabis, martorilor  D.S.A., D.P.C., D.A.G., zis 
„D.", T.D.C., V.V.B., R.M., B.R.M., S.D., N.A. - aproximativ 10 grame de cannabis şi 10 
grame de rezină de cannabis, şi colaboratorului autorizat „B.D.” – 1,4 grame rezină de 
cannabis, în data de 03.11.2011, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de 
trafic de droguri de risc prev. de art. 2 al. 1 din L. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod 
Penal. 

Fapta inculpatului mai sus amintit care, în perioada 15 februarie 2010 - noiembrie 
2011, în baza unei rezoluŃii infracŃionale unice, prin acte materiale infracŃionale repetate, 
a deŃinut, droguri de risc, respectiv cannabis şi rezină de cannabis, în vederea propriului 
consum, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de deŃinere de droguri de risc, 
fără drept, în vederea consumului propriu prev. de art. 4 al. 1 din L. 143/2000, cu 
aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal. 

S-a invocat de către inculpatul J.G.A. că nu a efectuat activităŃi specifice traficului 
de droguri de mare risc după data de 15.02.2010, ceea ce nu se poate reŃine în cauză, 



având în vedere declaraŃiile martorului C.M.A., din acre rezultă că în luna aprilie 2010 
inculpatul J.G.A. i-a dat circa 70 grame de „puf”, în vederea consumului, iar din 
declaraŃia colaboratorului autorizat reiese că a avut loc o vânzare autorizată în luna iunie 
2010. 

Atât inculpatul J.G.A. cât şi inculpatul G.S.C. au susŃinut că erau în eroare cu 
privire la substanŃa pe care au traficat-o. în condiŃiile în care ambii inculpaŃi au avut 
activităŃi de traficare şi de consum de „puf”,  înainte de 15.02.2010, în mod cert erau la 
curent problema incriminării etnobotanicelor, aspect ce a făcut subiectul unor ample 
dezbateri publice înainte de data de 15.02.2010. Pe de altă parte legea penală trebuie să 
fie cunoscută de către toată lumea, nici un cetăŃean neputând invoca necunoaşterea legii 
penale. 

Se apreciază de asemenea că faptele nu pot fi calificate ca vădit lipsite de 
importanŃă, având în vedere numărul actelor materiale şi frecvenŃa acestora, precum şi 
cantităŃile de droguri de risc sau de mare risc ce au fost traficate şi consumate. 

La dozarea pedepselor aplicabile inculpaŃilor, instanŃa a Ńinut seama de limitele de 
pedeapsă stabilite în legea specială, şi anume închisoare de la 10 la 20 de ani şi 
interzicerea unor drepturi, pentru trafic de droguri de mare risc, închisoare de la 2 ani la 
5 ani, pentru deŃinere de droguri de mare risc pentru consum propriu, închisoare de la  3 
ani şi 15 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru trafic de droguri de risc, şi închisoare de 
la 6 luni şi 2 ani alternativ cu amendă, pentru deŃinere de droguri de risc pentru consum 
propriu. De asemenea instanŃa a avut în vedere gradul de pericol social al faptelor 
comise, concretizat în numărul actelor materiale, destul de substanŃial, Ńinând seama de 
frecvenŃă şi de perioada de timp pe parcursul căreia s-a desfăşurat activitatea 
infracŃională susŃinută de către cei doi inculpaŃi, de cantităŃile de droguri traficate şi 
respectiv consumate, de modalităŃile de traficare, respectiv că cea mai mare parte a 
substanŃelor ce au fost traficate au fost vândute de către inculpatul J.G.A., respectiv au 
fost procurate de către inculpatul G.S.C.. Cu privire la acest din urmă inculpat, instanŃa a 
avut în vedere faptul că acesta a traficat droguri într-un context mărunt, procurând 
droguri de risc sau de mare risc pentru sine şi pentru un cerc de prieteni foarte apropiaŃi, 
în condiŃiile în care şi prietenii săi, la rândul lor, desfăşurau o asemenea activitate pentru 
inculpat, ori cu toate aceştia ei nu au fost trimişi în judecată. Aceste împrejurări au fost 
apreciate de către instanŃă ca o circumstanŃă atenuantă, în sensul art. 74 al. 2 Cod Penal. 
S-a luat în considerare şi faptul că inculpatul a consumat droguri de risc şi de mare risc, 
în acelaşi context, al întâlnirilor pe care le avea cu prietenii săi apropiaŃi. 

S-a luat în considerare şi persoana inculpaŃilor, în condiŃiile în care inculpatul 
G.S.C. nu are antecedente penale (vol. I fila 267-268), însă a fost în trecutul său 
sancŃionat administrativ pentru săvârşirea infracŃiunii de furt calificat, ceea ce înseamnă 
că anterior comiterii acestor fapte nu a avut o conduită socială ireproşabilă, şi care a 
recunoscut nuanŃat faptele, este o persoană care încearcă să se integreze în societate, 
având în prezent o relaŃie de concubinaj stabilă, şi prin intermediul căreia s-a rupt de 
cercul de prieteni în anturajul căruia a început să consume droguri.  

În privinŃa inculpatului J.G.A. este de remarcat că acesta este recidivist, fiind în 
trecut condamnat tot pentru infracŃiuni prevăzute de legea 143/2000 (vol. I fila 264), de 
unde rezultă că inculpatul a demonstrat perseverenŃă infracŃională, nu a recunoscut 
comiterea faptelor, dar are întemeiată o familie, inculpatul având şi un copil minor, a 



încercat de-a lungul timpului să obŃină mai multe calificări, şi este considerat de către 
cunoscuŃi ca o persoană de nădejde. 

Sintetizând argumentele de mai sus, în baza art. 2 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu 
aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, art. 74 al. 2 şi art. 76 lit. c Cod Penal, instanŃa a aplicat 
inculpatului G.S.C. pedeapsa de 1  an şi 10 luni închisoare; în baza art. 2 al. 2 din Legea 
nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, art.74 al. 2 şi art. 76 lit. a Cod Penal, 
pedeapsa de 3  ani închisoare, iar conform art. 76 al. 3 Cod Penal a înlăturat pedeapsa 
complementară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracŃiunea de trafic de 
droguri de mare risc, având în vedere faptul că inculpatului i s-au reŃinut circumstanŃe 
atenuante; în baza art. 4 al. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, 
art. 74 al. 2 şi art. 76 al. 1 lit. e teza I Cod Penal, pedeapsa de 5 luni închisoare; şi în baza 
art. 4 al. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal, art. 74 al. 2 lit. a 
şi art. 76 al. 1 lit. d Cod Penal, pedeapsa de 1  an şi 5 luni închisoare. 

Deoarece inculpatul nu a fost anterior condamnat pentru vreuna din aceste 
infracŃiuni, instanŃa a constatat aplicabilitatea art. 33 lit. a Cod Penal, referitor la 
concursul real de fapte, iar în baza art.34 lit. b Cod Penal va aplica inculpatului pedeapsa 
cea mai grea, şi anume aceea de 3  ani închisoare. 

În baza art. 71 al. 1 şi 2 Cod Penal au fost interzise inculpatului, de la data 
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, 
exercitarea dreptului prev. de art. 64 lit. a teza a II-a Cod Penal. 

Argumentele prezentate în cazul inculpatului V.J. la alegerea modalităŃii de 
executare a pedepsei sunt valabile şi în cazul inculpatului G.S.C., astfel, îndeplinite fiind 
condiŃiile art. 861 Cod Penal, instanŃa a dispus suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei aplicate inculpatului, pe durata termenului de încercare prev. de art. 862 Cod 
Penal, stabilit de instanŃă la 7 ani. 

DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – 
Serviciul Teritorial Cluj a solicitat confiscarea de la inculpatul G.S.C. a sumei de 11.350 
lei, ca fiind provenită din vânzarea drogurilor. Având în vedere starea de fapt reŃinută de 
către instanŃă, din care reiese că inculpatul nu a vândut droguri în beneficiul propriu, ci 
doar a procurat droguri pentru prietenii săi, care fiecare contribuia cu sume de bani pentru 
obŃinerea drogurilor, iar sumele de bani colectate erau remise inculpatului, care le dădea 
celui de la care cumpăra droguri, apoi drogurile obŃinute le consuma împreună cu 
prietenii săi, instanŃa va respinge această cerere a Parchetului. 

În privinŃa inculpatului J.G.A., reŃinând şi practica instanŃei referitoare la 
pedepsele aplicate pentru infracŃiuni similare, precum şi pedepsele stabilite pentru 
infracŃiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată de Noul Cod Penal, ce va intra 
probabil în vigoare la 01.02.2014, instanŃa a reinut această împrejurare a noilor pedepse 
prevăzute ca o circumstanŃă atenuantă reală, şi Ńinând seama de celelalte elemente de 
individualizare, trecute în revistă mai sus, va aplica inculpatului pedeapsa de 5 ani 
închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de droguri de mare risc, iar în baza art. 
53 pct. 2 lit. a Cod Penal, rap. la art. 64 lit. a şi b Cod Penal, 65 al. 2 şi 3 şi 66 Cod Penal 
va interzice inculpatului drepturile de a alege şi de a fi ales în autorităŃile publice sau în 
funcŃii elective publice şi de a ocupa o funcŃie implicând exerciŃiul autorităŃii de stat pe o 
perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii; pedeapsa de 6 luni închisoare 
pentru săvârşirea infracŃiunii de deŃinere de droguri de mare risc, fără drept, pentru 
consum propriu. 



Deoarece faptele au fost comise de către inculpat înainte de a fi condamnat 
definitiv pentru vreuna din ele, instanŃa a constatat că sunt concurente, potrivit art. 33 lit. 
a Cod Penal, iar în baza art. 34 lit. b Cod Penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai 
grea, şi anume aceea de 5 ani închisoare. 

În temeiul art. 35 al. 3 Cod Penal s-a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa 
principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a alege şi de a 
fi ales în autorităŃile publice sau în funcŃii elective publice şi de a ocupa o funcŃie 
implicând exerciŃiul autorităŃii de stat pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei 
închisorii. 

Inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 5 ani, prin 
sentinŃa penală nr. 366/15.09.2009 a Tribunalului Cluj, definitivă la data de 29.09.2009 
prin neapelare. 

După cum s-a putut observa infracŃiunile pentru care inculpatul este în prezent 
cercetat au fost comise în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere, prin 
urmare sunt incidente prevederile art. 37 lit. a Cod Penal, iar în baza art. 864 al. 1 rap. la 
art. 83 al. 1 Cod Penal instanŃa a revocat beneficiul suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr. 366/2009 a 
Tribunalului Cluj, şi s-a dispus executarea acestei pedepse alături de pedeapsa rezultantă 
de 5 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracŃiunilor în prezent cercetate, urmând 
ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 8 ani închisoare, în regim de detenŃie. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpaŃii J.G.A. si V.J.. 
Prin motivele scrise şi orale inculpatul V.J. a cerut curŃii desfiinŃarea sentinŃei 

tribunalului şi judecând pe fond procesul, a se dispune reducerea pedepsei sub minimul 
special prevăzut de lege dându-se o mai mare eficienŃă prevederilor art 74 şi 76 Cod 
penal întrucât nu posedă antecedente penale, este angajat în muncă, a recunoscut şi 
regretat comiterea faptei, soluŃionarea cauzei având loc conform art 3201 Cod procedură 
penală. 

Inculpatul J.G. prin apărătorul ales a solicitat în principal admiterea apelului, 
desfiinŃarea sentinŃei atacate şi restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi 
penale întrucât el nu a fost audiat în faza de urmărire penală, nu i s-a prezentat 
probaŃiunea administrată şi materialul de urmărire penală, nu a putut să-şi formuleze 
apărările necesare, fiindu-i încălcat astfel dreptul la apărare. 

În subsidiar, solicită trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Cluj întrucât 
minuta nu a fost semnată de preşedintele completului de judecată, ci doar de grefier, ceea 
ce atrage nulitatea absolută a hotărârii. 

În al treilea rând, apreciază că se impune desfiinŃarea sentinŃei tribunalului şi 
achitarea inculpatului în baza art. 10 lit a raportat la art 11 pct 2 lit a Cod procedură 
penală în privinŃa infracŃiunii de deŃinere de droguri de mare risc pentru consum propriu 
fără drept, prev de art. 4 alin 2 din Legea nr. 143/2000 şi reducerea pedepsei aplicate 
pentru infracŃiunea de trafic de droguri de mare risc prev de art 2 alin 2 din Legea nr. 
143/2000, întrucât sentinŃa tribunalului este fundamentată exclusiv pe susŃinerile 
procurorului fără a se realiza o minimă analiză şi coroborare a probelor administrate în 
dosar, nemijlocit în faŃa magistratului fondului. 

Inculpatul învederează prin apărător că în perioada 15 februarie 2010-aprilie 2011 
nu s-a aflat în România condiŃii în care faptele de care este învinuit, nu există. 



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

Cu privire la apelul inculpatului V.J.: 
Curtea examinând modul în care instanŃa de fond a analizat critica privind 

individualizarea pedepsei principale aplicată apelantului V.J., constată că a 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 dispoziŃiile art.72 din Codul penal, evidenŃiind gravitatea faptelor comise, prin prisma 
circumstanŃelor reale efective, dar şi a circumstanŃelor 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 preeminenŃă a vreunuia din criteriile 
arătate, precum şi consecinŃele pedepsei şi a modalităŃii de executare neprivative de 
libertate, prin prisma funcŃiilor unei asemenea sancŃiuni. 

Curtea, în baza propriei analize, faŃă de critica formulată în sensul reducerii 
cuantumului pedepsei consideră că nu se impune a se da curs celor susŃinute, deoarece nu 
s-ar putea da eficienŃă într-un mod prioritar circumstanŃelor personale, în raport cu 
celelalte, faŃă de regula examinării plurale a criteriilor ce caracterizează individualizarea 
judiciară a pedepselor. 

Curtea consideră că pedeapsa principală rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare în 
privinŃa căreia s-a dispus suspendarea condiŃionată sub supraveghere, conform art 861 
Cod penal, reprezintă o pedeapsă proporŃională, atât cu gravitatea efectivă a faptelor 
comise de apelant, concretizate prin modul în care acesta a acŃionat, prin comiterea unei 
infracŃiuni de trafic de droguri de risc şi de mare risc şi de deŃinere a acestora, pentru 
consum propriu 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 parŃial pozitivă.  

FaŃă de modul concret de săvârşire a faptelor, cuantumul pedepsei de 2 ani şi 6 
luni  închisoare, asigură realizarea scopurilor pedepsei, iar neexecutarea sa, dispunându-
se suspendarea condiŃionată sub supraveghere, va da posibilitate inculpatului să 
conştientizeze consecinŃele faptelor sale, în vederea unei reinserŃii sociale reale a 
acestuia. 

Cuantumul sancŃiunii nu se impune a fi redus faŃă de gravitatea faptelor comise, 
consecinŃele acestora, rezonanŃa în comunitate şi a reacŃiei pe care societatea prin 
organele judiciare trebuie să o aibă, faŃă de săvârşirea unor asemenea infracŃiuni, aşa 
încât nu este incident cazul de desfiinŃare invocat. 

În raport cu cele menŃionate, sentinŃa instanŃei de fond este legală şi temeinică sub 
toate aspectele şi verificându-se hotărârea atacată, instanŃa nu a constatat existenŃa 
vreunui caz de desfiinŃare ce s-ar fi putut invoca din oficiu potrivit art.380  C.proc.pen. 

Aşa fiind, pentru motivele ce preced, apelul inculpatului se va respinge ca 
nefondat în baza art.379 pct 1 lit b  C.proc.pen. 

Va fi obligat  inculpatul apelant să plătească în favoarea statului suma de 600 lei 
cheltuieli judiciare. 

Cu privire la apelul inculpatului J.G.A.: 
Înfăptuirea justiŃiei penale cere ca judecătorii să nu se întemeieze, în hotărârile pe 

care le pronunŃă, pe probabilitate, ci pe certitudinea dobândită pe bază de probe decisive, 
complete, sigure, în măsură să reflecte realitatea obiectivă (faptele supuse judecăŃii). 



Numai aşa se formează convingerea, izvorâtă din dovezile administrate în cauză, 
că adevărul – infracŃiunile deduse spre soluŃionare instanŃei – este, fără echivoc, cel pe 
care îl înfăŃişează realitatea reconstituită ideologic cu ajutorul probelor. 

În conformitate cu dispoziŃiile art.66 alin.1 şi art.5/2 din Codul de procedură 
penală, precum şi cu cele ale art.23 alin.11 din ConstituŃia României, orice cetăŃean 
beneficiază de prezumŃia de nevinovăŃie, deschiderea unei proceduri judiciare penale – 
prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condiŃiile prevăzute de lege.  

Prin adoptarea prezumŃiei de nevinovăŃie ca principiu de bază, distinct de celelalte 
drepturi care garantează şi ele libertatea persoanei – dreptul la apărare, respectarea 
demnităŃii umane – s-au produs o serie de restructurări ale procesului penal şi a 
concepŃiei organelor judiciare, care trebuie să răspundă următoarelor cerinŃe: vinovăŃia se 
stabileşte în cadrul unui proces, cu respectarea garanŃiilor procesuale, deoarece simpla 
învinuire nu înseamnă şi stabilirea vinovăŃiei; 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, 
inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunŃarea unei decizii judecătoreşti 
de condamnare, prezumŃia de nevinovăŃie este răsturnată cu efecte „erga omnes”; soluŃia 
magistraŃilor trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăŃie, iar în caz de îndoială, ce nu 
poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunŃe o soluŃie de achitare.  

Pe lângă aceste reglementări din dreptul intern, instanŃa de apel reŃine că şi 
jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului a statuat în sensul că: „principiul 
prezumŃiei de nevinovăŃie reclamă, printre altele, ca sarcina probei să revină acuzării şi ca 
dubiul să fie profitabil acuzatului. Acuzării, îi revine obligaŃia de a arăta învinuitului care 
sunt acuzaŃiile cărora le va face obiectul şi a oferi probe suficiente pentru a întemeia o 
declaraŃie de vinovăŃie. Statul este obligat să asigure acuzatului dreptul la apărare (el 
însuşi sau cu asistenŃa unui avocat) şi să-i permită, să interogheze sau să pună să fie 
audiaŃi 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 faŃa acuzatului în audienŃă 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. 

Inculpatului i s-a respectat dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil prin 
respectarea principiului egalităŃii de arme, promovat de CEDO. Astfel, cu privire la acest 
principiu, CEDO precizează că „exigenŃa egalităŃii armelor, în sensul unui echilibru just 
între părŃi, implică obligaŃia de a oferi fiecăruia o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta 
cauza, inclusiv probele, în condiŃii care să nu o plaseze într-o situaŃie de dezavantaj net în 
comparaŃie cu adversarul său. ObligaŃia de a veghea în fiecare caz la respectarea 
condiŃiilor unui proces echitabil revine autorităŃilor naŃionale”. (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 FranŃa). 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, garanŃiile cu privire la un proces echitabil au fost respectate, atât din 
perspectiva dreptului intern cât şi al disp.art.5 şi 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor 
Omului. 

Prealabil examinării pe fond a apelului inculpatului J. Curtea reŃine următoarele: 
În primă instanŃă, în faŃa Tribunalului Cluj, inculpatul a achiesat să dea declaraŃie, 

prin care a negat infracŃiunile imputate prin rechizitoriul parchetului, învederând că nu a 
deŃinut în vederea consumului vreo substanŃă ce intră sub incidenŃa legii penale şi nici nu 
a oferit cu titlu gratuit şi nici nu a vândut droguri altor persoane. 

Deşi la data când a fost audiat în faŃa tribunalului, fila 284 la 5 iunie 2013 şi-a 
propus în apărare audierea unui martor C.Ş., la următorul termen de judecată când s-a 
trecut la soluŃionarea în fond a cauzei, nu s-a mai prezentat nici inculpatul şi nici martorul 
pentru a fi ascultat, apărătorul ales al acestuia neavând nicio explicaŃie pentru atitudinea 
procesuală a clientului său. 

În faŃa instanŃei de apel, inculpatul J. nu s-a prezentat. 
Având în vedere criticile aduse de inculpat hotărârii tribunalului, instanŃa de apel 

Ńinând cont de efectul devolutiv al căii de atac promovate, a efectuat o nouă judecată în 
fond a cauzei prin reexaminarea probatoriului deja efectuat. 

Prin modalitatea de a realiza cercetarea judecătorească, instanŃa de apel i-a 
oferit inculpatului J. ocazia potrivită şi suficientă pentru a-şi valorifica în mod util 
dreptul său de apărare (Vaturi împotriva FranŃei- Hotărârea din 13 aprilie 2006, 
Desterhem împotriva FranŃei- 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. 

NoŃiunea de proces echitabil cere ca instanŃa internă de judecată să 
examineze problemele esenŃiale ale cauzei şi să nu se mulŃumească 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 prezenŃa acuzatului la şedinŃa de 
judecată are o importanŃă esenŃială pentru o bună soluŃionare a cauzei, în sensul că 
instanŃa trebuie să examineze nu numai personalitatea acuzatului şi starea sa de spirit la 
momentul comiterii infracŃiunii pentru care este trimis în judecată, ci şi mobilurile 
activităŃii sale infracŃionale, iar „asemenea aprecieri au a cântări substanŃial în soluŃia ce 
urmează a fi pronunŃată; caracterul echitabil al procedurii impune atât prezenŃa 
acuzatului cât şi a celorlalte părŃi vătămate, civile sau responsabile civilmente la 
instanŃă, alături de apărătorii lor”. (cauza CEDO Kremzow contra Austriei din 21 
septembrie 1993). 



Restituirea cauzei la procuror „ de lege lata”, se poate dispune pe doua temeiuri: 
restituirea în vederea refacerii rechizitoriului (art. 300 alin.2 C pr.pen.) şi restituirea 
pentru refacerea urmăririi penale (art. 332 C pr.pen.) 

Conform art. 300  alin.1 C pr. pen., instanŃa este datoare să verifice, din oficiu, la 
prima înfăŃişare, regularitatea actului de sesizare. Potrivit art. 264 alin.1 C pr.pen., 
rechizitoriul constituie actul de sesizare al instanŃei de judecată. 

JurisprudenŃa şi doctrina sunt intr-o covârşitoare majoritate, în sensul opiniei că 
verificările instanŃei, conform art. 300 alin.1 C.pr.pen, poartă asupra actului propriu-zis 
(rechizitoriului), asupra îndeplinirii condiŃiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte 
conŃinutul actului de sesizare şi respectării art. 264 alin.3 C pr.pen. 

In principiu, examinarea eventualelor nulităŃi din cursul urmăririi penale 
(încălcarea unor norme care reglementează faza urmăririi penale) este o activitate 
distinctă de examinarea regularităŃii actului de sesizare şi rezultă din existenŃa, separată a 
art. 300 C.pr.pen., respectiv a art. 332 C.pr.pen.  

In măsura în care se constată nulităŃi ale urmăririi penale, care presupun 
restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii acesteia, ca o consecinŃă firească se 
impune, evident, şi refacerea rechizitoriului. Această observaŃie trebuie, însă, corelată cu 
alte principii în materia efectelor nulităŃii, astfel cum, sunt acceptate în doctrină (izolarea 
efectului nulităŃii şi efectul extensiv ale acesteia) susŃinându-se constant că în 
reglementarea  Codului de procedura penală român actual nu sunt dispoziŃii exprese în 
ceea ce priveşte efectul extensiv al nulităŃii, urmând ca propagarea acestui efect să fie 
apreciată în fiecare caz concret de către organele judiciare, în raport cu relaŃia ce există 
intre actul lovit de nulitate şi celelalte acte procesuale întocmite. 

Neobservarea unor dispoziŃii care reglementează urmărirea penală nu atrage, în 
toate cazurile, nulitatea absolută şi, respectiv, restituirea cauzei la procuror. Distinct, 
încălcarea unor dispoziŃii din faza urmăririi penale pot atrage – în condiŃiile legale – 
nulitatea relativă, iar nu nulitatea absolută. 

„De lege lata” această concepŃie a legiuitorului este reflectată de dispoziŃiile art. 
197 alin.1 şi 2- 3 C.pr.pen., art. 197 alin.1 şi 4 C.pr.pen., respectiv art. 332 alin.1 şi 2 
C.pr.pen.. 

Revenind la aspectele de drept ale prezentei cauze, Curtea retine următoarele: 
În realitate, apărarea a invocat nerespectarea unor prevederi legale cu privire la 

modul în care a fost efectuată urmărirea penală (dispunerea în speŃă a unor măsuri 
procesuale, efectuarea actelor premergătoare şi respectiv soluŃia de trimitere în judecată).  

Eventuala nelegalitate a actelor premergătoare ori a unor mijloace de probă 
nu poate conduce la restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi 
penale, în baza art. 332 alin.2 C.pr.pen., ci la neluarea lor în considerare cu ocazia 
deliberării  

În dreptul procesual penal român respectarea garanŃiei reglementate de art. 6 
paragraf 3 lit. a din ConvenŃia Europeană, ce prevede ca informarea cu privire la faptele 
de care este acuzata o persoană şi la încadrarea juridică a acestora să fie precisă, detaliată 
şi completă, trebuie raportată la acuzaŃiile aduse inculpatului de către procuror prin 
rechizitoriu, sau la situaŃia  punerii în discuŃie a schimbării încadrării juridice. Legiuitorul 
român a reglementat insă o obligaŃie de informare a inculpatului, deşi nu foarte detaliată 
şi pe parcursul urmăririi penale sau al cercetării judecătoreşti. 



După începerea urmăririi penale, art. 6 alin.3 C.pr.pen.,instituie obligaŃia 
organelor  judiciare de a încunoştinŃa, de îndată şi mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau 
pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia şi de a-i 
asigura posibilitatea pregătirii şi exercitării apărării. 

Neîndeplinirea acestei obligaŃii atât înainte de fi luată prima declaraŃie, cât şi cu 
ocazia audierii constituie o încălcare a art. 6 paragraf 3 lit. a din ConvenŃia Europeană, ce 
atrage sancŃiunea excluderii probei astfel administrată potrivit art. 64 alin.2 C.pr.pen. 

Tot astfel, art. 70 alin.2 C.pr.pen,. stipulează că în situaŃia în care organele de 
urmărire penală doresc să procedeze la audierea învinuitului, acestea au obligaŃia de a-i 
aduce, în prealabil la cunoştinŃă, fapta care formează obiectul cauzei, încadrarea juridică 
a acesteia, dreptul de a avea un apărător, precum şi dreptul de a nu face nici o declaraŃie. 

Curtea apreciază că organele de urmărire penală trebuie să aducă la cunoştinŃa 
învinuitului situaŃia de fapt şi încadrarea juridică completă reŃinută în actul de începere a 
urmăririi penale. Această informare nu echivalează cu aplicarea în dreptul intern a 
prevederilor art. 6 paragraf 1 lit. a din ConvenŃia Europeană, nefiind vorba de o informare 
detaliată cu privire la natura şi cauza acuzaŃiei penale, faŃă de stadiul procesului penal în 
care este îndeplinit actul, fiind doar o garanŃie a respectării dreptului la apărare specifică 
legislaŃiei naŃionale. Punerea în mişcare a acŃiunii penale de către procuror atribuie 
învinuitului calitatea de inculpat, iar protecŃia drepturilor sale procesuale este mai atent 
reglementată. 

După punerea în mişcare a acŃiunii penale, dreptul la apărare al inculpatului este 
asigurat în mod efectiv, întrucât acesta cunoaşte cadrul procesual, situaŃia de fapt şi 
încadrarea juridică reŃinută prin actele de începere a urmăririi penale, iar apărătorul său 
are dreptul să asiste la efectuarea actelor de anchetă, având posibilitatea de a  formula 
cereri şi de a depune memorii. 

Prezentarea materialului de urmărire penală de către procuror are ca scop să 
permită inculpatului să fie informat cu privire la toate actele de urmărire penală efectuate 
în cauză împotriva sa, înainte de a i se aduce la cunoştinŃă în mod detaliat şi complet 
acuzarea, în conformitate cu art. 6 paragraf 1 lit. a din ConvenŃia Europeană. 

Organele de urmărire penală au obligaŃia să-l încunoştinŃeze pe învinuit sau pe 
inculpat, de îndată şi mai înainte de a-l audia despre fapta pentru care este cercetat, 
încadrarea juridică a acesteia şi să îi asigure posibilitatea pregătirii si exercitării apărării. 

Audierea învinuitului sau inculpatului oferă acestuia posibilitatea de a-şi exercita 
dreptul la apărare prin propria persoană. 

Finalizarea urmăririi penale dă dreptul învinuitului sau inculpatului de a lua 
cunoştinŃă de întreg materialul de urmărire penală administrat în cauză, ca manifestare 
particulară a principiului egalităŃii armelor în cadrul procesului penal. Prezentarea 
materialului de urmărire penală oferă învinuitului sau inculpatului înlesnirile necesare 
pregătirii apărării. Astfel, după ce învinuitul sau inculpatul a luat cunoştinŃă de materialul 
de urmărire penală, poate formula noi cereri de probaŃiune sau poate da declaraŃii 
suplimentare, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări din cauză.  Pe de altă parte, 
prezentarea materialului de urmărire penală oferă inculpatului posibilitatea de a avea 
timpul necesar până la momentul sesizării instanŃei, de a-şi pregăti strategia de apărare, în 
funcŃie de tot materialul probator administrat în cauză. 

Din probele de la dosar rezultă fără echivoc că inculpatul apelant J.G. nu a fost 
audiat în faza de urmărire penală, acesta fiind plecat de la domiciliu, sustrăgându-se 



urmăririi penale, iar în faŃa Tribunalului Cluj nu a recunoscut niciuna din învinuirile 
aduse, învederând că în întreaga perioadă infracŃională ce i se reŃine în sarcină, a fost 
plecat din Cluj în alte localităŃi, condiŃii în care nu avea cum să săvârşească actele 
materiale de trafic şi deŃinere de droguri de mare risc. 

Curtea reŃine că atunci când inculpatul a lipsit în mod nejustificat la chemarea 
organului de urmărire penală ori a refuzat în mod neîntemeiat să ia cunoştinŃă de 
materialul de urmărire penală sau este dispărut, prezentarea probelor şi a întregului 
material de urmărire penală nu poate avea loc, din culpa sa procesuală, astfel încât 
cercetarea se termină fără efectuarea acestei activităŃi. 

Pe de altă parte, faptul că inculpatul s-a sustras urmăririi penale şi a dispărut de la 
domiciliu nu poate fi imputată ca o culpă a procurorului. 

Pe de altă parte, chiar dacă procurorul ar fi încălcat dispoziŃiile legale privind 
prezentarea materialului de urmărire penală, acest fapt poate atrage doar sancŃiunea 
nulităŃii relative a actului de sesizare în condiŃiile art. 197 alin 1 şi 4 Cod procedură 
penală, ceea ce însă nu este cazul în speŃă , probele dosarului dovedind fără echivoc că 
inculpatul a fost dispărut de la domiciliu şi a refuzat să se prezinte la solicitările organelor 
de urmărire penală. 

Practica judiciară este unanimă când învederează că nerespectarea obligaŃiei de 
prezentarea materialului de urmărire penală nu este prevăzută sub sancŃiunea nulităŃii 
absolute, pentru că nu este menŃionată în art. 197 alin 2 Cod procedură penală, ci sub 
sancŃiunea nulităŃii relative care nu poate fi invocată decât dacă a adus inculpatului o 
vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului de trimitere în judecată. 

Potrivit Legii nr. 202/2010, procurorul poate dispune trimiterea în judecată a 
inculpatului fără prezentarea materialului de urmărire penală dacă inculpatul este dispărut 
şi dacă acesta a lipsit în mod nejustificat la chemarea organului de urmărire penală iar pe 
de altă parte a refuzat neîntemeiat să ia cunoştinŃă de materialul de urmărire penală. 

În sinteză, câtă vreme inculpatul a fost dispărut de la domiciliu şi nu a dat curs 
solicitării procurorului de a se prezenta pentru a lua cunoştinŃă de probele administrate şi 
de întreg materialul de urmărire penală întocmit, nu se poate solicita restituirea cauzei la 
parchet, inculpatul în faŃa Tribunalului Cluj putând să-şi propună probele necesare pentru 
a proba lipsa de temeinicie a susŃinerilor acuzării. 

Deşi a fost prezent la un singur termen de judecată şi şi-a propus spre audiere un 
martor, la următoarea înfăŃişare inculpatul împreună cu martorul nu s-au mai prezentat, 
apărătorul acestuia neputând oferi nicio motivaŃie pentru gestul clientului său. 

Cu referire la administrarea probatoriului (declaraŃiilor) în faza de anchetă 
penală, trebuie stabilit că potrivit jurisprudenŃei CurŃii Europene instanŃa va putea 
reŃine situaŃiile de fapt relatate de martor, expert, sau orice altă persoană audiată în 
cursul urmăririi penale, dacă învinuitul, inculpatul sau apărătorul său au avut 
posibilitatea de a formula întrebări persoanei audiate, în şedinŃă publică. 

Aşadar, probele administrate de procuror în faza de urmărire penală reprezintă, în 
principal, temeiul actului de trimitere în judecată, instanŃa având obligaŃia de a administra 
mijloacele de probă pe care urmează a le analiza în hotărâre, în mod nemijlocit, cu 
respectarea principiilor contradictorialităŃii şi egalităŃii armelor.  

AbsenŃa avocatului învinuitului sau inculpatului de la audierile din cursul 
urmăririi penale îl pune pe procuror în imposibilitatea de a folosi aceste declaraŃii 



în susŃinerea acuzării în faŃa instanŃei, numai în cazul în care persoana audiată în 
cursul urmăririi penale nu mai poate fi audiată în cadrul cercetării judecătoreşti.  

Aşa fiind, în acest dosar inculpatului apelant J. i s-a respectat dreptul la un proces 
echitabil, deoarece toate probele propuse în acuzare de către procuror, precum şi cele în 
apărare ale acestuia, au fost administrate în faŃa sa, în şedinŃă publică contradictorie, atât 
la Tribunalul Cluj cât şi la Curtea de Apel Cluj (acte scrise). 

InstanŃa de apel retine că, principiul nemijlocirii reprezintă o garanŃie importantă a 
caracterului echitabil al procesului, atâta timp cât constatările judecătorului cu privire la 
credibilitatea martorilor pot avea consecinŃe importante pentru inculpat.  

În doctrină, s-a arătat pe drept cuvânt, că art. 6 paragraf 1 si paragraf 3 lit. d 
nu impun ca inculpatul sau avocatul său să aibă dreptul de a participa la audierea 
unui martor şi de a formula întrebări pe parcursul procedurilor desfăşurate în faza 
de urmărire penală (audiere în fata poliŃiei sau a procurorului) dacă apărarea are 
acest drept în faŃa instanŃei. Tot astfel, refuzul procurorului de a audia un martor al 
apărării nu reprezintă o încălcare a prevederilor art. 6 paragraf 3 lit. d din 
ConvenŃia Europeană, dacă acest martor poate fi propus spre a fi audiat în faŃa 
instanŃei. 

Folosirea ca probe a declaraŃiilor administrate în faŃa procurorului nu este în sine 
incompatibilă cu prevederile art. 6 paragraf 1 şi paragraf 3 lit. d din ConvenŃie, în 
condiŃiile 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 declaraŃii 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 declaraŃie 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 
judecăŃii, aşa cum se învederează în deciziile CEDO „Dănilă contra României din 8 
martie 2007; Guilloury contra FranŃei 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, dispoziŃii 
respectate în speŃa de faŃă, martorii acuzării fiind ascultaŃi nemijlocit în faŃa instanŃei, 
inculpatul fiind prezent doar la 5 iunie 2013 lipsind ulterior şi el şi martorul propus spre 
ascultare. 

Comisia Europeană a precizat că prevederile art. 6 prg.1 nu interzic instanŃei ca în 
scopul stabilirii adevărului în cauză să se bazeze 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”. 

Aşa fiind, nu se impune restituirea cauzei la procuror, dreptul la apărare al 
inculpatului fiind respectat atât de procuror în faza de urmărire penală cât şi de către 
instanŃă în faŃa Tribunalului Cluj. 

Referitor la al doilea motiv de apel, nici acesta nu este fondat, neimpunându-se 
trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanŃe, deoarece din examinarea semnăturii 
ataşate pe minută, cât şi cea existentă pe sentinŃa redactată la 30 iulie 2013, reiese fără 



echivoc identitatea aceluiaşi semn grafic, aparŃinând preşedintelui completului de 
judecată L.A.C., grefierul de şedinŃă nesemnând minuta, cum eronat se susŃine de către 
apărătorul ales al inculpatului, nefiind afectată astfel valabilitatea hotărârii judecătoreşti 
pronunŃate în cauză. 

Cât priveşte solicitarea de achitare în baza art. 10 lit a raportat la art 11 pct 2 lit a 
Cod procedură penală pentru infracŃiunea de deŃinere de droguri de mare risc pentru 
consum propriu, Curtea reŃine următoarele: 

Ca o primă remarcă, în analizarea apelului declarat de inculpat, Curtea reŃine că 
alături de tribunal, îşi însuşeşte starea de fapt stabilită prin rechizitoriu, împrejurare ce 
determină ca aceasta să devină a instanŃei de judecată, semnificând unitatea de vedere 
dintre parchet şi magistraŃi, în evaluarea şi interpretarea probelor. Ea nu înseamnă 
stabilirea faptelor numai în baza probelor administrate la urmărirea penală, ci, fie, 
concordanŃa acestor probe cu cele administrate în cadrul anchetei judecătoreşti, fie 
nepotrivirea dintre cele două categorii de probe şi, reŃinerea, de către instanŃe, ca mai 
credibile, în consonanŃă 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 preeminenŃei dreptului, a 
respectării tuturor prevederilor legale (a se vedea cazul Sunday Times din 26 mai 1979 de 
la Curtea Europeană de la Strasbourg). 

În speŃă, se observă că dosarul a fost judicios soluŃionat de către prima instanŃă, 
avându-se în vedere şi principiul procesului echitabil din punct de vedere al garanŃiilor 
procesuale. 

Cu titlu de premisă, Curtea are în vedere, că potrivit art. 63 alin 2 Cod procedură 
penală, probele nu au valoare dinainte stabilită, iar aprecierea fiecăreia se face de organul 
de urmărire penală sau instanŃă, în urma examinării tuturor probelor administrate, în 
scopul aflării adevărului. 

Probele administrate în faza de urmărire penală au aceeaşi valoare cu cele 
administrate în faŃa judecătorului, probele administrate în faŃa procurorilor se analizează 
coroborat cu cele realizate în faza cercetării judecătoreşti iar scopul probelor prev în art 
62 Cod procedură penală constând în aflarea adevărului, este identic, pentru ambele faze 
ale procesului penal. 

Prin urmare, probele administrate în faza de urmărire penală nu servesc exclusiv 
pentru trimiterea în judecată a inculpatului, iar faptul că instanŃa este obligată să verifice 
legalitatea probelor şi să stabilească utilitatea şi concludenŃa acestora în cadrul cercetării 
judecătoreşti, nu duce automat la concluzia eliminării probelor administrate în faza de 
urmărire penală. 

VinovăŃia inculpatului J.G. în infracŃiunea de deŃinere de droguri de mare risc 
pentru consum propriu, rezultă fără echivoc din recunoaşterea sinceră a inculpatului V.J. 
care se coroborează cu declaraŃiile martorilor C.A. şi L.A.. 

Astfel, în declaraŃia dată la 11 aprilie 2011 în faza de urmărire penală inculpatul 
V. a precizat că: „a cumpărat PUF (JWH 018) şi anterior datei de 15 februarie 2010 atât 
din magazine de specialitate cât şi de la inculpatul J.G.”. Mai mult, inculpatul V. a 
precizat că după data de 15 februarie 2010 inculpatul J. a continuat să-i vândă PUF (JWH 
018), acesta din urmă acŃionând uneori prin intermediul unor persoane interpuse respectiv 
C.A. şi L.A.. 



Potrivit propriei recunoaşteri a inculpatului V. acesta a cumpărat cantitatea totală 
de minim 580 gr. PUF (JWH 018), de la inculpatul J.G., preluând săptămânal 
aproximativ 10 gr drog la preŃul de 25 lei/gr. fie direct de la acesta, ori de la C.A. sau 
L.A., susŃineri ce exclud o soluŃie de achitare întemeiată pe art. 10 lit a Cod procedură 
penală, apărând fără echivoc că apelantul J. a deŃinut drogurile care ulterior au fost 
traficate. 

Perioada infracŃională imputată apelantului J.G. este 15 februarie 2010-aprilie 
2011, timp în care s-a probat prin declaraŃiile inculpatului V. şi a martorilor Clinci şi 
Lăcătuş că acesta a deŃinut, oferit, pus în vânzare, vândut şi distribuit droguri de mare risc 
respectiv PUF (JWH 018), stabilindu-se fără echivoc că inculpatului V. i-a vândut 580 gr 
drog. 

În aceeaşi perioadă, apelantul i-a vândut martorului C.M. zis „L.” cantitatea de 70 
gr PUF (JWH 018). În declaraŃia din 2 aprilie 2010 martorul a arăta că în perioada 
martie-aprilie 2010 apelantul J. l-a vizitat la reşedinŃa din str. D. Cluj şi i-a predat o 
pungă de hârtie ce conŃinea o materia vegetală de culoare verde, despre care i-a spus că 
este un drog care se fumează, denumit „şobolan”, contra sumei de 1.000 lei. 

Martorul C.M. a consumat 50 gr. Din acest drog împreună cu prietenii săi martorii 
G.A.M. şi G.A. care confirmă acest fapt. 

Mai mult, probele testimoniale dovedesc faptul că inculpatul apelant J. le-a pus la 
dispoziŃie JWH-018 cu titlu gratuit în vederea consumului, martorilor M.F., F.S., G.A. şi 
G.A., consumând împreună cu aceştia Ńigări cu PUF (JWH 018). 

Aşa cum rezultă din declaraŃia inculpatului V.J., din drogurile rămase la 
solicitarea inculpatului J.G., martorul C.M., i-a înmânat o cantitate de drog inculpatului 
V., cu care s-a întâlnit în zona centrală a municipiului Cluj. 

Aşa cum recunoaşte inculpatul V., în ceea ce priveşte plata drogurilor livrate 
acestuia, inculpatul J. a dispus ca martorul Cristian să nu încaseze el, pe loc preŃul 
drogurilor, urmând ca inculpatul V. să-i achite drogurile, direct inculpatului apelant J.. 

VinovăŃia inculpatului J. în săvârşirea faptelor deduse judecăŃii rezultă şi din 
declaraŃia martorului G.P.I. care a firmă textual în faza de urmărire penală că „inculpatul 
J. deŃinea şi oferea spre vânzare PUF (JWH 018), în cantităŃi mari, drogurile fiind 
ambalate în saci mari de plastic. În acea perioadă martorul a obŃinut 500 gr de PUF (JWH 
018), de la apelant, dându-i în schimb un autoturism marca Ford Escort. Martorul mai 
arată că din această cantitate i-a vândut inculpatului V. 100 gr PUF (JWH 018)”. 

Martorul G.P. învederează că după o lună de la prima cumpărare, a mai 
achiziŃionat 500 gr PUF (JWH 018), de la inculpatul J.. 

Chiar dacă depoziŃia martorului G. vizează o perioadă când substanŃa JWH 018 
nu era menŃionată pe tabelul anexă I la Legea nr. 143/2000, faptele neputând fi imputate, 
din punct de vedere penal inculpatului J., declaraŃia acestuia este relevantă sub aspectul 
faptului că inculpatul J. fusese un furnizor important de cannabiniozi sintetici, calitate pe 
care a avut-o şi după data de 15 februarie 2010, aşa cum rezultă din declaraŃia 
inculpatului V.J.. 

VinovăŃia inculpatului apelant J. rezultă fără dubiu şi din declaraŃia martorului 
C.A., care a arătat „că şi în anul 2010 apelantul mai avea PUF (JWH 018), declaraŃie fila 
236 vol I u.p. 



De asemenea, martorul L.A. a învederat că „în cursul anului 2009 a cumpărat de 
30 de ori câte 5 sau 10 gr de PUF (JWH 018), de la apelantul J., acesta manifestând un 
comportament violent faŃă de martor, în cazul  neplăŃii la termen a drogurilor. 

Nu în ultimul rând, s-a dovedit că la 3 iunie 2010 inculpatul apelant a vândut 
cantitatea de 1,4 gr. PUF (JWH 018), colaboratorului autorizat „C.M.” cu suma de 40 lei. 

Martorul G.A. a afirmat că a consumat la reşedinŃa martorului C.M. o substanŃă 
numită PUF, despre care martorul i-a spus că ar fi fost adusă de inculpatul J.. 

Pentru motivele ce preced, este exclusă o soluŃie de achitare întemeiată pe art. 10 
lit a raportat la art 11 pct 2 lit a Cod procedură penală rezultând că inculpatul apelant a şi 
deŃinut drogurile atât pentru consum propriu iar ulterior le-a şi pus în vânzare, vinovăŃia 
sa fiind dovedită fără echivoc. 

Cuantumul sancŃiunii aplicate pentru infracŃiunea de trafic de droguri de mare risc 
nu se impune a fi redus faŃă de gravitatea faptei comise, consecinŃele acesteia, rezonanŃa 
în comunitate şi a reacŃiei pe care societatea prin organele judiciare trebuie să o aibă, faŃă 
de săvârşirea unor asemenea infracŃiuni, aşa încât nu se poate accepta solicitarea 
inculpatului de a-i fi recunoscute prevederile art 74 lit a Cod penal. 

Din vastul material probator existent la dosar, rezultă că declaraŃia inculpatului 
J.G. din faŃa Tribunalului Cluj, este nesinceră, ea necoroborându-se cu vreun alt mijloc de 
probă, condiŃie în care va rămâne fără valoare, sub aspectul aflării adevărului. 

Potrivit art. 69 C.proc.pen., declaraŃiile inculpatului 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 speŃă. Din analiza textului de 
lege se desprind mai multe concluzii: în primul rând declaraŃiile inculpatului trebuie să se 
coroboreze cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. 
Ca atare, nu se cere coroborarea acestora cu proba în întregul ei, ci, doar cu, anumite 
fapte sau împrejurări ce se pot desprinde din analiza acesteia. În al doilea rând, se cere ca 
verificarea susŃinerilor inculpatului să se facă în raport de ansamblul probelor existente în 
cauză. Cu alte cuvinte, acele fapte şi împrejurări să se regăsească în cea mai mare parte 
din probe, să aibă un caracter de repetabilitate. 

Chiar şi în acest context, instanŃa are facultatea, iar nu obligaŃia de a reŃine 
declaraŃiile inculpatului, câtă vreme legiuitorul a folosit sintagma „declaraŃiile pot servi” 
iar nu „servesc” doar această ultimă expresie fiind cea care imprimă un caracter 
imperativ. 

Aşadar, declaraŃiile de nerecunoaştere ale inculpatului sunt simple afirmaŃii, care 
au ca scop doar disculparea acestuia de consecinŃele penale ale faptei sale, fiind vădit pro 
cauza, motiv pentru care curtea le va aprecia ca atare. 

DispoziŃiile art.63 alin.2 C.proc.pen.exclud o ordine de preferinŃă, nefăcându-se 
distincŃie în ceea ce priveşte valoarea în stabilirea adevărului, în raport de faza în care au 
fost administrate, criteriul determinant în aprecierea probelor constituindu-l forŃa acestora 
de a exprima adevărul, indiferent de momentul procesual căruia aparŃine sau de organul 
care le-a administrat. 

Dând sens şi dispoziŃiilor art.3 din C.proc.pen. privind aflarea adevărului, normă 
cu valoare de principiu în procesul penal, instanŃa de fond şi apel au reŃinut şi apreciat 
numai acele probe care reflectă adevărul, Ńinând seama de întregul material administrat în 
cauză. 



Cum, potrivit art.64 C.proc.pen. nu se face distincŃie între valoarea probantă a 
mijloacelor de probă administrate în faza urmăririi penale şi a judecăŃii, se poate 
concluziona că nu există un temei legal pentru a se crea o ordine de preferinŃă între 
declaraŃiile inculpatului. 

Pe de altă parte, declaraŃiile acestuia date în faza judecăŃii şi în faza de urmărire 
penală pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care se coroborează cu alte 
probe.  

Tribunalul Cluj a concluzionat că probele administrate conduc, cu certitudine la 
stabilirea situaŃiei de fapt expusă în considerentele hotărârii şi a vinovăŃiei inculpatului. 

Curtea de Apel analizând probele de la dosar constată că acestea conduc, fără 
dubii, la concluzia primei instanŃe cu privire la situaŃia de fapt şi vinovăŃia inculpatului  
sub aspectul comiterii  infracŃiunilor deduse judecăŃii. 

Deşi inculpatul a negat constant comiterea faptelor, afirmând că a fost condamnat 
pe nedrept, susŃinerile acestuia nu au suport probator. 

Simpla afirmaŃie 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 inculpat, 
respectiv negarea realităŃii evidente, nu poate influenŃa convingerea bazată pe probe 
irefutabile.  

S-a dovedit fără echivoc, că în perioada infracŃională imputată, acesta a deŃinut 
droguri de mare risc, le-a vândut coinculpatului V. şi martorilor la care s-a făcut referire 
în cuprinsul deciziei, neconfirmându-se apărarea apelantului că acesta nu s-ar fi aflat în 
Cluj-Napoca în acel interval de timp, apreciat ca fiind critic. 

FaŃă de cele ce preced, apelul inculpatului se va respinge ca nefondat în baza art 
379 pct 1 lit b Cod procedură penală. 

Văzând şi dispoziŃiile art 192 alin 2 Cod procedură penală inculpatul va plăti în 
favoarea statului suma de 600  lei, reprezentând cheltuieli judiciare. (Judecător Delia 
Purice) 

 

4. Luare de mită. Elemente constitutive. Achitare  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, sentinŃa nr. 119 din 1 
noiembrie 2013  

 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie 

DirecŃia NaŃională AnticorupŃie - Serviciul teritorial Tîrgu-Mureş din 15 martie 2012 în 
dosar nr.49/P/2010, s-a pus în mişcare acŃiunea penală şi a fost trimis în judecată 
inculpatul T.N. – fost prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., 
judeŃul ... (până la data pensionării, conform Decretului nr. 634/04 iulie 2011), pentru 
săvârşirea infracŃiunilor de: 

- luare de mită, în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 254 alin. 1 şi 2 
Cod penal, cu referire la art. 6 şi 7 (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 – modificată, cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (4 acte materiale); 

- efectuarea de operaŃiuni financiare, ca acte de comerŃ, incompatibile cu funcŃia, 
atribuŃia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacŃii 
financiare, utilizând informaŃiile obŃinute în virtutea funcŃiei, atribuŃiei sau însărcinării 



sale, în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 – 
modificată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (2 acte materiale); 

- instigare la reŃinerea sau distrugerea de înscrisuri, faptă prev. şi ped. de art. 25 
Cod penal, cu referire la art. 272 Cod penal ; 

În sarcina acestuia s-a reŃinut că: 
- în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., având în 

lucru dosarul nr. 252/P/2006 privind pe învinuiŃii B.B. (minor) şi D.D., cercetaŃi pentru 
săvârşirea infracŃiunii de furt calificat, în schimbul adoptării unei soluŃii favorabile de 
scoatere de sub urmărire penală a învinuitului B.B., a pretins tatălui său – B.A. să-i 
execute (fie singur, fie împreună cu alte rude), în mai multe rânduri, lucrări la instalaŃiile 
sanitare şi de canalizare la vila sa din Costineşti, jud. ConstanŃa – Vila „X.”, 
contravaloarea prestaŃiilor efectuate de către aceştia şi neachitate (uneori în totalitate) 
ridicându-se la suma de 680 lei; 

- în baza aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale, în calitate de prim procuror al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria T., având în lucru dosarul nr. 219/P/2007 privind pe 
învinuiŃii N.L. şi T.A.A., cercetaŃi sub aspectul săvârşirii infracŃiunilor de ameninŃare şi 
distrugere, în schimbul determinării părŃii vătămate să-şi retragă plângerea şi adoptării 
unei soluŃii favorabile de scoatere de sub urmărire penală a ambilor învinuiŃi, a pretins 
învinuitului N.L. să-i execute, în cursul anului 2007, diferite  lucrări  la vila sa din 
Costineşti, jud. ConstanŃa – Vila „X.”, contravaloarea prestaŃiilor efectuate de către 
acesta şi neachitate ridicându-se la suma de 640 lei; 

- în baza aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale, în calitate de prim procuror al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria T., având în lucru dosarul nr. 821/P/2007 privind pe 
învinuiŃii N.L., C.M.V. şi B.L.V., cercetaŃi sub aspectul săvârşirii infracŃiunii de lovire şi 
alte violenŃe, în schimbul determinării părŃii vătămate să-şi retragă plângerea şi adoptării 
unei soluŃii favorabile de încetare a urmăririi penale a celor trei învinuiŃi, a pretins 
învinuitului N.L. să-i execute, în cursul anului 2008, diferite  lucrări  la vila sa din 
Costineşti, jud. ConstanŃa – Vila „X.”, contravaloarea prestaŃiilor efectuate de către 
acesta şi neachitate ridicându-se la suma de 3.960 lei; 

- în baza aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale, în calitate de prim procuror al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria T., având în lucru dosarul nr. 151/P/2009 privind pe 
învinuiŃii G.F. şi G.P., cercetaŃi sub aspectul săvârşirii infracŃiunii de braconaj piscicol, în 
schimbul adoptării unei soluŃii favorabile de scoatere de sub urmărire penală a acestora şi 
aplicarea unei sancŃiuni cu caracter administrativ, a pretins învinuitului G.F. să-i execute, 
în cursul anului 2009, diferite lucrări la gospodăria sa, contravaloarea prestaŃiilor 
efectuate de către acesta şi neachitate ridicându-se la suma de 200 lei; 

De asemenea s-a reŃinut că, în perioada 2004-2011, a efectuat operaŃiuni 
financiare ca acte de comerŃ, incompatibile cu funcŃia de procuror, conform dispoziŃiilor 
art. 5 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, oferind contracost servicii hoteliere la Vila „X.” din 
Costineşti, jud. ConstanŃa, unde este administrator de fapt, iar 

- în baza aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale, în cursul lunii decembrie 2008, înainte 
de Crăciun, a efectuat operaŃiuni financiare ca acte de comerŃ, incompatibile cu funcŃia de 
procuror, conform dispoziŃiilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, oferind în pieŃele din 
Mun. Reghin şi com. Sîngeorgiu de Mureş, jud. Mureş, spre vânzare, brazi, fiind surprins 
de către organele de control cu mai multe nereguli.  



În acelaşi timp s-a stabilit că, la data de 16.05.2011, în calitate de prim procuror al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria T., i-a cerut grefierei şef – învinuita S.I. să scoată din 
dosarul nr. 308/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., OrdonanŃa privind 
măsura preventivă a obligării de a nu părăsi Ńara, luată faŃă de învinuitul R.I. şi să o 
distrugă, pentru ca acesta să-şi ia paşaportul înapoi.  

În rechizitoriu este expusă următoarea situaŃie de fapt: 
1. În legătură cu infracŃiunea de luare de mită 
 a) În legătură cu soluŃionarea dosarului nr. 252/P/2006 al Parchetului 

de pe lângă Judecătoria T. din verificările acestui dosar reiese faptul că martorul B.B. a 
fost cercetat, alături de numitul D.D., pentru săvârşirea unei infracŃiuni de furt calificat, 
faptă comisă afirmativ la data de 04.05.2006 (vol. 4 – filele 120-188). 

Din actele acestui dosar mai reiese faptul că faŃă de cei doi s-a confirmat 
începerea urmăririi penale de către procurorul M.P., la data de 26.07.2006, iar la data de 
19.10.2006, prin OrdonanŃa prim procurorului – învinuit T.N., s-a dispus scoaterea de sub 
urmărire penală a martorului B.B. (în temeiul dispoziŃiilor art. 10 lit. c Cod proc.pen. – 
„fapta nu există”, deşi acesta, în prezenŃa avocatului şi a părintelui său, făptuitorul B.A., a 
recunoscut fapta la data de 05.08.2006) şi scoaterea de sub urmărire penală faŃă de 
numitul D.D., prin aplicarea unei sancŃiuni cu caracter administrativ. 

Probele administrate au stabilit faptul că la sfârşitul lunii mai – începutul lunii 
iunie 2006, profitând de înregistrarea la Parchet a dosarului 252/P/2006 (privind pe B.B. 
şi D.D.), învinuitul – prim procuror T.N. i-a cerut făptuitorului B.A., tatăl minorului 
B.B., să se ducă la lucru la Costineşti, la vila sa: „…eu am fost la lucru la vila d-lui prim 
procuror în primăvară spre vară, cred că undeva spre sfârşitul lunii mai, începutul lunii 
iunie…deja la mare începeau să vină turiştii…” (vol. 1 – fila 84 verso). 

Făptuitorul B.A. a declarat faptul că s-a dus la lucru pentru prima dată la vila 
învinuitului – prim procuror T.N., unde a efectuat lucrări de instalaŃii sanitare la etajele 1 
şi 2, muncă pe care în parte a făcut-o în aproximativ 6 zile, iar finisările le-a făcut în 
toamna anului 2006 sau în primăvara anului 2007 şi că pentru întreaga lucrare a primit 
suma de 10 milioane lei ROL, la terminarea finisărilor.  

Probele administrate au mai dovedit că făptuitorul B.A. a fost ajutat la lucrările de 
instalaŃii sanitare de la vila învinuitului – prim procuror T.N., de la Costineşti şi de fratele 
său – martorul B.I. şi că pentru muncile prestate de către acesta a fost plătit de către 
făptuitor cu suma de 3 milioane ROL. 

Cu ocazia audierii în calitate de învinuit, prim procurorul T.N. a declarat că l-a 
cunoscut pe făptuitorul B.A. cu mult înainte ca fiul acestuia să aibă probleme cu legea şi 
că ar fi apelat la serviciile sale, pentru că este un bun meseriaş: „…Pe acesta l-am 
cunoscut încă dinainte ce fiul său să aibă probleme cu legea. Acesta a lucrat pentru mine 
anterior problemelor fiului său…” (vol. 1 – fila 28). şi că făptuitorul B.A. a lucrat în mai 
multe rânduri la vila de la Costineşti până în anul 2008, când între ei au intervenit nişte 
neînŃelegeri.  

T.N. a declarat că de fiecare dată l-a plătit, cu excepŃia anului 2008 şi că de 
fiecare dată preŃul lucrărilor era fixat de către învinuitul - prim procuror T.N.: „…o zi de 
lucru în gospodărie poate valora între 50-60-70 lei sau pentru anumite lucrări calificate 
chiar şi până la 100 de lei…” (vol. 1 – fila 28). 



Făptuitorul B.A. a negat categoric însă că l-ar fi cunoscut mai repede de anul 2006 
pe învinuitul - prim procuror T.N., anul în care a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria T. dosarul nr. 252/P/2006. 

Asupra contravalorii prestaŃiilor efectuate la vila de la Costineşti de către 
făptuitorul B.A., acesta a declarat că lucrările ar fi constat mai mult, dar că învinuitul - 
prim procuror T.N. i-a spus că: „…mi-a spus că am copii şi dacă aceştia vor veni la 
mare, vor fi cazaŃi la un preŃ bun…” (vol. 1 – fila 83 verso).  

Cu ocazia audierii, martorul B.I., fratele făptuitorului B.A., a declarat că: 
„…Chiar dacă contravaloarea muncii prestate de noi ar fi fost mai mare, noi ne-am 
mulŃumit cu această sumă, pentru că dumnealui avea o anumită funcŃie şi am acceptat să 
muncim pentru dumnealui” (vol. 1 – fila 151). 

Faptul că făptuitorul B.A. a acceptat să muncească, forŃat de împrejurări, doar 
după ce fiul său a avut probleme cu legea (din 2006-2008), reiese din afirmaŃia 
martorului B.I., care a declarat că: „…fratele meu este un foarte bun instalator, tot a 
refuzat să lucreze pentru dl. prim procuror, însă acesta umbla foarte mult după el şi în 
cele din urmă a fot nevoit să lucreze pentru acesta…” (vol. 1 – fila 151). 

Chiar dacă învinuitul - prim procuror T.N. i-a plătit făptuitorului B.A. lucrările 
efectuate la vila X. din Costineşti, la subpreŃ, motivând că-i va face reducere la cazare la 
vilă pentru copii, martorul B.B. – fiul făptuitorului B.A., cu ocazia audierii a arătat că o 
singură dată a fost cazat la vila învinuitului la Costineşti, dar că a plătit mai puŃin, doar 
pentru că a stat în cameră cu 2 băieŃi şi că el nu şi-a închiriat pat: „…Cred că în anul 2007 
sau în anul 2008, împreună cu nişte prieteni, …am fost la mare şi ne-am cazat la vila d-
lui prim procuror T.N.…Eu am plătit mai puŃin, deoarece, camera fiind de doar două 
paturi, eu am luat o saltea şi am dormit pe acea saltea, deci practic nu am plătit un pat. 
Cu siguranŃă nu am plătit mai puŃin pentru că tatăl meu ar fi lucrat pentru dl. prim 
procuror…” (vol. 1 – filele 144 verso - 145). 

Atât făptuitorul B.A., cât şi martorul B.B. – fiul său, au negat categoric că ar fi 
intervenit la învinuitul - prim procuror T.N. pentru soluŃionarea dosarului 252/P/2006, 
însă cu ocazia audierii, martorul B.B. a declarat că pe parcursul urmăririi penale a fost la 
PoliŃie şi ulterior la Parchet, la învinuitul - prim procuror T.N., care l-a recunoscut ca 
fiind fiul făptuitorului B.A.. 

Făptuitorul B.A. a mai arătat faptul că la momentul când fiul său s-a întors de la 
învinuitul - prim procuror T.N., acesta i-a relatat că învinuitul - prim procuror T.N. i-a 
spus că dosarul său nu va merge mai departe: „…După ce băiatul meu a venit acasă de la 
Parchet, mi-a spus că a fost la dl. prim procuror T.N. şi că dosarul lui nu va merge mai 
departe…” (vol. 1 – fila 88). 

Anterior începerii urmăririi penale, făptuitorul B.A. şi martorul B.I., în declaraŃiile 
date au avut unele neconcordanŃe cu privire la numărul de zile lucrate efectiv la vila 
învinuitului - prim procuror T.N. de la Costineşti şi cu privire la sumele de bani pe care 
aceştia le-ar fi primit ca urmare a prestaŃiilor efectuate. 

Pentru lămurirea cu aproximaŃie a contravalorii unei zile de lucru, s-a efectuat o 
solicitare la Institutul NaŃional de Statistică, iar din adresa-răspuns cu nr. 
33319/21.10.2011, reiese faptul că în construcŃii, un muncitor – instalator apă, canal, 
pentru o lună (23 de zile lucrătoare), a fost plătit cu un salariu mediu brut de circa 1.085 
lei (RON). 



Neexistând o convenŃie scrisă între învinuitul - prim procuror T.N. şi făptuitorul 
B.A. şi date fiind declaraŃiile lor (chiar şi ale învinuitului), din care reiese că o zi de lucru 
ar fi echivalentul între 60-70-100 lei, faptul că aceştia au lucrat fără zile libere şi de 
dimineaŃa până seara, făcând o medie, apreciem că învinuitul - prim procuror T.N. a 
achitat afirmativ făptuitorului B.A. aproximativ jumătate din valoarea prestaŃiilor 
efectuate şi acestea mult mai târziu: 6 zile în anul 2006 x  2 persoane  x 70 lei/zi  (media) 
= 840 lei 

6 zile în anul 2007 x  2 persoane  x 70 lei/zi (media) = 840 lei 
Total 1.680 lei, din care afirmativ s-a achitat 1.000 lei, de unde rezultă că a rămas 

neachitată suma de 680 lei – valoarea serviciilor neachitate, dar efectuate. 
FaŃă de cele arătate mai sus, s-a apreciat că suma de aproximativ 680 de lei, 

reprezentând contravaloarea muncilor efectuate şi neachitate, pretinse şi acceptate de 
învinuitul - prim procuror T.N., pe baza înŃelegerii din primăvara-vara anului 2006, este 
un folos material necuvenit pentru acesta, obŃinut pentru soluŃionarea favorabilă a 
dosarului nr. 252/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., iar prestaŃia efectuată 
de către făptuitorul B.A. a fost acceptată de către acesta pentru soluŃionarea favorabilă a 
dosarului 252/P/2006, în care fiul său B.B. era cercetat. 

Chiar dacă învinuitul - prim procuror T.N. a încercat în permanenŃă să susŃină că 
nu este proprietarul vilei X., cu 48 de camere, de la Costineşti, arătând că aceasta a fost 
proprietatea socrului său şi ulterior a celor trei fiice, probele administrate au dovedit 
contrariul, fapt ce îl vom dezvolta în cele ce urmează. 

 
b) În legătură cu soluŃionarea dosarului 219/P/2007 al Parchetului de pe 

lângă Judecătoria T. 
În dosarul nr. 219/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., prin RezoluŃia 

din 05.03.2007 s-a confirmat de către procurorul M.P., începerea urmăririi penale faŃă de 
făptuitorul N.L., sub aspectul săvârşirii infracŃiunii prev. şi ped. de art. 192  alin. 2 Cod 
penal, art. 217 alin. 1 Cod penal, art. 193 alin. 1 Cod penal, iar faŃă de martorul T.A.A. 
pentru săvârşirea infracŃiunii prev. şi ped. de art. 192 alin. 2 şi art. 193 alin. 1 Cod penal, 
pentru o afirmativă faptă comisă la data de 02.02.2007, în jurul orelor 1900, la locuinŃa 
martorului P.V. (vol. 4 – filele 3-60). 

Deşi, conform normelor interne, dosarul era în supravegherea procurorului M.P., 
învinuitul - prim procuror T.N. s-a implicat în soluŃionarea acestui dosar. 

Astfel, la data de 04.04.2007, învinuitul - prim procuror T.N. a luat două 
declaraŃii învinuiŃilor din dosarul 219/P/2007 (respectiv făptuitorului N.L. şi martorului 
T.A.A.) şi martorului P.V., după care, în cursul aceleiaşi zile, a emis RezoluŃia de 
scoatere de sub urmărire penală a lui N.L. şi T.A.A., pentru săvârşirea infracŃiunilor prev. 
şi ped. de art. 193 alin. 1 Cod penal (probabil în temeiul dispoziŃiilor art. 10 lit. a Cod 
proc.pen.) şi încetarea urmăririi penale faŃă de N.L. şi T.A.A., pentru săvârşirea 
infracŃiunii prev. de art. 192 alin. 1 Cod penal (probabil în temeiul art. 10 lit. h Cod 
proc.pen.). 

Dând dovadă de o lipsă totală de rol activ, la data de 04.04.2007, învinuitul - prim 
procuror T.N., cu multă uşurinŃă a dispus încetarea urmăririi penale faŃă de N.L. şi T.A.A. 
şi scoaterea de sub urmărire penală a acestora pentru distrugere şi ameninŃare, în 
condiŃiile în care toate probele administrate în dosarul 219/P/2007 duc la concluzia că cei 
doi au săvârşit faptele respective.  



Este surprinzătoare soluŃia de încetare a urmăririi penale faŃă de cei doi N.L. şi 
T.A.A., pentru săvârşirea infracŃiunii de violare de domiciliu, în condiŃiile în care, atât 
partea vătămată, cât şi martorii prezenŃi şi audiaŃi, au arătat că cei doi au pătruns fără 
drept, pe timp de noapte, în curtea lui P.V., pe care l-au ameninŃat, după ce în prealabil i-
au distrus poarta. 

După declanşarea anchetei de către D.N.A. – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş, cu 
ocazia audierii, martorul P.V. (partea vătămată din dosarul 219/P/2007) a declarat că în 
primăvara anului 2007 a fost căutat la locuinŃa sa de N.L. şi T.A.A., care i-au cerut să se 
împace şi totodată să meargă la Parchetul de pe lângă Judecătoria T., la învinuitul - prim 
procuror T.N.. Cu toŃii s-au deplasat la biroul acestuia, unde s-a perfectat împăcarea, ca 
urmare a presiunilor exercitate de învinuit: „...în faŃa d-lui prim procuror T.N. le-am spus 
celor doi să nu mai aibă treabă cu mine, iar aceştia mi-au promis că nu o să mai fie 
probleme, inclusiv dl. prim procuror mi-a spus că sigur nu o să mai aibă treabă cu mine, 
înŃelegând că afirmaŃia d-lui prim procuror este o garanŃie pentru mine că nu o să mai 
am probleme cu cei doi” (vol. 1 – fila 169). 

Cele menŃionate de martorul P.V. au fost confirmate de făptuitorul N.L. care, cu 
ocazia declaraŃiei sale, a arătat că: „...dl. prim procuror T.N. efectiv a garantat pentru noi, 
afirmând că nu o să mai avem probleme cu el şi să ne împăcăm, pentru a nu intra la 
puşcărie” (vol. 1 – fila 71). 

Făptuitorul N.L. a declarat faptul că îl cunoştea pe învinuitul - prim procuror T.N.  
de pe vremea când acesta a fost judecător, întrucât   l-a judecat într-un dosar şi că a lucrat 
aproape în fiecare sezon la vila X. de la Costineşti a învinuitului - prim procuror T.N.. 

În sensul celor arătate mai sus, din declaraŃia făptuitorului N.L. rezultă 
următoarele: 

„Doresc să precizez că în urmă cu aproximativ 11-12 ani am fost arestat şi 
condamnat, fiind cercetat de dl. T.N.. După ce am fost liberat din penitenciarul 
Miercurea Ciuc, am fost contactat de dl. prim procuror T.N. şi periodic i-am lucrat acasă 
la munca câmpului(cosit, adunat fân, scos cartofi) inclusiv pe litoral la vila sa, prima 
dată când am lucrat pe litoral era ridicat doar nivelul 1. Astfel că din acel moment anual 
am fost la muncă pe litoral câte o săptămână sau două, în total am fost de vreo şase-
şapte ori, aproape în fiecare an până în 2008. După cum am precizat, din 2008 când am 
lucrat ultimele luni am refuzat să mai merg.” (vol. 1 – fila 75). 

Cu ocazia audierii, făptuitorul N.L. a declarat că imediat după comiterea faptelor 
din dosarul 219/P/2007, împreună cu T.A.A., au fost duşi la audieri la PoliŃia Mun. T. şi 
ulterior la Parchetul de pe lângă Judecătoria T., la învinuitul - prim procuror T.N., care i-
ar fi scos din birou pe poliŃişti şi pe T.A.A.. 

Rămaşi amândoi în birou, învinuitul - prim procuror T.N. i-a spus făptuitorului 
N.L. că situaŃia sa este foarte gravă şi că ar fi bine să se împace cu partea vătămată.  

Totodată, în cadrul aceleiaşi discuŃii, învinuitul - prim procuror T.N. i-a cerut 
făptuitorului N.L. să meargă la lucru, pentru circa 1-2 săptămâni, la vila sa de la 
Costineşti, la reparat de geamuri, mutat de mobilă, la cosit şi la ceea ce era nevoie.  

Fiind întrebat, făptuitorul N.L. a declarat că ştia faptul că nu va fi plătit 
corespunzător de către învinuitul - prim procuror T.N. pentru munca prestată, dar a 
acceptat solicitarea învinuitului, crezând astfel că dosarul cu nr. 219/P/2007 va fi 
soluŃionat favorabil: „...eu am înŃeles că, dacă accept propunerea dumnealui, situaŃia 
dosarului meu va fi una favorabilă mie.” (vol. 1 – fila 70 verso). 



Fiind întrebat dacă la acea întâlnire învinuitul - prim procuror T.N. i-a promis că-i 
va plăti prestaŃia muncii, făptuitorul N.L. a declarat că: „...ştiam că este destul de rău 
platnic, că nu plăteşte aproape deloc, dar m-am gândit că, acceptând propunerea 
dumnealui, mi se va da o soluŃie favorabilă în acest dosar.” (vol. 1 – fila 70 verso). 

Dată fiind astfel pretinderea învinuitului - prim procuror T.N., făptuitorul N.L. a 
mers la lucru la vila „X.” din Costineşti, unde, aşa cum a arătat acesta, a lucrat de 
dimineaŃa până seara, circa 2 săptămâni. După ce s-a întors în T., învinuitul - prim 
procuror T.N. i-a achitat făptuitorului N.L. suma de 200 de lei pentru întreaga muncă 
efectuată.  

În cadrul aceleiaşi declaraŃii, făptuitorul N.L. a mai arătat faptul că de fiecare dată 
când era trimis la Costineşti, la muncă, era trimis fie cu trenul, fie cu vreun tir, însă 
niciodată nu i s-a dat bani pentru transport.  

Faptul că învinuitului - prim procuror T.N. i se părea absolut normal să folosească 
persoanele cercetate în unele dosare penale, la muncă, la vila sa de la Costineşti, reiese şi 
din atitudinea acestuia faŃă de aceste persoane.  

Astfel, făptuitorul N.L. a arătat că: „...łin să mai arăt faptul că atitudinea d-lui 
prim procuror T.N. faŃă de noi cei care lucram la vilă, chiar de dimineaŃa până seara, 
era una nefirească, întrucât ne vorbea foarte urât, nu ne lăsa în pauze şi au fost situaŃii 
când ne înjura.” (vol. 1 – fila 71 verso).  

Faptul că învinuitul - prim procuror T.N. s-a implicat în soluŃionarea favorabilă a 
dosarului 219/P/2007 reiese şi din declaraŃia martorului T.A.A. (fost învinuit în acelaşi 
dosar) care, cu ocazia audierii, a arătat că în ziua când au fost duşi la Parchet, la audieri, 
la prim procuror, acesta l-a scos din birou pe poliŃist, după care le-a cerut să meargă la 
partea vătămată şi să-l aducă la el, ceea ce s-a şi întâmplat: „...iniŃial am ajuns la Parchet 
împreună cu cumnatul meu N.L. şi cu poliŃistul, după care dl. prim procuror i-a cerut 
poliŃistului să plece, iar nouă ne-a cerut să mergem la partea vătămată şi să-l chemăm să 
vină cu noi la Parchet.” (vol. 1 – fila 160 verso). 

Martorul a mai declarat că nu ştie dacă între cumnatul său – făptuitorul N.L. şi 
învinuitul - prim procuror T.N. a existat vreo înŃelegere, în legătură cu soluŃionarea 
favorabilă a acestui dosar, dar „...ştiu că ulterior cumnatul meu a fost la lucru la 
Costineşti, la vila d-lui prim procuror T.N....” (vol. 1 – fila 161). 

Conform declaraŃiei făptuitorului N.L., după întoarcerea de la vila Ana din 
Costineşti, acasă şi-a găsit soluŃia dispusă de către învinuitul - prim procuror T.N., în 
dosarul cu nr. 219/P/2007. 

În atare situaŃie, pentru cele aproximativ 12 zile lucrate, luând ca preŃ mediu, 
contravaloarea unei zile de muncă, apreciem că învinuitul - prim procuror T.N. ar fi 
trebuit să-i mai achite încă cel puŃin suma de 640 lei făptuitorului N.L. pentru prestaŃia 
celor două săptămâni la vila de la Costineşti, pentru care afirmativ învinuitul - prim 
procuror T.N. i-a achitat doar suma de 200 de lei.  

 
12 zile x 70 lei/zi (mediu) = 840 lei – 200 lei achitaŃi =  640 lei neachitaŃi 
 
S-a arătat că suma de 640 lei este un folos necuvenit pentru învinuitul - prim 

procuror T.N., reprezentând contravaloarea muncilor prestate de făptuitorul N.L. la vila 
X. din Costineşti, pe baza înŃelegerii dintre cei doi, din data de 04.04.2007. Acest folos 



necuvenit a fost obŃinut de către învinuitul - prim procuror T.N. pentru soluŃionarea 
favorabilă a dosarului 219/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T..  

Aşa cum de altfel reiese şi din declaraŃia făptuitorului N.L., prestaŃia efectuată de 
el şi neachitată de către învinuitul - prim procuror T.N., a fost tocmai pentru soluŃionarea 
favorabilă a dosarului în care era cercetat. 

c) În legătură cu soluŃionarea dosarului 821/P/2007 al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria T. 

Din actele dosarului susmenŃionat a reieşit faptul că la data de 06.11.2007, pe raza 
Mun. T., într-un bar, s-a iscat un scandal, în urma căruia s-a înregistrat dosarul 
821/P/2007, având ca parte vătămată pe numitul P.J. (vol. 4 – filele 61-119). 

Plângerea numitului P.J. a fost formulată împotriva numiŃilor N.L., C.M.V. şi 
B.L.V.. 

Ulterior, în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale faŃă de cele trei persoane 
susmenŃionate, iar la data de 21.01.2008, prin rezoluŃia procurorului D.A., s-a dispus 
confirmarea începerii urmăririi penale.  

Chiar dacă în cauză, dosarul cu nr. 821/P/2007 era în supravegherea d-nei 
procuror D.A., la data de 19.06.2008, învinuitul - prim procuror T.N. a emis o RezoluŃie 
de încetare a urmăririi penale faŃă de cele trei persoane cercetate, inclusiv N.L., în temeiul 
dispoziŃiilor art. 10 lit. h Cod proc.pen.. 

Cu privire la modul de soluŃionare al acestui dosar, învinuitul - prim procuror 
T.N. a Ńinut să sublinieze, în cadrul declaraŃiei de învinuit, că niciodată nu a amestecat 
problemele de serviciu cu cele personale, dar a recunoscut că făptuitorul N.L. a fost în 
nenumărate rânduri la lucru la vila X. de la Costineşti: „...L-am luat pe N.L. la Costineşti, 
deoarece era omul care se pricepea şi la cosit, la aşezat de mobilă sau la ceea ce era 
nevoie” (vol. 1 – fila 29). 

Învinuitul - prim procuror T.N. a negat categoric faptul că i-ar fi promis 
făptuitorului N.L. soluŃii favorabile în dosarele în care acesta a fost cercetat, arătând 
totodată că: „...N.L. este cunoscut în zonă ca fiind o persoană agresivă, însă, aşa cum am 
arătat, este un bun muncitor...”, ceea ce denotă că era folosit ori de câte ori avea nevoie 
(vol. 1 – fila 30).  

Făptuitorul N.L. a arătat faptul că la sfârşitul anului 2007 a avut un conflict, într-
un bar din Mun. T. şi că i s-a întocmit dosarul penal nr. 821/P/2007. 

Imediat după incident, făptuitorul N.L. a declarat că a fost la domiciliul 
învinuitului - prim procuror T.N., cu diferite treburi, că i-a povestit acestuia ce s-a 
întâmplat, ocazie cu care  învinuitul l-ar fi asigurat că va face ca totul să fie bine: 
„...După ce am avut acest incident în barul din Mun. T., m-am întâlnit cu dl. prim 
procuror T.N., cred că m-am dus la domiciliul dumnealui de l-am ajutat să-şi mute nişte 
mobilă, ocazie cu care i-am povestit că iar am o problemă cu legea... 

Dl. prim procuror T.N. mi-a spus că lasă că o să vedem ce putem face...” (vol. 1 – 
fila 71 verso). 

Dată fiind promisiunea învinuitului - prim procuror T.N., făptuitorul N.L. a 
acceptat solicitarea acestuia de a merge la lucru la vila de la Costineşti: „...sub 
promisiunea că lucrurile vor fi rezolvate favorabil, am acceptat să mă duc la lucru la dl. 
prim procuror, în primăvara anului 2008.” (vol. 1 – fila 71 verso).  

Pe baza solicitării exprese a învinuitului - prim procuror T.N. şi sub promisiunea 
soluŃionării favorabile a dosarului 821/P/2007 (cu atât mai mult cu cât făptuitorul N.L. 



era într-o stare de recidivă, prevăzută de art. 37 lit. b Cod penal), făptuitorul N.L. s-a dus 
în primăvara anului 2008 la lucru la Costineşti, unde a stat circa 8 săptămâni, perioadă 
pentru care nu a primit niciun ban, dar la întoarcerea în T. ar fi primit afirmativ suma de 
doar 200 de lei: 

„...Chiar dacă suma de 200 de lei a fost una foarte mică comparativ cu munca pe 
care am prestat-o de dimineaŃa până seara, eu m-am gândit că această muncă mi-a fost 
plătită tocmai prin soluŃia pe care am primit-o în dosarul 871/P/2007, când dl. prim 
procuror T.N. a dispus încetarea procesului penal.” (vol. 1 – filele 71 verso - 72). 

Cu privire la perioada de muncă efectuată de făptuitorul N.L., în cursul anului 
2008, la vila învinuitului - prim procuror T.N., acesta a arătat că pentru o perioadă de 
circa 2-3 săptămâni a stat la Costineşti şi învinuitul, care însă s-a întors acasă de 
sărbătorile pascale, fără a le lăsa bani de mâncare:  

„Îmi aduc aminte că după ce dl. prim procuror T.N. s-a întors la T., pentru 
mâncare dânsul a lăsat nişte bani la o alimentară din zonă, iar colegul meu M.I. se 
ducea şi lua pâinea şi ce mai putea să se încadreze în suma respectivă.  

Chiar dacă au fost unele situaŃii în care am fost înjosiŃi şi am rămas fără 
mâncare, am acceptat să lucrăm pentru dl. prim procuror T.N., care deŃinea o funcŃie 
importantă într-un oraş mic, pentru ca în schimb dumnealui să ne ajute în dosarele 
penale în care eram cercetaŃi.  

Niciodată nu m-am gândit să-l reclam pe acesta, pentru că eu eram prea mic, 
comparativ cu funcŃia pe care dumnealui o avea la momentul respectiv.” (vol. 1 – fila 
72).  

Cu privire la suma care i s-ar fi cuvenit pentru muncile efectuate la vila „X.” de la 
Costineşti, în primăvara anului 2007, făptuitorul N.L. a declarat că o zi de muncă ar fi 
fost undeva între 70-100 de lei/zi, fapt confirmat de altfel chiar de către învinuitul - prim 
procuror T.N.. 

În cadrul aceleiaşi declaraŃii, făptuitorul N.L. a Ńinut să mai arate faptul că, deşi 
concubina sa a rămas acasă cu copiii, fără bani de mâncare, el a acceptat să meargă la 
lucru la vila învinuitului de la Costineşti, pentru că trebuia să-şi rezolve problema cu 
dosarul penal: „Concubina mea, T.M.M., cu care sunt împreună de circa 7 ani, ştie faptul 
că am muncit la dl. prim procuror T.N., aceasta a rămas singură acasă cu copiii, fără 
bani de mâncare şi fără niciun sprijin, însă aceasta a acceptat această situaŃie, 
gândindu-se la faptul că eu trebuie să-mi rezolv problema cu dosarul penal şi 
bucurându-se totodată că nu am ajuns în puşcărie.  

Îmi aduc aminte că pentru acest ultim dosar, la un moment dat am refuzat să mă 
mai duc la mare, să lucrez pentru dl. prim procuror T.N., iar acesta a venit personal la 
blocul unde eu locuiam în chirie, dimineaŃa, pe la ora 6, iar atunci când acesta a ajuns la 
uşă, eu m-am ascuns pe balcon, iar când soŃia i-a deschis uşa, a intrat peste ea în casă şi 
a venit şi m-a găsit pe balcon, reproşându-mi că mă ascund de el şi că atunci când am 
avut nevoie, m-a ajutat, că a fost bine şi că acuma mă ascund de el.” (vol. 1 – fila 72). 

Martora T.M.M. a declarat faptul că: 
„... mi-a spus că dl. prim procuror T.N. i-a cerut să meargă la muncă în 

Costineşti, promiŃându-i că îl ajută cu dosarul” şi că „...iar când a refuzat să mai 
meargă la muncă, în dimineaŃa unei zile, în faŃa blocului a venit dl. prim procuror T.N. şi 
l-a strigat pe concubinul meu să iasă afară. Acesta s-a ascuns în balcon, iar eu l-am lăsat 



înăuntru pe dl. prim procuror T.N., care i-a reproşat concubinului meu că se ascunde de 
el în balcon şi că atunci când a avut nevoie, a fost bine.  

Concubinul meu s-a îmbrăcat şi a plecat cu dl. prim procuror T.N., revenind 
acasă după mai multe zile, spunându-mi că l-a dus la muncă la Costineşti.  

Revin şi precizez că înainte de a pleca, concubinul meu i-a spus d-lui prim 
procuror T.N. că nu am mâncare  pentru copii, iar acesta mi-a dat 10 lei, după care au 
plecat.” (vol. 1 – fila 157 verso).  

Cu ocazia audierii în calitate de martor, P.J. - parte vătămată în dosarul nr. 
821/P/2007, a declarat că în dimineaŃa imediat următoare conflictului din bar, a fost dus 
la PoliŃie, unde era prezent şi învinuitul - prim procuror T.N., care i-ar fi cerut să se 
împace cu agresorii: „...Dl. prim procuror T.N., în faŃa celor prezenŃi, mi-a cerut să mă 
împac cu agresorii, motivând că aceştia nu au de unde să-mi dea bani. Eu am fost de 
acord cu solicitarea d-lui prim procuror T.N., Ńinând cont că de dânsul depindea felul în 
care se efectuau cercetările şi eram conştient că nu voi avea câştig de cauză.  

Dacă nu îmi solicita dânsul acest lucru, mergeam mai departe şi nu eram de 
acord să îmi retrag plângerea, dar în condiŃiile precizate mai sus, nu aveam de ales.” 
(vol. 1 – fila 177 verso). 

Totodată, acesta a mai declarat faptul că, la scurt timp după incidentul din bar, 
făptuitorul N.L. i-ar fi transmis, prin intermediul unei rude, că: „...dacă nu mă împac cu 
el, oricum dl. prim procuror T.N. va rezolva favorabil dosarul...” (vol. 1 – fila 178), 
arătând totodată că personal l-a văzut pe acesta la lucru în curtea învinuitului şi că 
oamenii din oraş au cunoştinŃă că făptuitorul N.L. ar fi lucrat mult timp la vila 
învinuitului de la Costineşti. 

În contextul celor arătate mai sus, 52 zile x 80 lei/zi = 4.160 lei, din care afirmativ 
învinuitul i-a achitat făptuitorului N.L. doar 200 de lei, de unde rezultă un rest de 3.960 
de lei. 

Suma de 3.960 lei reprezintă contravaloarea muncii prestate de către făptuitorul 
N.L. la solicitarea învinuitului - prim procuror T.N., în primăvara anului 2008, pentru 
soluŃionarea favorabilă a dosarului cu nr. 821/P/2007, sumă ce reprezintă un avantaj 
obŃinut pe nedrept de către învinuitul - prim procuror T.N.. 

d) În legătură cu soluŃionarea dosarului 151/P/2009 al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria T. 

La data de 26.02.2009, în zona localităŃii GălăuŃaş, jud. JudeŃul ..., numiŃii G.F. şi 
G.P., au fost surprinşi la pescuit, cu unelte confecŃionate manual, pentru care nu deŃineau 
autorizaŃie, motiv pentru care în cauză s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
T. dosarul penal cu nr. 151/P/2009, în care aceştia au fost cercetaŃi pentru săvârşirea 
infracŃiunii de braconaj piscicol (vol. 4 – filele 189-259).  

La data de 08.05.2009, învinuitul - prim procuror T.N. a confirmat prin rezoluŃie 
începerea urmăririi penale faŃă de cei doi fraŃi Groza, după care dosarul a fost trimis la 
PoliŃia Mun. T., pentru continuarea cercetărilor. 

La data de 27.05.2009, cele două persoane cercetate au fost invitate la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria T., unde învinuitul - prim procuror T.N. le-a luat câte o 
continuare de declaraŃie.  

Ulterior, la data de 29.06.2009, învinuitul - prim procuror T.N. a emis OrdonanŃa 
de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancŃiuni cu caracter administrativ 



faŃă de cele două persoane cercetate, în temeiul dispoziŃiilor art. 10 lit. b1 Cod proc.pen., 
coroborat cu dispoziŃiile art. 91 Cod penal.  

Cu privire la modul de soluŃionare al acestui dosar, în cadrul declaraŃiei de 
învinuit, prim procurorul T.N. a declarat că îi ştie pe cei doi fraŃi G.P. şi F. încă dinainte 
ca aceştia să aibă probleme cu legea, declarând totodată că făptuitorul G.F. a lucrat 
sporadic, câte una-două zile pe an, în gospodăria sa, la munci necalificate, respectiv: „...la 
întărit de garduri, la strânsul fânului, la adunatul cartofilor sau poate chiar şi la 
prăşit...” (vol. 1 – fila 30). 

Învinuitul - prim procuror T.N. a Ńinut însă să precizeze faptul că de fiecare dată l-
a plătit pe făptuitorul G.F. pentru muncile prestate şi că nu are nicio datorie faŃă de acesta 
şi că sub nicio formă nu i-ar fi condiŃionat acestuia soluŃionarea dosarului 151/P/2009, de 
efectuarea de munci în gospodăria sa. 

Fiind întrebat, învinuitul - prim procuror T.N. nu a negat faptul că şi după 
soluŃionarea de către el a dosarului 151/P/2009, făptuitorul G.F. să fi desfăşurat munci în 
gospodăria sa. 

Cu ocazia audierii, făptuitorul G.F. a declarat că în primăvara anului 2008, 
împreună cu fratele său, martorul G.P., au fost  invitaŃi la PoliŃia Mun. T., de unde 
ulterior au fost duşi la Parchetul de pe lângă Judecătoria T., unde li s-a consemnat câte o 
declaraŃie: „...În faŃa d-lui prim – procuror T.N., atât eu, cât şi fratele meu am dat câte o 
declaraŃie.” (vol. 1 – fila 91). 

Acest lucru a fost confirmat şi de martorul G.P., care a mai precizat faptul că: 
„...şi-mi aduc aminte că dl. prim procuror ne-a spus că vom fi trimişi în judecată sau vom 
primi o amendă....” (vol. 1 – fila 182 verso.). 

Astfel, pentru a le crea celor doi fraŃi impresia că situaŃia lor este una destul de 
gravă, acesta le-a spus că: „dosarul în care sunt cercetat poate să ajungă la Judecătorie, 
înŃelegând prin aceasta că urmează să fiu trimis în judecată...” (vol. 1 – fila 182 verso). 

Din declaraŃia făptuitorului G.F. a mai reieşit faptul că la plecare din sediul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria T., după consemnarea declaraŃiilor de învinuit din 
dosarul 151/P/2009, învinuitul - prim procuror T.N. i-a cerut să-l aştepte puŃin afară. 

În curtea instituŃiei, învinuitul - prim procuror T.N. l-a întrebat pe făptuitorul G.F. 
dacă vrea să lucreze pentru el câteva zile la ferma sa, în apropierea Mun. T., promiŃându-
i-se mâncare şi bani în schimb.  

Fiind întrebat, făptuitorul G.F. a arătat că, în mod expres nu i s-a condiŃionat 
soluŃionarea favorabilă a dosarului 151/P/2009, de muncile pe care el urma să le presteze 
în gospodăria învinuitului - prim procuror T.N., dar a înŃeles că dacă va accepta 
propunerea, are şanse ca el şi fratele său să primească o soluŃie favorabilă: „...eu m-
am gândit însă că întrucât totul a avut loc în acea zi, dacă voi accepta propunerea d-lui 
prim – procuror voi primi cu siguranŃă o soluŃie favorabilă, respectiv o soluŃie cu o 
amendă şi să nu fiu trimis în judecată” (vol. 1 – fila 91 verso).  

Acceptând practic propunerea învinuitului - prim procuror T.N., dar şi 
asigurarea tacită din partea acestuia că dosarul nr. 151/P/2009 (în care era cercetat 
împreună cu fratele său – martorul G.P.), va fi soluŃionat favorabil, făptuitorul G.F. 
s-a dus la lucru la ferma învinuitului, chiar în acea zi.  

Din cele declarate de făptuitorul G.F., reiese că acesta ar fi lucrat circa 4 jumătăŃi 
de zi, pentru care afirmativ învinuitul i-ar fi plătit circa 20 de lei.  



Faptul că făptuitorul a acceptat propunerea învinuitului - prim procuror T.N. şi a 
fost la lucru la ferma acestuia circa 2 – 3 zile, reiese şi din declaraŃia martorului G.P., 
care a confirmat acest lucru, dar a arătat însă că nu cunoaşte dacă fratele său a fost plătit.  

Martorul C.N. – agent şef de poliŃie, consătean cu făptuitorul G.F., a declarat că 
acesta i s-ar fi plâns că învinuitul - prim procuror T.N. i-ar fi cerut să lucreze la el în 
gospodărie circa 2 săptămâni, pentru ca în schimb să primească o soluŃie favorabilă în 
dosarul în care era cercetat alături de fratele său, pentru braconaj.  

În cadrul aceleiaşi declaraŃii, martorul C.N. a mai arătat că făptuitorul G.F. i-ar fi 
spus că a fost lăsat fără mâncare la saivan de către învinuit, că nu a fost plătit şi că la 
soluŃionarea dosarului 151/P/2009 ar fi primit o sancŃiune administrativă destul de mare.  

Aducându-i-se la cunoştinŃă cele arătate de martorul C.N., făptuitorul G.F. a negat 
categoric că ar fi lucrat mai mult de 2 – 3 zile în gospodăria învinuitului - prim procuror 
T.N., deşi chiar şi învinuitul a declarat că făptuitorul G.F. a lucrat de mai multe ori pentru 
el, la diferite munci.  

În atare situaŃie apreciem că există o neconcordanŃă cu privire la numărul de zile 
de muncă efectuate de către făptuitorul G.F. în gospodăria învinuitului - prim procuror 
T.N., motiv pentru care la stabilirea cuantumului se va Ńine cont doar de cele declarate de 
făptuitorul G.F. şi învinuitul - prim procuror T.N., care aşa cum am arătat mai sus, a 
precizat că o zi de muncă este între 50 – 60 – 80 şi chiar 100 lei.  

Astfel dacă luăm în calcul media unei zile de lucru 4 zile x 70 lei = 280 lei, din 
care afirmativ s-au achitat 80 de lei (câte 20 lei pe zi), rămânând neachitaŃi 200 de lei. 

Apreciem astfel că suma de 200 lei reprezintă practic un folos material necuvenit 
pentru învinuitul - prim procuror T.N., care în schimbul muncilor a adoptat o soluŃie de 
scoatere de sub urmărire penală a celor doi fraŃi Groza şi aplicarea unei sancŃiuni cu 
caracter administrativ.  

În schimb, prestaŃia efectuată de făptuitorul G.F. şi neachitată de învinuitul - prim 
procuror T.N., a fost una pentru obŃinerea unei soluŃii favorabile.  

Deşi din ansamblul probelor administrate pe parcursul urmăririi penale nu  s-au 
putut dovedi decât cele 4 acte materiale ale infracŃiunii de luare de mită,  declaraŃiile 
persoanelor audiate au demonstrat faptul că aceste cazuri, de folosire a persoanelor 
cercetate în dosarele penale, la unele munci (vila „X.” din Costineşti, în gospodăria 
proprie – prăşit, cosit, etc.), nu au fost izolate, acesta fiind un mod de lucru al învinuitului 
– prim procuror T.N.. 

2. În legătură cu infracŃiunea prev. şi ped. de art. 12 lit. a din Legea nr. 
78/2000 – modificată. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 – privind Statutul 
judecătorilor şi procurorilor: „FuncŃiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi 
asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcŃii publice sau private, cu excepŃia 
funcŃiilor didactice din învăŃământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul 
Institutului NaŃional al Magistraturii şi al Şcolii NaŃionale de Grefieri, în condiŃiile 
legii.” 

 
a) În legătură cu oferirea contracost de servicii hoteliere la vila „X.” din 

Costineşti, jud. ConstanŃa 
Cu ocazia audierii, în calitate de învinuit şi cu privire la această acuzare, prim 

procurorul T.N. a recunoscut faptul că familia sa are în proprietate vila „X.” din 



Costineşti, dar a precizat că cel care s-a ocupat de achiziŃionarea terenului şi ulterior de 
ridicarea, în mare parte, a clădirii este fostul său socru – B.M. (decedat în anul 2010).  

În cadrul aceleiaşi declaraŃii, învinuitul – prim procuror T.N. a mai arătat faptul 
că în vara anului 2000, împreună cu familia sa, inclusiv socrul, au fost în concediu pe 
litoral şi că atunci au luat decizia achiziŃionării unei suprafeŃe de teren în vederea 
construirii unei vile: „...Chiar dacă iniŃial socrul meu a demarat lucrările la această vilă 
cu destinaŃia de concediu pentru familia noastră, dată fiind zona de amplasare a 
acesteia, pe parcurs socrul meu s-a gândit că ar putea fi o sursă bună de profit din 
închirierea camerelor.” (vol. 1 – fila 24). 

Totodată, învinuitul – prim procuror T.N. a mai declarat faptul că vila „X.” s-a 
construit pe etape, că atât el, cât şi membrii familiei sale şi-au petrecut concediile la 
muncile de la vilă şi că abia „...de prin anul 2007 au început să se  facă cazări la Vila X. 
din Costineşti.” (vol. 1 – fila 25), Ńinând să precizeze că socrul său şi fetele sale s-au 
ocupat de cazări. 

Acesta a mai arătat că au fost unele situaŃii când anumite persoane nu au achitat 
costurile cazării, ca de exemplu situaŃia rudelor sau persoanelor care au lucrat la 
construcŃia vilei.  

Fiind întrebat, învinuitul – prim procuror T.N. a declarat că, deşi nu au 
restaurant la vila de la Costineşti, totuşi au fost multe situaŃii când turiştii cazaŃi erau 
serviŃi cu mâncare făcută în bucătăria vilei: „...La vila de la Costineşti nu avem un 
restaurant, însă au fost foarte multe situaŃii când, fără nicio obligaŃie, i-am servit pe 
oameni cu mâncare. Au fost situaŃii când unele persoane erau cazate la alte vile şi 
veneau în vizită la noi şi mâncau.”  (vol. 1 – fila 25). 

În cadrul aceleiaşi declaraŃii de învinuit, prim procurorul T.N. a mai arătat că în 
mai multe rânduri l-a ajutat pe socrul său să-şi găsească muncitori la lucru sau că i-a 
indicat acestuia de unde să cumpere unele materiale de construcŃii sau de tâmplărie sau 
mobilier.  

Fiind întrebat dacă s-a ocupat de rezervări şi cazare la vila „X.” din Costineşti, 
învinuitul – prim procuror T.N. a negat categoric acest lucru, arătând că: „...aşa cum 
am arătat, tangenŃial, la diferiŃi prieteni şi colegi, însă niciodată nu le-am luat bani.” 
(vol. 1 – fila 27). 

Cu toate acestea numele şi numărul de telefon 0744-xxxxxxx, utilizat de către 
învinuit, au fost postate pe un site ca fiind numele şi numărul de telefon de contact al 
proprietarului vilei „X.”. Acesta a negat categoric acest lucru, precizând că doar fetele 
sale s-au ocupat de vilă şi că socrul său nu avea telefon mobil.  

După cum vom arăta în cele ce urmează, apreciem că în raport cu probele 
administrate, proprietarul şi administratorul de fapt al acestei vile „X.” Costineşti, situată 
în str. …, nu este nimeni altul decât învinuitul – prim procuror T.N.. 

Astfel, pornind de la accesarea site-ului www.cazareincostinesti.ro/ fotografii şi a 
site-ului www.turistinfo.ro/costinesti/cazare_costinesti/vila_...., se poate constata că la 
rubrica „contactează proprietari” apare numărul de telefon mobil 0744-xxxxxxx şi 
numele T.N. 

FaŃă de cele arătate mai sus, apreciem că învinuitul – prim procuror T.N. a pus la 
punct un adevărat sistem de comercializare a serviciilor de cazare la vila „X.” din 
Costineşti, reuşind astfel să desfăşoare adevărate activităŃi de marketing-vânzări prin 



materialele publicitare publicate pe site-urile menŃionate mai sus, crearea şi difuzarea de 
imagini, etc.. 

Vilele turistice sunt acele structuri organizate de primire turistică cu capacitate 
relativ redusă, funcŃionând în clădiri independente, situate în anumite staŃiuni turistice (în 
speŃă staŃiunea Costineşti, jud. ConstanŃa) sau balneo-climaterice şi care asigură cazare şi 
prestarea unor servicii specifice. 

Aşa cum reiese din declaraŃia învinuitului – prim procuror T.N., această vilă, deşi 
iniŃial construită doar pentru familie, ulterior s-a dovedit a fi o bună sursă de profit din 
închirierea celor 48 de camere.  

Din declaraŃia învinuitului – prim procuror T.N., cât şi din actele ce ne-au 
parvenit de la Primăria Costineşti, reiese faptul că această vilă turistică a fost construită 
fără să fi avut eliberată o autorizaŃie de funcŃionare (vol. 3 – fila 213). 

Pentru a se dovedi că în realitate învinuitul – prim procuror T.N. este cel care s-a 
ocupat de construirea vilei „X.”, de procurarea materialelor de construcŃii, de mobilarea 
şi de cazarea la această vilă, în cauză s-a procedat la audierea mai multor martori.  

După cum am arătat la punctul 1) din rechizitoriu, atât făptuitorul N.L. (cercetat în 
dosarele nr. 219/P/2007 şi nr. 821/P/2007), cât şi făptuitorul B.A. (tatăl minorului B.B., 
cercetat în dosarul nr. 252/P/2006) au declarat că au acceptat propunerile venite din 
partea învinuitului – prim procuror T.N. şi că s-au dus la lucru la vila de la Costineşti a 
acestuia. 

Astfel, făptuitorul N.L. a declarat că: „...mi-a mai spus faptul că dânsul ar avea 
nevoie de serviciile mele, cerându-mi să mă duc o săptămână sau două la vila dumnealui 
de la Costineşti pentru a munci la vopsitul geamurilor, la mutat de mobilă, la cosit şi la 
tot ceea ce era nevoie.” (vol. 1 – fila 72 verso).  

Totodată făptuitorul N.L. a mai declarat faptul că şi în anul 2008 a acceptat 
propunerea învinuitului – prim procuror T.N. şi a lucrat la vila acestuia de la Costineşti 
circa 2 luni şi că „...dl. prim procuror T.N. a stat circa 2-3 săptămâni cu noi la mare, la 
vilă, el este cel care m-a dus cu maşina..., pentru mâncare dânsul a lăsat nişte bani la o 
alimentară din zonă...” (vol. 1 – fila 72).  

Acest făptuitor a mai declarat faptul că de regulă învinuitul – prim procuror T.N. 
se ocupa de cazările la vilă, uneori şi fiicele sale: „...pe perioada vacanŃelor” şi că „...o 
cameră se închiria cu circa 40-70 de lei de către dl. prim procuror T.N..” (vol. 1 – fila 70 
verso).  

Făptuitorul B.A. a declarat că după ce l-a cunoscut pe învinuitul – prim procuror 
T.N., a acceptat să lucreze pentru el la vila acestuia de la Costineşti: „...mi-a spus că are 
ceva de lucru la instalaŃiile sanitare, la vila dumnealui din Costineşti... M-am dus, 
împreună cu dl. T., la vila dumnealui, mi-a arătat despre ce este vorba...” (vol. 1 – fila 83 
verso).  

Nici unul dintre cei doi făptuitori menŃionaŃi  mai sus nu au declarat că l-ar fi 
văzut pe socrul învinuitului – prim procuror T.N. la vilă la Costineşti şi cu atât mai mult 
nu se pune problema ca cei doi să fi negociat vreo lucrare cu acesta. 

Martora D.A. – procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T., cu 
ocazia audierii a arătat că are cunoştinŃă despre faptul că familia învinuitului – prim 
procuror T.N. deŃine o vilă la Costineşti, despre care ştia că a fost construită pe numele 
socrului său – B.M. şi că în prezent vila este transcrisă pe cele 3 fiice ale învinuitului. 



Aceasta a mai declarat faptul că în urmă cu câŃiva ani a acceptat invitaŃia şefului 
său, învinuitul – prim procuror T.N. şi împreună cu familia i-a făcut acestuia o vizită la 
vila „X.” din Costineşti, unde a stat doar câteva ore, timp în care au vizitat şi câteva 
camere.  

Fiind întrebată, martora D.A. a declarat că nu l-a văzut pe socrul învinuitului – 
prim procuror T.N. la vilă. 

Cu privire la cazare, martora D.A. a declarat că: „...niciodată nu      l-am întrebat 
pe dl. prim-procuror T.N. care este contravaloarea chiriei pentru că nu mă interesa. 
...Ştiu că dl. prim-procuror T.N. mai primeşte telefoane pentru cazare, dar niciodată nu 
vorbeşte în prezenŃa noastră.” (vol. 1 – fila 99). 

Martora B.M.M. – grefier în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T., a 
declarat că are cunoştinŃă de faptul că familia învinuitului – prim procuror T.N. are o vilă 
la Costineşti şi că fostul său şef s-a ocupat personal de construcŃiile la această vilă, 
întrucât socrul său era o persoană în vârstă: „...îmi aduc aminte că ne spunea că în 
concediu urma să se ducă la muncă  pe litoral” (vol. 1 – fila 104 verso). 

În ceea ce priveşte cazările la această vilă, martora B.M.M. a declarat că în 
fiecare an, fostul său şef îi invita să-şi petreacă concediul la vila X.” din Costineşti: „...la 
începutul verii, în fiecare an, şeful ne invita pe toŃi să mergem să ne cazăm la vilă la 
Costineşti...” (vol. 1 – fila 104 verso). 

Martorul M.M.  - primarul com. Sărmaş, jud. JudeŃul ..., care este şi naşul de 
cununie al uneia dintre fiicele învinuitului – prim procuror T.N., a declarat faptul că în 
urmă cu 2-3 ani a dat curs unei invitaŃii mai vechi şi a făcut o vizită „...să vedem vila pe 
care dumnealui o are la Costineşti.” (vol. 1 – fila 141). 

Tot acesta ne-a mai declarat faptul că vila era finalizată aproape în întregime, că a 
vizitat câteva camere şi că la vilă erau cazaŃi turişti. 

Fiind întrebat dacă are cunoştinŃă cine se ocupa de cazarea la vilă, martorul M.M. 
a declarat că din familia învinuitului – prim procuror T.N., doar acesta şi soŃia sa erau 
prezenŃi. 

Martorul C.E., actualul prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., 
cu ocazia audierii, a declarat că are cunoştinŃă de faptul că învinuitul – prim procuror 
T.N. deŃine o vilă mare la Costineşti: „...cu două sau trei nivele, cu circa 50 de camere.” 
(vol. 1 – fila 110 verso). 

Martorul a mai declarat că nu ştie cu exactitate cine este proprietarul de fapt al 
acestei vile, însă a precizat că are cunoştinŃă de faptul că socrii învinuitului sunt dintr-un 
sat din judeŃul NeamŃ: „...o familie modestă, care cu siguranŃă nu ar fi putut să ridice o 
vilă cu 50 de camere la Costineşti.” (vol. 1 – fila 110 verso). 

De asemenea, martorul C.E. a mai arătat faptul că personal nu a discutat cu 
învinuitul – prim procuror T.N. despre achiziŃia de materiale de construcŃii, mobilier şi 
tâmplărie, însă din auzite ştie că acesta s-a ocupat de toate cele necesare construirii vilei 
de la Costineşti, de transportul materialelor, arătând totodată că ar fi auzit de 
nemulŃumirile unor oameni care ar fi lucrat pentru învinuit, iar acesta nu şi-ar fi achitat 
datoriile: „...chiar am auzit de un anume M. din loc. Hodoşa, care i-ar fi transportat cu 
maşina materiale şi ar fi confecŃionat ceva dulapuri pentru camerele de la vilă, i le-a dus 
la Costineşti şi că nu ar fi fost plătit.” (vol. 1 – fila 110 verso). 



Martorul V.G. – şoferul Parchetului de pe lângă Judecătoria T., fiind întrebat în 
legătură cu acest aspect, a declarat că are cunoştinŃă de vila de la Costineşti şi că „...ştiu 
că aparŃine familiei T....” (vol. 1 – fila 116 verso). 

Acest martor a mai declarat că în fiecare an, fostul său şef, învinuitul – prim 
procuror T.N., îl invita în concediu pe litoral, la vila de la Costineşti: „...dl. prim procuror 
T.N.  mă invita în fiecare an, de prin 2005-2006, în concediu să mergem cu familia la 
vila de la Costineşti...” (vol. 1 – fila 116 verso). 

Martorul V.G. a mai arătat că de multe ori l-a auzit pe fostul său şef vorbind la 
telefon: „...discuta cu unele persoane care doreau să se cazeze la vilă la Costineşti, pe o 
anumită perioadă...” (vol. 1 – fila 116 verso) şi că are cunoştinŃă că foarte mulŃi tineri din 
Mun. T. s-au cazat la Costineşti la vila învinuitului.  

Totodată, martorul V.G. a Ńinut să mai declare faptul că după ieşirea la pensie a 
fostului său şef, prin oraş a auzit zvonuri cum că acesta s-ar fi folosit la lucru de persoane 
cercetate în dosare penale, că a văzut în mai multe rânduri oameni la lucru la învinuitul – 
prim procuror T.N., dar nu ştie dacă aceştia erau sau nu plătiŃi. 

Martora S.V. – fostă grefier şef în cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria  
T., cu privire la acest aspect, a arătat următoarele: 

„Declar faptul că în perioada cât am lucrat ca grefier şef , în sezonul estival dl. 
prim procuror T.N. se ocupa cu planificarea cazării turiştilor la vila din Costineşti, 
sens în care îşi întocmea  notiŃe, tabele, liste de persoane cu perioadele de cazare. 

…Tot în perioada cât am lucrat l-am auzit pe dl. prim procuror T.N. discutând la 
telefon cu diferite persoane pe care le întreba dacă nu merg în concediu la Costineşti că 
mai sunt locuri, efectiv îi trimitea să meargă la vila sa pentru a-şi petrece sejurul.” (vol. 
2 – filele 101 verso - 102). 

Martorul F.I.P., propus în apărare de către învinuit, cu ocazia audierii sale a 
arătat că are cunoştinŃă de faptul că familia învinuitului – prim procuror T.N. deŃine o vilă 
de vacanŃă la Costineşti. Fiind întrebat cine se ocupa de cazările la vilă pe perioada cât 
martorul a fost şi el cazat acolo, acesta a arătat că: „...eu am văzut că toată familia se 
ocupa de cazare în frunte cu dl. T.N., care de fapt coordona întreaga activitate.” (vol. 1 – 
fila 222). 

Martorul B.B., fiul făptuitorului B.A., a declarat că împreună cu 2 prieteni au 
fost la mare, la Costineşti, unde s-au cazat „...la vila d-lui prim procuror T.N..” (vol. 1 – 
fila 144 verso). 

Acesta a mai arătat faptul că în acea perioadă la vilă erau cazaŃi şi alŃi turişti şi că 
rezervarea au făcut-o pe internet: „...Ştiu că rezervarea la vilă a fost făcută de unul dintre 
prietenii mei, care a luat numărul de pe internet, a sunat şi astfel am ajuns să fim cazaŃi 
acolo.  

Cred că palierul pe care noi am fost cazaŃi era ocupat în proporŃie de aproape 
100 %.”(vol. 1 – fila 145). 

Acest martor a mai declarat că la plecare au predat camera unei cameriste, ceea ce 
denotă faptul că sistemul de cazare era unul bine pus la punct.  

Martorul B.I. – fratele făptuitorului B.A. a declarat că împreună cu fratele său au 
fost la lucru la vila învinuitului – prim procuror T.N. şi că acesta este cel care a făcut 
negocierile. 

Martorul B.I. a mai declarat faptul că vila învinuitului era afacerea familiei T., că 
aceştia (el şi fetele) se ocupau de cazarea turiştilor, de procurarea materialelor de 



construcŃie, dar a Ńinut să precizeze că niciodată nu l-a văzut pe socrul învinuitului – prim 
procuror T.N. la Costineşti. 

Martorul S.I., unul dintre oamenii care a lucrat foarte mult la construcŃia vilei 
învinuitului, a declarat că: 

„Precizez faptul că l-am cunoscut pe socrul d-lui T.N., acesta a venit la Costineşti 
în anul 2000. Nu se pricepea la lucrări de construcŃii, am aflat de la acesta că era 
agricultor. A stat doar câteva zile, a îndreptat cuie, curăŃa scândurile de mortar. La un 
moment dat, dl. T.N. chiar s-a supărat pe dânsul deoarece încerca să facă ordine prin 
curte, însă dl. T. i-a spus că ordinea se face la sfârşit şi să nu mai încurce. Până în anul 
2007 l-am mai văzut pe socrul d-lui T.N. de vreo trei ori, însă venea doar în vizită. 

…Când construiam nivelul doi al vilei, a venit un control pentru a verifica 
apometrele. Persoana care a venit ne-a întrebat dacă aici locuieşte B.M., iar eu i-am 
răspuns că aici locuieşte dl. T.N., însă persoana ne-a arătat că pe documente figurează 
B.M. Atunci am ştiut că vila este pe socrul d-lui T.N.. 

Când  dl. T.N. a revenit la vilă, i-am spus că au fost în control de la apă şi pe 
documente figura socrul dânsului. Dl. T.N. mi-a cerut ca altă dată să nu mai spun 
nimănui că vila îi aparŃine dânsului deoarece a trecut-o pe numele socrului său.” (vol. 2 
– filele 43-44). 

Martorul S.S.A. a declarat că: 
„Pe socrul d-lui T.N. l-am cunoscut, ne-a ajutat puŃin la confecŃionarea cofrajelor 

şi făcea curăŃenie prin curte. Nu a lucrat efectiv la construcŃie. În următorii ani a fost 
doar în vizită pe litoral. Am înŃeles că era agricultor şi se pricepea la construcŃii din 
lemn.” (vol. 2 – fila 119). 

Martorul M.I., unul dintre oamenii care a lucrat la vilă, a declarat că:  
„ În al doilea an, la solicitarea d-lui T.N. împreună cu acesta şi socrul său ne-am 

deplasat cu trenul în Costineşti. Mi-a spus că mergem cu trenul deoarece socrul său era 
pensionar şi bolnav şi avea reduce la biletele de călătorie. De asemenea mi-a mai spus 
că socrul său are dreptul la un însoŃitor şi că doreşte să vadă vila. 

La aproximativ trei-patru zile, dl. T.N. împreună cu socrul său s-au reîntors la T.  
În perioada celor trei zile, socrul său nu a lucrat la vilă deoarece de abia stătea pe 
picioare, fiind bolnav.” (vol. 2 – fila 113 verso). 

Faptul că învinuitul – prim procuror T.N. a efectuat operaŃiuni financiare 
incompatibile cu funcŃia sa de procuror reiese şi din discuŃiile ambientale purtate în biroul 
său şi din discuŃiile telefonice purtate de acesta în perioada 25.03.2011 – 22.06.2011, 
discuŃii înregistrate în baza Încheierilor şi AutorizaŃiilor emise de către Curtea de Apel 
Tîrgu Mureş, susmenŃionate.  

Astfel, la data de 07.04.2011, ora 18:26, învinuitul a fost contactat pe telefonul 
mobil cu nr. 0744-xxxxxxx (cel ce apare ca număr de contact pe internet – numele 
proprietarului vilei „X.”), de o doamnă care se interesa de închirierea unei camere cu 
patru paturi pentru sfârşitul lunii iulie – începutul lunii august.  

Învinuitul – prim procuror T.N. a dat de înŃeles că o ştie pe acea doamnă, a 
asigurat-o că se poate caza la vilă şi i-a comunicat acesteia că o va costa cazarea în jur de 
100 de lei.  

În acelaşi context, la data de 09.04.2011, pe acelaşi număr de telefon, învinuitul – 
prim procuror T.N. a fost contactat telefonic (ora 12:15 şi ora 18:36) de un anume M.D., 



afirmativ administratorul unei societăŃi, care  s-a interesat dacă poate închiria mai multe 
camere în perioada sărbătorilor pascale.  

Telefonic învinuitul – prim procuror T.N. i-a transmis interlocutorului faptul că 
nu au deschis vila pentru sărbătorile pascale, dar i-a sugerat acestuia să-l sune mai târziu 
pentru a-i da un număr de telefon al unui prieten care are vilă la Costineşti şi care poate 
să-l cazeze. 

În cele din urmă, învinuitul – prim procuror T.N. i-a recomandat numitului M.D. 
o altă cazare, dar i-a transmis totodată telefonic că-l aşteaptă, la vila sa, în concediul din 
vară. 

La data de 26.04.2011, ora 10:41, învinuitul – prim procuror T.N., pe acelaşi 
număr de telefon 0744-xxxxxxx, a fost contactat de o persoană identificată ca fiind M.I., 
afirmativ o persoană cunoscută învinuitului.  

Acest M.I. din Lueta i-a transmis telefonic învinuitului – prim procuror T.N. că 
doreşte să închirieze două camere la vila de la Costineşti a învinuitului, în cursul lunii 
august. 

Cu ocazia audierii, martorul M.I.  a declarat următoarele: 
„După ce am coborât din tren, am fost abordaŃi de mai multe persoane care 

aveau cheile în mână şi ofereau spaŃii de cazare. Unii au cerut aproximativ 100 lei, iar la 
un moment dat a apărut o persoană mai vârstă şi ne-a întrebat de unde suntem. I-am 
răspuns că suntem din JudeŃul ..., moment în care, acesta ne-a spus că sunteŃi de-ai mei 
din JudeŃul ... şi ne cazează la un preŃ mai mic, astfel am convenit 70 lei/cameră. 

Cu ocazia audierii mi s-a prezentat imaginea foto a d-lui T.N. având CNP: …. 
Într-adevăr aceasta este persoana care era în apropierea Gării CFR din Costineşti şi ne-
a cazat. 

În anul 2008 împreună cu soŃia, fiica mea, prietenul fiicei mele şi fiul meu, cu 
autoturismul ne-am deplasat în Costineşti la Vila unde am fost cazaŃi în anul 2006. 

Aici l-am găsit pe dl. T.N. şi am fost cazaŃi trei sau patru nopŃi la etajul superior.  
La plecare i-am achitat d-lui T.N. suma convenită la cazare pentru nopŃile 

dormite. Cu această ocazie am închiriat două camere. Precizez că înainte de cazare ne-
am interesat de tarife la mai multe persoane, iar la Vilă am fost cazaŃi de dl. T.N. la un 
preŃ mai avantajos… 

…Precizez că în 2006 când am fost prima dată cazaŃi la Costineşti, i-am cerut să 
ne comunice un număr de telefon mobil pentru a-l putea contacta când vom mai reveni la 
mare. Acesta mi-a comunicat numărul 07444xxxxxxxx pe care l-am salvat în telefonul 
meu mobil marca NOKIA sub denumirea „T.N. şi nr. 07444xxxxxxxx.” (vol. 2 – filele 38 
verso - 39). 

La data de 30.04.2011 ora 16:54, învinuitul - prim procuror T.N., pe acelaşi 
număr de telefon, a fost contactat de o persoană neidentificată, care l-a întrebat dacă mai 
are camere libere pentru 1 mai 2011. Învinuitul - prim procuror T.N. i-a răspuns: „...Nu. 
Ne pare rău. Nu avem.” (vol. 6 – fila 9 verso). 

Un alt aspect din care reiese că învinuitul – prim procuror T.N. este cel care se 
ocupă în permanenŃă de buna administrare a vilei de la Costineşti reiese şi din discuŃia 
telefonică  a acestuia din 03.05.2011, când pe acelaşi număr de telefon a fost contactat de 
o doamnă cu numele S.A. şi care s-a interesat de locuri de muncă la vila din Costineşti. 

Apropiindu-se sezonul estival din vara anului 2011, învinuitul – prim procuror 
T.N. a fost preocupat de angajarea unor femei la vila „X.” Costineşti. Astfel, la data de 



09.05.2011 ora 19:10, învinuitul a primit un telefon din partea unui domn din Remetea, 
care la rândul său i-a indicat numele şi numărul de telefon al unei doamne G.I., care ar fi 
interesată să lucreze la vila de la Costineşti. 

Un alt aspect din care reiese că învinuitul – prim procuror T.N. este cel care se 
ocupă efectiv de administrarea şi bunul mers al vilei de la Costineşti reiese şi din discuŃia 
ambientală purtată de acesta la data de 01.06.2011, ora 10:08, în biroul său, cu un anume 
domn „M.”, care i-a făcut oferte pentru mobilierul cu care urma să se mobileze mai multe 
camere din vila de la Costineşti. 

În cadrul discuŃiei pe care învinuitul – prim procuror T.N. a avut-o la data de 
09.06.2011, ora 11:53, în biroul său, cu martorul Cms. S.I. – ofiŃer de poliŃie judiciară, la 
un moment dat, învinuitul i-a spus acestuia că este aşa de stresat de ancheta D.N.A.-ului, 
încât : „...mă pensionez şi mă duc şi io acolo la Costineşti, să ne vedem de treabă...”  
(vol. 6 – fila 51 verso). 

 
La data de 09.06.2011, s-a procedat la audierea soacrei învinuitului – prim 

procuror T.N., numita B.E., care a Ńinut să precizeze că soŃul său (decedat în 2010) este 
cel care a cumpărat terenul de la Costineşti, pe care ulterior a fost construită vila „X.”, cu 
intenŃia de a-l lăsa moştenire fiicei sale şi celor trei nepoate (soŃia, respectiv fiicele 
învinuitului – prim procuror T.N.).  

Soacra învinuitului – prim procuror T.N. a mai declarat că împreună cu soŃul său 
au decis să facă o vilă pentru fete. Întrebată fiind de unde a câştigat banii necesari, 
aceasta a declarat că a crescut vaci, oi, a Ńesut cuverturi şi au confecŃionat spete pentru 
războaiele de Ńesut, pe care le-au vândut ulterior prin Ńară.  

Totodată aceasta a mai declarat că soŃul său a avut o pensie de veteran de război 
pe care a investit-o în vilă şi la fel şi pensia sa de 300 de lei a investit-o tot în vilă. 
Aceasta a mai declarat că iniŃial au început cu construcŃia unei camere şi în final au 
construit 43 de camere, deşi în realitate vila are 48 de camere.  

Astfel, în condiŃiile în care socrii învinuitului – prim procuror T.N. s-au dovedit a 
fi o familie foarte modestă (o casă de 60 mp şi un grajd, teren arabil 0,97 ha teren arabil, 
păşune 0,21 ha, fâneaŃă 0,06 ha şi curŃi-construcŃii – 0,31 ha,  conform adresei nr. 425 din 
20.01.2012 a Primăriei Com. Păstraveni, jud. NeamŃ – vol. 3 – fila 239) şi în condiŃiile în 
care soacra acestuia a fost nevoită să se împrumute pentru înmormântarea soŃului său, 
avem dubii cu privire la faptul că aceştia ar fi reuşit cu propriile venituri să construiască o 
vilă de 48 de camere în staŃiunea Costineşti: „...când a murit (n.n. soŃul său) chiar m-am 
împrumutat cu 2000 lei de l-am îngropat şi ulterior am dat banii înapoi, după ce am 
primit ajutorul de înmormântare...” (vol. 1 – fila 125). 

Un alt aspect din care reiese atitudinea total nesinceră a soacrei învinuitului – 
prim procuror T.N., faptul că acesta nu a avut venituri semnificative, este şi acela că: 
„...în fiecare iarnă, ginerele meu T.N. îmi aduce lemne de foc, pentru că nu am cu ce să-
mi cumpăr.” (vol. 1 – fila 125). 

Cu ocazia audierii în calitate de martor, soacra învinuitului, B.E., a declarat că-şi 
menŃine declaraŃia dată anterior. 

De această dată, martora B.E. a declarat că vila X. de la Costineşti are 36 de 
camere (câte 12 pentru fiecare nepoată) şi 2 camere pentru ea şi soŃul său. 



Un alt aspect din care reiese atitudinea subiectivă a martorei este acela că: „...vila 
de la Costineşti nu are etaje, este construită pe parter, pe o parte şi pe alta, în total 36 de 
camere” (vol. 1 – fila 121 verso). 

FaŃă de cele arătate mai sus, s-a apreciat că de fapt învinuitul – prim procuror T.N. 
este cel care s-a ocupat de achiziŃionarea terenului de la Costineşti, de construcŃia vilei 
„X.” cu 48 de camere, mobilierul acesteia, administrarea şi implicit cazările din perioada 
2004 – la zi, chiar dacă a încercat să-şi ascundă această activitate prin interpunerea 
socrilor săi. 

Este evident faptul că socrul învinuitului, împreună cu soacra sa – B.E., doi 
oameni extrem de modeşti, nu ar fi reuşit să cumpere un teren, să construiască o vilă de 
48 camere din veniturile lor extrem de mici şi cu atât mai mult să se ocupe de activitatea 
de administrare şi cazare, în condiŃiile în care soacra sa – B.E. a declarat că singura dată 
când a fost la mare a fost în anul 2006, când au încheiat contractul de vânzare-cumpărare 
cu nepoatele sale, iar fostul socru nici măcar nu a avut un telefon mobil.  

Chiar dacă în unele situaŃii fiicele învinuitului – prim procuror T.N. s-au ocupat 
de cazarea de la vila „X.”  şi chiar dacă în realitate ele sunt cele trei proprietare de drept 
ale clădirii (ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare din 31.05.2006, 
când acestea aveau 20 de ani, 21 de ani, respectiv 23 de ani), în realitate însă este evident 
că acestea nu sunt decât nişte persoane interpuse afacerii derulate de învinuitul – prim 
procuror T.N., pentru a-şi acoperi incompatibilitatea prevăzută de art. 5 alin. 1 din Legea 
nr. 303/2004. 

Martora S.V. – fost grefier şef al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., a 
declarat că: „...într-o discuŃie mai restrânsă cu colegii, dl. prim procuror T.N. a afirmat 
„Eu nu am nimica pe numele meu, vila este a socrului, maşina pe o fată, casa pe 
numele soŃiei”. (vol. 2 – fila 102). 

Pentru lămurirea cu exactitate a situaŃiei terenului achiziŃionat de familia 
învinuitului – prim procuror T.N. în loc. Costineşti, jud. ConstanŃa şi ulterior construcŃia 
vilei „X.”, s-au făcut mai multe verificări. 

Astfel, în urma solicitării noastre, Primăria Costineşti ne-a înaintat adresa nr. 
5852/15.10.2010, din care rezultă că învinuitul – prim procuror T.N., căsătorit cu T.A., 
figurează în evidenŃe ca plătitor de impozite şi taxe cu teren intravilan în suprafaŃă de 72 
m.p. lot 211 F, situat în str. P…, sat …, com. Costineşti, jud. ConstanŃa (vol. 3 – fila 
144). 

La adresă s-a ataşat şi o copie de pe contractul de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. 609/16.10.2003, la notarul public I.A. din ConstanŃa, încheiat între Primăria 
Comunei Costineşti, în calitate de vânzătoare şi învinuitul – prim procuror T.N., căsătorit 
cu T. A., în calitate de cumpărător (vol. 3 – filele 145-146). 

Din cuprinsul contractului reiese că, în baza H.C.L. nr. 114/2000 şi a procesului-
verbal  de adjudecare la licitaŃia publică nr. 5714/23.09.2003, Comuna Costineşti a 
vândut cumpărătorului - învinuitul – prim procuror T.N. suprafaŃa de 72 m.p.  

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ConstanŃa - Biroul de Carte Funciară 
Mangalia ne-a înaintat copie de pe C.F. 10/Costineşti, precum şi documentele care au stat 
la baza menŃiunilor din această carte funciară (vol. 3  - filele 186-203).  

Din aceste documente reiese că învinuitul – prim procuror T.N. şi soŃia sa T.A. 
figurează în C.F. 10/Costineşti nr. cadastral 14,  cu suprafaŃa de 199,44 m.p. teren 
intravilan.  



Împreună cu copia C.F. 10 N/Costineşti a fost înaintat în copie şi contractul de 
vânzare cumpărare, autentificat la biroul notarului public S.F.E. din Mangalia sub nr. 
3960/20.09.1999.  Acest contract a fost încheiat între numiŃii I.G. şi I.L., în calitate de 
vânzători şi învinuitul – prim procuror T.N., în calitate de cumpărător, având ca obiect 
suprafaŃa de 199, 44 m.p teren intravilan fără construcŃii (vol. 3 – filele 191-192). 

Din cele expuse mai sus rezultă că învinuitul – prim procuror T.N. nu figurează în 
evidenŃele Primăriei Costineşti ca plătitor de impozite şi taxe  pentru imobilului în 
suprafaŃă de 199,44 m.p. teren intravilan. 

 S-a solicitat Biroului de Carte Funciară Mangalia copia fidelă a C.F. 69 N 
Costineşti, precum şi copii de pe documentele care au stat la baza menŃiunilor din această 
carte funciară. 

Din documentele înaintate rezultă că numiŃii B.M., căsătorit cu B.E. (socrii 
învinuitului – prim procuror T.N.), figurează în C.F. 69 N Costineşti cu 814,13 m.p. teren 
intravilan fără construcŃii. Terenul a fost achiziŃionat în anul 2000 de la  numitul C.Z., 
prin mandatar C.I.L., fiind încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
3441/18.07.2000, la notarul public S.F.E. din Mangalia (vol. 3 – filele 187-190). 

În baza cererii depuse de numiŃii B.M. şi E. şi înregistrată la Primăria Comunei 
Costineşti sub nr. 3991/07.09.2000, această instituŃie a eliberat AutorizaŃia de construire 
nr. 24/08.09.2000, prin care s-a autorizat „Construire locuinŃă P+M”  pe terenul situat în 
Com. Costineşti, Sat …, str. … F.N, autorizaŃie valabilă 6 luni de la data eliberării (durata 
executării lucrărilor nu va depăşi 24 luni). 

Sub nr. 2686/08.05.2006, la Biroul Notarilor Publici Spânu şi Charcovschi 
Mangalia s-a autentificat contractul de vânzare-cumpărare, încheiat între numiŃii B.M. şi 
B.E., în calitate de vânzători şi numitele T. A., T. E., T.  O., în calitate de cumpărători 
(vol. 3 – filele 187-188).  

Primii au vândut cumpărătoarelor nuda proprietate din întregul drept de 
proprietate asupra imobilului situat în comuna Costineşti, localitatea …, jud. ConstanŃa, 
identificat cu numărul cadastral „39”, alcătuit din teren în suprafaŃă de 804,13 m.p. şi 
construcŃie cu destinaŃie de locuinŃă edificată pe acest teren, care urmează să fie edificată 
în regim P+M şi care este realizată, afirmativ, la data vânzării  în proporŃie de 50% 
(parter). 

La data de 31.07.2007, comisia de recepŃie formată din B.M.-viceprimar, B.M. - 
referent şi G.N. – referent, toŃi din cadrul Primăriei Com. Costineşti, au încheiat proces-
verbal de recepŃie finală nr. 81/ 31.08.2007 şi ulterior înregistrat la Primărie sub nr. 
7860/31.08.2007, din care rezultă că obiectivul a fost finalizat, fiind compus din 
parter+etaj (vol. 3 – fila 148). 

S-a solicitat Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii ConstanŃă efectuarea unei 
verificări pe linia legalităŃii edificării imobilului situat în Com. Costineşti, Sat …, str. … 
(vol. 3 – fila 253). 

Din răspunsul acestei instituŃii rezultă că la adresa din satul …, str. …, există o 
construcŃie cu suprafaŃă construită la sol de aprox. 250 m.p., cu regim de înălŃime parter, 
două etaje şi mansardă. FaŃă de proiectul anexă, AutorizaŃiei de construire nr. 24 din 
08.09.2000, care prevedea o locuinŃă parter şi mansardă, pentru care a fost întocmit 
procesul verbal de recepŃie din 31.08.2007,  s-a constatat că au fost executate lucrări 
constând în modificarea construcŃiei recepŃionate în 2007 prin supraetajarea cu două 
niveluri, fără autorizaŃie de construire (vol. 3 – filele 254-256). 



Constatările efectuate de Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii ConstanŃa au fost 
materializate în procesul-verbal de inspecŃie nr. 525/12.09.2011, care a fost înaintat la 
Primăria Costineşti (vol. 3 – filele 263-264). 

La capitolul „Măsuri dispuse” din procesul-verbal de inspecŃie se prevede că 
personalul de specialitate din cadrul Primăriei Costineşti va întocmi proces-verbal de 
constatare şi sancŃionare a contravenŃiei pentru executarea de lucrări fără autorizaŃie de 
construire. Astfel, inspectorul principal de urbanism din cadrul Primăriei Costineşti a 
încheiat procesul-verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor nr. 
5862/23.09.2011, fiind aplicată amendă în valoare de 1.000 lei contravenientei T. O. (vol. 
3 – filele 265-266). 

 
b) În legătură cu vânzarea pomilor de crăciun în pieŃele din Mun. Reghin şi 

com. Sîngeorgiu de Mureş, jud. Mureş, de către învinuitul – prim procuror T.N.  
Probele administrate pe parcursul urmăririi penale au dovedit că în cursul lunii 

decembrie 2008, învinuitul – prim procuror T.N. a fost depistat de către reprezentanŃii 
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Braşov - Serviciul Controlul 
Regimului Silvic valorificând, în două rânduri,  pomi de iarnă pe raza Com. Sîngiorgiu de 
Mureş, jud. Mureş  şi PiaŃa Agroalimentară din Mun. Reghin, jud. Mureş. 

În aceeaşi perioadă, martorul L.B.S. - consilier la Inspectoratul Teritorial de 
Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov - Serviciul Controlul Regimului Silvic, împreună cu 
şeful Postului de PoliŃie Sîngiorgiu de Mureş, la data de 21.12.2008, a efectuat un control 
comun pe linia legalităŃii valorificării pomilor de iarnă pe raza localităŃii Sîngeorgiu de 
Mureş, jud. Mureş.  

Pe str. Şcolii din localitate cei doi l-au depistat pe martorul R.G.F. comercializând 
pomi de iarnă. Acesta nu a putut prezenta documentele legale de provenienŃă şi transport, 
motivând că acestea se află la învinuitul – prim procuror T.N., sens în care l-a contactat 
să se prezinte. 

Conform legislaŃiei în vigoare, martorul L.B.S. a încheiat proces-verbal de 
predare în custodie, în care la Cap. 4 a menŃionat „COMERCIALIZARE POMI DE 
CRĂCIUN FĂRĂ DOCUMENTE LEGALE DE PROVENIENłĂ” (vol. 2 – filele 24-25). 

Din declaraŃia martorului R.G.F. rezultă că în dimineaŃa zilei de 21.12.2008, la 
solicitarea învinuitului – prim procuror T.N., de la locuinŃa acestuia a încărcat în jur de 
30-35 pomi de iarnă, pe care i-a transportat în Com. Sîngiorgiu de Mureş şi împreună cu 
învinuitul – prim procuror T.N. au valorificat aproximativ 5-6 bucăŃi, după care acesta a 
plecat, lăsându-l pe martor singur în piaŃă. 

La controlul efectuat de reprezentantul I.T.R.S.V. Braşov - Serviciul Controlului 
Regimului Silvic, martorul nu a putut prezenta documentele de provenienŃă şi transport, 
motiv pentru care l-a contactat pe învinuitul – prim procuror T.N. să se prezinte cu 
documentele care erau asupra sa. 

În sensul celor expuse mai sus, martorul R.G.F. a declarat că: 
 „...în dimineaŃa zilei de 21.12.2008 la solicitarea d-lui prim procuror T.N., de la 

locuinŃa sa am încărcat o cantitate de pomi de iarnă în autodubă şi împreună cu acesta 
m-am deplasat pe raza Com. Sîngiorgiu de Mureş...  

...Am încărcat din garaj acest pomi şi au mai rămas aproximativ 6-7 bucăŃi. Dl. 
prim procuror T.N. mi-a spus că deŃine documente legale de provenienŃă şi transport, 
însă nu mi le-a arătat. 



După cum îmi amintesc am încărcat în jur de 30-35 pomi de iarnă. Când am 
ajuns în Com. Sîngiorgiu de Mureş am descărcat pomii de iarnă cu excepŃia  5-6 bucăŃi 
care au rămas în autodubă. Am vândut atât eu cât şi dl. prim procuror aproximativ 5-6 
buc. pomi de iarnă din cei descărcaŃi, cu preŃul cuprins între 15 lei şi 50 lei. 

La un moment dat dl. prim – procuror T.N. s-a urcat la volanul autodubei 
spunându-mi că cele 5 - 6  bucăŃi pe care nu le-am descărcat trebuie să le ducă în oraş la 
cineva, eu rămânând să vând în continuare. 

După aproximativ 1 oră de la plecare domnului prim – procuror T.N. la locul 
unde vindeam pomi de Crăciun, au sosit în control 2 persoane, una de la ITRSV cu 
numele de L. şi un poliŃist în Ńinută militară. Mi-au solicitat să le prezint documentele 
însoŃitoare, însă le-am spus că nu sunt la mine ci se află la proprietar şi anume la dl. 
T.N. 

Aceştia mi-au spus că nu mai am dreptul să vând pomi de iarnă deoarece nu am 
documente justificative. L-am sunat pe mobil pe dl. prim – procuror T.N., spunându-i că 
au  venit în control de la ITRSV şi poliŃie, nu mă mai lasă să vând şi trebuie să le prezint 
actele. Dl. prim – procuror mi-a spus să am răbdare, însă a sosit după aproximativ 1 oră 
şi jumătate. Până la sosirea acestuia organele de control au întocmit un document, cred 
că era un document privind lăsarea în custodie.” (vol. 2 – filele 30 verso - 31).  

După mai multe apeluri telefonice din partea martorului R.G.F. şi a martorului 
Lăpuşan  Bogdan-Silviu, învinuitul – prim procuror T.N. a sosit la faŃa locului, procedând 
la ameninŃarea şi intimidarea organelor de control, declinându-şi calitatea de prim 
procuror şi prezentându-şi legitimaŃia (încă neschimbată). 

Vis à vis de atitudinea învinuitului – prim procuror T.N.,  martorul L.B.S. a 
declarat că: 

„...a sosit dl. T., care mi-a fluturat prin faŃă o legitimaŃie afirmând pe un ton 
ridicat că este prim procurorul T.N. de la T., l-a chemat pe R.G. şi l-am auzit când îl 
învăŃa pe acesta, ca în situaŃia în care vor fi probleme să afirme că eu i-am cerut bani. 
Auzind această discuŃie i-am spus d-lui prim procuror T.N. să-i fie ruşine că îl învaŃă aşa 
ceva, la care dânsul mi-a replicat ,, Bă! Ai fost vreodată cercetat de un procuror să vezi 
cum este? ,, eu răspunzându-i că nu am fost cercetat, însă îmi fac doar datoria. 

... prin atitudinea şi comportamentul său încerca să mă intimideze. Şeful de post 
i-a solicitat d-lui prim procuror T. să aibă un comportament civilizat şi să nu mai 
ameninŃe. 

Văzând comportamentul d-lui T., i-am contactat telefonic pe poliŃiştii M.D. şi 
N.A. de la IPJ Mureş-SIF. Precizez că şi la sosirea celor doi poliŃişti dl. T. avea acelaşi 
comportament, însă cei doi au reuşit să-l liniştească” (vol. 2 – filele 17-18). 

Martorul R.G.F. a confirmat discuŃia aprinsă dintre învinuitul – prim procuror 
T.N. şi organele de control, inclusiv faptul că la faŃa locului, la un moment dat, au mai 
sosit două persoane în Ńinută civilă: 

„Când a sosit dl. prim – procuror a prezentat celor aflaŃi în control documentele, 
am sesizat că între acesta şi cei aflaŃi în control discuŃia a fost mai aprinsă, moment în 
care eu m-am retras.  

...La un moment dat în locul unde discutau au mai venit două persoane în Ńinută 
civilă, iar ulterior am aflat de la dl. prim procuror că erau poliŃişti” (vol 2 – fila 31). 

Învinuitul – prim procuror T.N. a prezentat organelor de control Avizul de însoŃire 
seria HRlbb nr. 4744184/19.12.2008, APV. 8300/2008 şi Bonul de vânzare 



4262645/19.12.2008. Urmare a prezentării documentelor, martorul L.B.S. a încheiat 
proces-verbal de constatare şi sancŃionare a contravenŃiei silvice nr. 0548/21.12.2008, 
fiind aplicat un „AVERTISMENT” (vol 2 – filele 22-23). 

Din analiza documentelor menŃionate mai sus se constată că în baza Avizului de 
însoŃire nr. 4744184/19.12.2008, numitul T.V. din …, a expediat către martorul R.G. din 
loc. Tulgheş, punct de descărcare Mureş, jud. Mureş, 50 buc. pomi de crăciun specia 
brad, fiind enumeraŃi crotalii nr. 10045623-10045672. La numele delegatului care 
însoŃeşte transportul a fost menŃionat T.N., C.I. seria ….   

Pe avizul de însoŃire, la rubrica documente de provenienŃă, figura Actul de punere 
în valoare nr. 8300/2008, Bonul de vânzare nr. 4262645/19.12.2008 şi data expedierii 
transportului  - 21.12.2008, ora 07.00. 

Actul de punere în valoare nr. 8300/2008 a fost eliberat pe numele T.V. … ..., 
pentru 100 pomi de iarnă.  

Bonul de vânzare Seria HRlcb nr. 4262645, care figurează la rubrica „Documente 
de provenienŃă” din avizul de însoŃire nr. 4744184/19.12.2008, a fost eliberat de 
pădurarul T. G., în data de 16.12.2008, pentru numitul C.N. din ..., pentru 150 pomi de 
iarnă. 

Pe Avizul de însoŃire nr. 4744184/19.12.2008 figurează totodată chitanŃa cu nr. 
0013515/02.12.2008. 

În carnetul cu chitanŃiere, chitanŃa nr. 0013515/02.12.2008 a fost eliberată pe 
numele învinuitului – prim procuror T.N., de la care s-a încasat suma de 150 lei, 
reprezentând „TAXĂ INVENTAR APV. POMI DE CRĂCIUN 250 buc.” (vol. 4 – fila 
278).     

Ulterior, în data de 23.12.2008, cu ocazia controlului efectuat în PiaŃa 
Agroalimentară din Mun. Reghin, pe linia legalităŃii valorificării pomilor de iarnă, 
martorul C.F.I. - referent de specialitate în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim 
Silvic şi Vânătoare Braşov, l-a identificat pe învinuitul – prim procuror T.N. şi pe 
martorul R.G.-F. valorificând pomi de iarnă, fără a avea aplicate sigiliile crotal. 

Şi de această dată învinuitul – prim procuror T.N. a prezentat organelor de control 
o legitimaŃie, declinându-şi calitatea de prim procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria T..  

La solicitarea martorului C.F.I., la faŃa locului s-a deplasat o echipă de poliŃişti, 
respectiv martorul P.M.A. – şef Birou de Investigare a Fraudelor din cadrul PoliŃiei Mun. 
Reghin şi subinspector M.C. - ofiŃer în cadrul aceluiaşi birou.  

Lucrătorii de poliŃie au solicitat martorului R.G.-F. să prezinte documentele de 
provenienŃă şi transport, moment în care a intervenit învinuitul – prim procuror T.N., care 
şi-a declinat astfel calitatea de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria T., fără 
însă a prezenta legitimaŃia.  

Ulterior, la insistenŃele lucrătorului de poliŃie, învinuitul – prim procuror T.N. şi-a 
prezentat cartea de identitate şi avizul de însoŃire pentru pomii de iarnă. 

În sensul celor expuse mai sus, din declaraŃia martorului C.F.I. a reieşit că: 
 „Sesizând că unii pomi de iarnă expuşi spre vânzare  nu  aveau  sigiliu – crotal  

i-am întrebat pe cei doi, de ce nu au crotalii, la care persoana mai în vârstă mi-a răspuns 
că au crotalii, i-a scos din buzunar şi i-a prezentat. De asemenea persoana respectivă 
mi-a prezentat o legitimaŃie spunându-mi că este prim procurorul T. Tot cu acea ocazie 



mi-a spus că legitimaŃia respectivă este doar pentru procuror şi nu cea de prim-procuror, 
motivând că este recent numit în funcŃie.  

După cum am precizat, sigiliile-crotal fiind asupra d-lui procuror T. şi nu aplicaŃi 
pe pomii de iarnă cum prevede legislaŃia, am solicitat sprijinul PoliŃiei mun. Reghin.  

Telefonic, am luat legătura cu dl. inspector principal Pop spunându-i ce am 
constatat la faŃa locului, inclusiv faptul că una dintre persoanele depistate s-a legitimat 
ca fiind prim-procurorul T.”. (vol. 2 – fila 6). 

 Martorul P.M.A. - şeful Biroului de Investigare a Fraudelor a declarat că: 
„În data de 23.12.2008 am fost contactat de către C.F.I. din cadrul ITRSV 

Braşov, care mi-a solicitat sprijinul pentru a efectua un control pe linia comercializării 
pomilor de crăciun, deoarece sunt ceva probleme cu nişte brazi. 

Ajungând în PiaŃa Mică din mun. Reghin împreună cu colegul meu subinspector 
M.C.I., referentul C.F. ne-a indicat pomii de crăciun care trebuiau verificaŃi, spunându-
mi că ar putea exista unii fără sigilii-crotali. 

La întrebarea mea referitoare la vânzător o persoană s-a apropiat de noi şi s-a 
prezentat cu numele de R. In timp ce discutam cu R., s-a apropiat o persoană în vârstă de 
aproximativ 45 ani, s-a prezentat că îl cheamă T. şi că este prim procuror la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria T., spunându-mi că brazii sunt ai prietenului său Rugină.  

I-am solicitat numitului R. să-mi prezinte avizul de însoŃire, mi-a răspuns că nu-l 
are asupra sa, iar dl. T. mi-a spus că avizul se află la dânsul, că este prim procuror şi nu 
umblă cu prietenul său fără acte.  

Fiind deranjat de insistenŃele d-lui T. care îşi declina calitatea de prim procuror 
fără a-mi prezenta o legitimaŃie, m-am retras în apropiere şi l-am contactat pe d-l prim 
procuror D.D. de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin, care mi-a confirmat că 
prim procurorul de la T. este un domn T.. 

După discuŃia cu dl. prim procuror D. am avut convingerea că acea persoană 
este dl prim procuror T. de la Parchetul T. şi i-am solicitat să-mi prezinte avizul de 
însoŃire, lucru pe care l-a şi făcut, înmânându-mi avizul şi 12 sigilii crotal pe care le 
avea în buzunar.   

L-am întrebat pe dl. T. de ce are sigiliile-crotal asupra dânsului, la care mi-a 
răspuns că aşa le-a primit de la pădurar împreună cu brazii de pe aviz. 

L-am  invitat pe dl. T. la sediul PoliŃiei mun. Reghin unde s-a încheiat un proces-
verbal de constatare în care s-a descris starea de fapt constatată, dl. T. şi R. au semnat 
acest proces-verbal. I-am solicitat d-lui T. să consemneze o declaraŃie, însă a refuzat pe 
motiv că nu este obligat să dea o astfel de declaraŃie.” (vol. 2 – filele 10-11). 

Astfel, învinuitul – prim procuror T.N. şi martorul R.G.-F. au fost invitaŃi la 
sediul PoliŃiei Mun. T., unde s-a încheiat un proces-verbal de constatare, fiind descrisă 
starea de fapt constatată, proces-verbal pe care l-au semnat şi care a făcut obiectul lucrării 
403681/29.12.2008. 

Lucrarea respectivă a fost înaintată la PoliŃia Mun. T. pentru efectuarea de 
verificări, rezultatul verificărilor fiindu-ne comunicat cu adresa acestei instituŃii nr. 
400.092/19.01.20009 (vol. 3 – filele 26-35). 

Transportul pomilor de iarnă în PiaŃa Agroalimentară din Mun. Reghin s-a 
efectuat în baza Avizului de însoŃire nr. 4744192/23.12.2008. 

Conform avizului de însoŃire, documentele de provenienŃă au fost: Actul de 
punere în valoare nr. 8300/2008 şi Bonul de vânzare 4262645/19.12.2008.  



După cum am mai arătat, Actul de punere în valoare nr. 8300/2008 a fost eliberat 
pe numele lui T.V. din ..., pentru 100 pomi de iarnă, iar Bonul de vânzare nr.  
4262645/19.12.2008, a fost eliberat în data de 16.12.2008, pentru numitul C.N. din..., 
pentru 150 pomi de iarnă.  

De asemenea, pe avizul de însoŃire a fost menŃionată chitanŃa nr. 0013515/ 
02.12.2008, care a fost eliberată pe numele învinuitului – prim procuror T.N., de la care 
afirmativ s-a încasat suma de 150 lei, reprezentând „TAXĂ INVENTAR APV. POMI DE 
CRĂCIUN 250 buc.” (vol. 4 – fila 278).  

Bonul de vânzare şi avizul de însoŃire au fost eliberate de către martorul T.  G. - 
pădurar la Ocolul Silvic T.. 

În carnetul cu chitanŃiere, care ne-a fost înaintat de Ocolul Silvic T., se regăseşte 
şi chitanŃa seria B DFR  nr. 0013518/10.12.2008, emisă pe numele învinuitului – prim 
procuror T.N., de la care s-a încasat suma de 1.350 lei, reprezentând diferenŃă de valoare 
a 250 buc. pomi de crăciun la chitanŃa nr. 0013515/02.12.2008 (vol. 4 – fila 281). 

Din cele expuse mai sus rezultă că, în baza cererilor depuse, organele silvice au 
aprobat tăierea a 100 pomi de iarnă de către numitul T.V. şi 150 pomi de iarnă de către 
numitul C.N.  

Bonurile de vânzare şi chitanŃele privind încasarea contravalorii prestaŃiilor 
silvice au fost întocmite de martorul T. G. - pădurar la Ocolul Silvic T., prestaŃiile silvice 
fiind achitate cu chitanŃa seria B DFR nr.  0013515/ 02.12.2008 şi chitanŃa seria B DFR 
nr. 0013518/10.12.2008, de către învinuitul – prim procuror T.N., care a valorificat pomi 
de iarnă pentru care au avut aprobare de tăiere numiŃii T.V. şi C.N.. 

Martorul T.G. – pădurar la Ocolul Silvic T. a declarat faptul că numitul T.V., 
fratele învinuitului – prim procuror T.N. a avut aprobare pentru tăierea a 100 pomi de 
iarnă, iar numitul C.N., care este cuscrul numitului T.V., a avut aprobare pentru tăierea a 
150 pomi de iarnă.  

Tot din declaraŃia acestuia rezultă că prestaŃiile silvice au fost achitate de 
învinuitul – prim procuror T.N. şi că pomii de iarnă tăiaŃi au fost transportaŃi la domiciliul 
învinuitului, iar la solicitarea acestuia a marcat cu ciocanul cantităŃile de pomi  de iarnă 
care urmau să fie transportaŃi. 

Totodată acesta urma să îi precizeze destinaŃia şi celelalte date care urmau a fi 
trecute în avizele de însoŃire şi să aplice pe pomii care urmau să fie transportaŃi sigiliile-
crotal.  

Tot din declaraŃia acestuia mai rezultă că, întrucât învinuitul – prim procuror T.N. 
a achitat prestaŃiile silvice pentru 250 pomi de iarnă, transportând doar o anumită 
cantitate din aceştia, a aplicat sigiliile-crotal doar pe pomii transportaŃi, diferenŃa până la 
250 bucăŃi sigilii crotal i le-a predat învinuitului.  

În sensul celor de mai sus, din declaraŃia martorului T.G. - pădurar în cadrul 
Ocolului Silvic T., a reieşit că: 

 „După cum îmi amintesc la nivelul anului 2008 T.V., fratele d-lui prim procuror 
T.N. a depus o cerere prin care solicita aprobarea tăierii din proprietate a unei cantităŃi 
de pomi de iarnă. Este posibil ca cererea să fi fost în numele d-lui prim procuror T.N.. 

Când a fost depusă cererea la ocolul Silvic T. au venit amândoi fraŃii, iar dl. T.N. 
m-a rugat să fac un inventar pentru pomi de crăciun. 



M-am deplasat la faŃa locului împreună cu un membru al familiei, posibil să fi 
fost chiar dl. prim procuror şi am făcut inventarul în teren pe care l-am predat celui 
prezent la faŃa locului, pentru a-şi achita taxa pentru inventariere….. 

Cantitatea de pomi aprobată a fost tăiată şi transportată la domiciliul d-lui prim 
procuror T.N., eliberând în acest sens un aviz de însoŃire. 

La scurt timp d-l prim procuror T.N. m-a chemat la domiciliul său pentru a elibera 
documentul cu care urma să plece cu pomii la vânzare în piaŃă. La solicitarea d-lui prim 
procuror T.N. am eliberat aviz de însoŃire pentru cantitatea pe care urma să o valorifice în 
pieŃe din judeŃul Mureş.  

Pomii de iarnă pe care trebuia să-i transporte i-am marcat cu ciocanul 
dreptunghiular şi am aplicat sigiliile-crotal. Cu acea ocazie am dus numărul de sigilii 
crotal a căror contravaloare era achitată. Am aplicat sigiliile crotal doar pentru cantitatea 
de pomi de iarnă care se transporta în momentul respectiv, iar restul sigiliilor crotal le-am 
predat d-lui prim procuror T.N., urmând să-i aplic pe următoarea cantitatea de pomi de 
iarnă pe care dorea să o transporte în vederea valorificării. 

Deoarece cu ocazia încheierii primei chitanŃe nu am încasat întreaga sumă, am 
mai eliberat chitanŃa nr. 0013518/10.12.2008 în valoare de 1350 lei ca diferenŃă la 
valoare la chitanŃa iniŃială. Am eliberat această chitanŃă tot pe numele d-lui prim procuror 
T.N.. 

Avizul de însoŃire  seria HRlbb nr. 4744192 din 23.12.2008 l-am întocmit eu. La 
expeditor am trecut pe T.V., la beneficiar am trecut pe R.G. din … care efectua 
transportul pomilor de iarnă în pieŃele din JudeŃul Mureş, iar la delegat am trecut pe T.V. 
şi T.N. Am trecut datele respective la solicitarea d-lui prim procuror T.N.. Cu acel aviz 
trebuiau să transporte 46 buc. pomi iarnă.  

Îmi amintesc faptul că referitor la acest transport de pomi de iarnă am fost audiat 
la PoliŃia mun. T. şi atunci am aflat că dl. prim procuror T.N. a fost surprins în judeŃul 
Mureş cu sigilii crotal avute asupra sa. După cum am precizat eu am aplicat sigilii crotal 
doar pentru cantitatea trecută în avizul de însoŃire, iar restul sigiliilor crotal achitate le-am 
predat d-lui prim procuror T.N..  

... eu am întocmit documentele legale…, iar datele referitoare la cantităŃi, 
beneficiar, destinatar, delegat le-am menŃionat conform solicitării d-lui prim procuror 
T.N.” (vol. 2 – filele 26 verso - 27). 

În legătură cu comercializarea pomilor de crăciun, cu ocazia audierii, învinuitul – 
prim procuror T.N. a recunoscut că în luna decembrie 2008, înainte de Crăciun, a fost în 
pieŃele din Mun. Reghin şi com. Sîngeorgiu de Mureş, unde a comercializat brazi, fiind 
surprins de către organele de poliŃie. 

Acesta a Ńinut însă să precizeze faptul că aceşti brazi au fost tăiaŃi de fratele său, 
numitul T.V., care ar fi achitat toate taxele necesare, dar care nu a mai putut să-i 
valorifice, deoarece s-a îmbolnăvit în acea perioadă şi a fost internat în spital. 

Totodată, învinuitul – prim procuror T.N. a mai arătat, în apărare, faptul că, 
întrucât el a fost cel care a suportat cheltuielile de spitalizare ale fratelui său, în înŃelegere 
cu familia acestuia, pentru a-şi recupera o parte din cheltuielile, a luat brazii şi a decis ca 
el, însoŃit de ale două persoane, să-i valorifice în pieŃele din Mun. Reghin şi com. 
Sîngeorgiu de Mureş, jud. Mureş.  

În cadrul aceleiaşi declaraŃii, învinuitul – prim procuror T.N. a recunoscut că o 
parte din brazi nu erau crotaliaŃi şi că acest lucru ar fi stârnit nemulŃumirea altor 



comercianŃi din zonă, care ar fi şi declarat organelor de control: „Precizez că o parte din 
crotalii nu erau ataşaŃi pe brazi, ceea ce a stârnit indignarea unor comercianŃi din zonă. 
Aceştia au fost nemulŃumiŃi şi de faptul că nu am vrut să le vindem lor brazii la nişte 
preŃuri derizorii.” (vol. 1 – fila 27). 

Totodată, învinuitul – prim procuror T.N. nu a negat nici faptul că a fost condus 
la sediul PoliŃiei Mun. Reghin, unde s-a verificat „...dacă într-adevăr sunt procuror”, 
după care „...în cele din urmă am decis să plec să vând brazii în Sîngeorgiu de Mureş.” 
(vol. 1 – fila 27). 

Martorul F.I.P., apropiat al învinuitului – prim procuror T.N. şi propus în 
apărare de către acesta, a declarat că l-a ajutat pe învinuit la comercializarea brazilor în 
pieŃele din Mun. Reghin, Com. Sîngeorgiu de Mureş şi Oraş. Ungheni: 

„După sosirea d-lui T.N. în piaŃă, am început să vindem brazi şi eu, şi dumnealui 
şi R.G. şi cred că am vândut circa 15 – 20 - 25 de bucăŃi.... 

...Pe drum, l-am întrebat pe dl. T.N. ce facem cu brazii rămaşi, iar acesta mi-a 
răspuns că a doua zi urma să venim la Mureş să vindem aceşti pomi de Crăciun, fapt ce 
s-a şi întâmplat… 

…Am început toŃi trei să vindem brazi, însă piaŃa a mers destul de prost.” (vol. 1 
– filele 220-221). 

Potrivit dispoziŃiilor art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 – modificată, sunt 
incriminate ca fapte „efectuarea de operaŃiuni financiare, ca acte de comerŃ, 
incompatibile cu funcŃia, atribuŃia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană”. 

Din anul 2001 până la data de 07.07.2011, învinuitul – prim procuror T.N. a 
îndeplinit funcŃia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T., în mare 
perioadă de timp având şi funcŃia de prim procuror al acestui Parchet.  

Pentru existenŃa infracŃiunii prevăzute de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 – 
modificată este necesară întrunirea cumulativă a celor două condiŃii: pe de-o parte cazul 
de incompatibilitate prevăzut expres de lege, iar pe de altă parte efectuarea de operaŃiuni 
comerciale ca acte de comerŃ.  

Potrivit practicii judiciare, prin „operaŃiuni financiare”, în sens comun, se înŃeleg 
acele operaŃiuni care implică circulaŃia banilor sau a creditelor.  

În condiŃiile în care termenii folosiŃi în art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 – 
modificată, în prima modalitate, nu au fost definiŃi în concret în textul legii, practica 
judiciară a dat o interpretare şi a statuat faptul că, în conformitate cu dispoziŃiile Codului 
Comercial, se pot considera ca activităŃi de comerŃ toate celelalte contracte de obligaŃiuni 
ale unui comerciant, dacă acestea nu sunt de natură civilă, în sensul că se înŃelege  ca act 
de comerŃ, în accepŃiunea art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 – modificată, desfăşurarea 
oricărei activităŃi care presupune o plată, o circulaŃie a banilor sau a creditelor (a se vedea 
în acest sens SentinŃa penală nr. 234/09.02.2011 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie – 
dosar nr. 10888/1/2006 şi Decizia penală nr. 775/R/05.12.2011 a CurŃii de Apel Tîrgu 
Mureş – dosar nr. 14289/320/2009).  

Este evident faptul că în raport cu cele arătate mai sus, învinuitul – prim procuror 
T.N. a acŃionat cu intenŃie directă, scopul acestuia fiind acela de a obŃine bani pentru sine 
şi pentru familia sa, prin închirierea camerelor de la vila „X.” din Costineşti şi prin 
comercializarea pomilor de crăciun.  



3. În legătură cu infracŃiunea de instigare la reŃinerea sau distrugerea de 
înscrisuri reŃinută în sarcina învinuitului – prim procuror T.N. şi a infracŃiunii de reŃinere 
sau distrugere de înscrisuri reŃinută în sarcina învinuitei – grefier şef S.I.  

La data de 13.05.2011 la Parchetul de pe lângă Judecătoria T. s-a înregistrat 
dosarul cu nr. 308/P/2011 privind pe învinuitul R.I., cercetat în legătură cu comiterea 
unei infracŃiuni de vătămare corporală gravă din culpă, prev. şi ped. de art. 184 alin. 2 şi 4 
Cod penal (vol 5 – filele 19-322).  

Din actele dosarului cu nr. 308/P/2011 reiese că la data de 13.05.2011 s-a dispus, 
prin RezoluŃie, începerea urmăririi penale faŃă de învinuitul R.I., iar în aceeaşi zi, 
învinuitul – prim procuror T.N., prin RezoluŃie, a dispus confirmarea începerii urmăririi 
penale faŃă de această persoană (vol. 5 – filele 23-24).  

În aceeaşi zi, odată cu înaintarea dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria T., 
lucrătorul de poliŃie din cadrul PoliŃiei Oraş. Borsec, martorul C.N. a întocmit şi un 
referat prin care a propus emiterea ordonanŃei şi dispunerea unei măsuri preventive din 
cele prevăzute la art. 136 alin. 1 lit. b-d Cod proc.pen., respectiv obligarea învinuitului 
R.I. de a nu părăsi Ńara pe perioada 13.05 – 11.06.2011 (fiind vorba de un cetăŃean 
moldovean) - (vol. 5 – fila 32). 

Deşi s-a făcut această propunere, în dosarul nr. 308/P/2001 nu s-a regăsit 
OrdonanŃa prin care procurorul s-a pronunŃat asupra acelei măsuri preventive.  

Din discuŃia ambientală din biroul învinuitului – prim procuror T.N., obŃinută ca 
urmare a AutorizaŃiei nr. 4 din 21.04.2011, reiese faptul că în data de 16.05.2011, ora 
15:53, acesta i-a cerut subordonatei sale, învinuita – grefier şef S.I., să ia de la învinuitul 
R.I. ordonanŃa prin care s-a dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi Ńara, să nu 
o mai trimită cu poşta şi să o distrugă:  

Probele administrate ulterior acestei discuŃii dintre cei doi învinuiŃi au dovedit 
faptul că la data de 13.05.2011 s-a admis propunerea lucrătorului de poliŃie şi s-a dispus 
prin OrdonanŃă, de către învinuitul – prim procuror T.N., admiterea propunerii şi luarea 
măsurii preventivă a obligării de a nu părăsi Ńara faŃă de numitul R.I.. 

Astfel, învinuita – grefier şef S.I. a declarat, în prezenŃa apărătorului ales, că 
după ce ordonanŃa privind luarea măsurii preventive a obligării de  a nu părăsi Ńara a fost 
redactată de către colega sa – martora B.M.M., în mai multe exemplare, pe bază de 
semnătură, i-a predat un exemplar martorului C.N. (lucrătorul PoliŃiei Oraş. Borsec), 
împreună cu adresa de înaintare, un exemplar i l-a înmânat lui R.I., iar celelalte două 
exemplare au rămas în urma dosarului cu nr. 308/P/2011: „După ce OrdonanŃa de a nu 
părăsi Ńara a fost redactată de către colega mea B.M., a fost adusă de către poliŃistul 
C.N. la secretariat, în mai multe exemplare, din care un exemplar s-a predat, pe bază de 
semnătură, d-lui C.N., împreună cu o adresă. Faptul că s-a înmânat un exemplar d-lui 
poliŃist C.N. rezultă şi din condica semnată de către acesta.  

Un exemplar al ordonanŃei s-a predat învinuitului R.I., care a semnat de primire 
pe adresa întocmită către acesta.  

Întrucât era zi de vineri, după ora 1700, celelalte două exemplare ale ordonanŃei 
privind măsura obligării de a nu părăsi Ńara, împreună cu adresele către Biroul Emigrări 
şi PoliŃia de Frontieră, au rămas la urma dosarului, la secretariatul Parchetului, unde eu 
personal le-am pus în dulap, urmând să le trimitem marŃea, când vine poşta specială.” 
(vol. 1 – fila 53). 



Învinuita – grefier şef S.I. a mai arătat că, ulterior, în cursul zilei de luni, 
16.05.2011, învinuitul – prim procuror T.N. i-a cerut urma dosarului 308/P/2011 (în care 
erau cele 2 exemplare ale OrdonanŃei privind măsura preventivă) şi i-a solicitat totodată 
să-i ceară şi lui R.I. exemplarul OrdonanŃei pe care i l-a înmânat învinuitului. 

În cadrul aceleiaşi declaraŃii, învinuita – grefier şef S.I. a mai arătat că a sesizat 
lipsa OrdonanŃei, dar nu l-a întrebat pe şeful său ce s-a întâmplat, negând într-o primă 
fază că ar fi distrus exemplarele acestei OrdonanŃe privind măsura preventivă a obligării 
de a nu părăsi Ńara: „Din câte am înŃeles eu, când dosarul a ajuns la d-na procuror D.A., 
la data de 16.05.2011, pentru a-l audia pe învinuitul R.I., la dosar nu mai exista 
OrdonanŃa privind măsura obligării de a nu părăsi Ńara.” (vol. 1 – fila 54). 

Ca urmarea solicitării D.N.A. – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria T., prin adresa cu nr. 918/III/1 din 21.09.2011, ne-a înaintat la dosar o 
copie de pe fila din Registrul R2, pe care apare înregistrat dosarul 308/P/2011, iar în 
dreptul acestuia este făcută menŃiunea „OrdonanŃă de a nu părăsi Ńara 13.05.11” (vol. 5 
– filele 9-10). 

Ulterior, ca urmarea solicitării noastre, prin adresa cu nr. 978/III/1 din  
06.10.2011, Parchetul de pe lângă Judecătoria T. ne-a comunicat faptul că la urma 
dosarului nr. 308/P/2011 nu se regăseşte niciun exemplar al OrdonanŃei emise de către 
învinuitul – prim procuror T.N. la data de 13.05.2011, dar ne-a fost trimis un exemplar al 
OrdonanŃei, nesemnată, astfel cum a fost listată de pe calculatorul unităŃii (vol. 5 – filele 
4-6). 

Martorul C.N. (lucrătorul de PoliŃie care a instrumentat dosarul 308/P/2011) a 
declarat că după înregistrarea dosarului a luat legătura cu învinuitul – prim procuror T.N. 
şi că acesta a fost de acord cu propunerea de a dispune în cauză măsura obligării de a nu 
părăsi Ńara. 

Acesta a mai declarat că personal, în biroul d-nei grefier – martora B.M.M. şi pe 
calculatorul acesteia a redactat referatul cu propunerea de luare a măsurii preventive a 
obligării de a nu părăsi Ńara faŃă de R.I.. 

Ulterior, conform declaraŃiei, martorul C.N. a primit 2 exemplare ale OrdonanŃei 
emisă de învinuitul – prim procuror T.N., sens în care a şi semnat de primire.  

Martorul a mai declarat că în cursul zilei de luni, 16.05.2011, a predat dosarul 
învinuitului – prim procuror T.N. şi că în dosar erau cele 2 exemplare ale OrdonanŃei, iar 
la câteva zile când a primit dosarul, această OrdonanŃă nu mai era în dosar: „La câteva 
zile după ce dosarul mi-a fost predat de d-na procuror D., am constatat că ordonanŃa cu 
măsura preventivă nu mai era la dosar, însă am crezut că a rămas la Parchet la dosarul 
de casă. Oricum nu mi-aş fi permis să o întreb pe d-na procuror acest lucru. Cert este 
faptul că eu am semnat pentru primirea unui exemplar al acestei ordonanŃe.” (vol. 1 – 
fila 136).  

Faptul că învinuitul – prim procuror T.N. a emis o OrdonanŃă privind luarea unei 
măsuri preventive faŃă de R.I., la data de 13.05.2011, în dosarul 308/P/2011 şi că ulterior 
aceasta a dispărut din dosar reiese şi din declaraŃia martorei D.A., procurorul care a 
instrumentat acest dosar.  

Astfel, martora D.A. a declarat că până la momentul solicitării de către D.N.A  a 
dosarului 308/P/2011, nu a avut cunoştinŃă de faptul că în acel dosar s-ar fi emis 
asemenea ordonanŃă şi că abia atunci a discutat cu grefiera şef – învinuita S.I., care i-ar fi 
comunicat că toate exemplarele OrdonanŃei i-au fost predate învinuitului – prim procuror 



T.N., la solicitarea acestuia, pe motiv că: „...nu se mai impune această măsură şi că ar fi 
revocat-o.” (vol. 1 – fila 96).  

Martora B.M.M., grefier în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T., a 
declarat că nu a avut cunoştinŃă de dispariŃia din dosarul 308/P/2011 a OrdonanŃei privind 
măsura preventivă a obligării de a nu părăsi Ńara, decât după solicitarea dosarului de către 
D.N.A. Tîrgu Mureş.  

Tot martora B.M.M. a mai declarat că:  
„Îmi aduc aminte că într-o zi de vineri, după terminarea programului, dl. C.N. a 

venit la dl. prim procuror T.N. cu dosarul, dl. prim procuror mi-a cerut să redactez 
OrdonanŃa cu măsura preventivă de a nu părăsi Ńara, eu am redactat-o, după care am 
dus-o sus la Secretariat şi am predat-o d-lui prim procuror.” (vol. 1 – fila 105).  

Din declaraŃia numitului R.I. din data de 13.05.2011 (din dosarul 308/P/2011), 
dată în faŃa învinuitului – prim procuror T.N., reiese faptul că acestuia i s-a adus la 
cunoştinŃă că faŃă de el s-a luat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi Ńara: „Regret 
comiterea acestei fapte şi sunt de acord cu ordonanŃa de a nu părăsi Ńara...” (vol. 5 – fila 
95). 

Ulterior, în vederea soluŃionării dosarului 308/P/2011, s-a procedat la 
consemnarea unui supliment de declaraŃie numitului R.I., din conŃinutul acesteia reieşind 
că la data de 13.05.2011 faŃă de el s-a dispus prin OrdonanŃă măsura preventivă de a nu 
părăsi Ńara, OrdonanŃă care la data de 16.05.2011 i-a fost luată, având astfel posibilitatea 
să meargă la PoliŃie şi să-şi ridice documentele (fiind vorba de cetăŃean din Republica 
Moldova):  

„În data de 12.05.2011, mi-au fost ridicate actele respectiv paşaportul, permisul 
de conducere şi toate actele maşinii în original de către organele de poliŃie. În data de 
13.05.2011 am fost audiat la Parchetul de pe lângă Judecătoria T., ocazie cu care am 
primit în mână o hârtie însă nu am citit-o şi mi s-a spus verbal să nu părăsesc 
Ńara...astfel în data de 16.05.2011 m-am prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
T....mi-a cerut acea hârtie pe care scria să nu părăsesc Ńara...după care mi-a spus să 
merg la PoliŃie să-mi iau actele.” (vol. 5 – fila 3). 

La data de 01.03.2012, în cadrul declaraŃiei de învinuit, după ce i s-a adus la 
cunoştinŃă faptul că în baza autorizaŃiei dată de către instanŃă, în biroul  său de la Parchet 
s-au efectuat înregistrări ambientale, învinuitul – prim procuror T.N. iniŃial a contestat în 
integralitate conŃinutul acestor discuŃii, dar ulterior a recunoscut în parte conŃinutul 
discuŃiei avute cu învinuita – grefier şef S.I. din data de 16.05.2011, ora 15:53, mai puŃin 
discuŃia legată de distrugerea documentelor.  

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei 
S.I. pentru săvârşirea infracŃiunii de reŃinerea sau distrugerea de înscrisuri, faptă prev. 
şi ped. de art. 272 Cod penal, în temeiul art. 10 lit. b1 Cod proc.pen., coroborat cu disp. 
art. 181 Cod penal şi art. 91 Cod penal. şi neînceperea urmăririi penale faŃă de făptuitorii 
B.A., N.L., şi G.F.,  pentru săvârşirea infracŃiunii de dare de mită, faptă prev. şi ped. de 
art. 255 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 6, 7 (2) din Legea nr. 78/2000 – modificată, 
în temeiul art. 10 lit. b1 Cod proc.pen., coroborat cu disp. art. 181 (2) Cod penal şi art. 91 
Cod penal şi aplicarea amenzii administrative. 

Cauza a fost iniŃial înregistrată la Curtea de Apel Târgu Mureş sub nr…., iar 
ca urmare a sentinŃei penale nr.886/6 iunie 2012 în dosar nr… al ICCJ, prin care s-a 



dispus strămutarea judecării cauzei la Curtea de Apel Cluj, a fost trimisă spre 
competentă soluŃionare acestei instanŃe, fiind înregistrată sub nr. de mai sus. 

Inculpatul audiat fiind în cursul judecăŃii, conform art.70 C.pr.pen., a declarat că 
nu se consideră vinovat pentru infracŃiunile reŃinute în sarcina sa. 

În declaraŃia dată, în legătură cu infracŃiunea de luare de mită, a susŃinut că este 
real că persoanele indicate în rechizitoriu şi cercetate în dosarele menŃionate, au prestat 
servicii la solicitarea sa la Vila X. din Costineşti, însă de fiecare dată, au fost plătite cu 
sumele cerute, iar pe lângă acestea, au primit Ńigări, mâncare, băutură, li s-a achitat 
transportul şi cazarea. De asemenea, inculpatul nu a promis niciuneia din persoanele 
cercetate că îi va ajuta sau va soluŃiona favorabil dosarele. 

Referitor la aceeaşi infracŃiune de luare de mită, inculpatul a mai susŃinut că în 
dosarele respective, competenŃa de efectuare a urmăririi penale aparŃine poliŃiei, iar 
acesta a confirmat doar soluŃiile propuse de organul de cercetare penală şi singurul caz în 
care a dat soluŃie a fost acela în care partea vătămată  şi-a retras plângerea (P.V.). 

În legătură cu infracŃiunea prev.de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000, inculpatul a 
declarat că Vila X. de la Costineşti a fost construită de socrii săi cu ajutorul lui, iar din 
anul 2005, se află în coproprietate pe numele celor trei fiice ale sale, că a fost folosită 
pentru închiriere cu sume relativ mici, dar sporadic, întrucât nu existau condiŃii 
corespunzătoare. Sumele cu care a fost închiriată vila a fost de 50-70 lei pe cameră, din 
care nu se puteau achita nici măcar taxele şi impozitele. 

Cu privire la vânzarea unor brazi oferiŃi pe pieŃele din judeŃul Mureş, inculpatul a 
precizat că acea cantitate de brazi provine din pădurea proprietate personală a familiei şi 
că fratele său s-a ocupat până atunci de această activitate, însă la momentul respectiv a 
avut probleme de sănătate şi l-a rugat să îl înlocuiască, în sensul de a însoŃi în piaŃă o 
persoană indicată de acesta urmând ca în avizul de însoŃire a mărfii să fie trecut ca şi 
proprietar inculpatul. În consecinŃă, nu este vorba de un act de comerŃ, deoarece este 
vorba de un bun propriu, pentru care existau avize de comercializare. 

Referitor la infracŃiunea prev.de 25 rap. la art.272 C.pen., inculpatul a susŃinut că 
nu a săvârşit această faptă, în sensul că nu a întocmit ordonanŃa privind măsura 
preventivă a obligării de a nu părăsi Ńara şi nu a luat nicio măsură în acest sens. 

În concluziile scrise, inculpatul a arătat că din probele administrate a rezultat 
faptul că ordonanŃa privind măsura preventivă nu era semnată şi ştampilată, deci nu putea 
produce efecte juridice, lipsind astfel unul din elementele constitutive ale infracŃiunii, 
adică „înscris emis de organele de urmărire penală”. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, probele administrate în cursul urmăririi 
penale şi anume: proces-verbal de constatare a efectuării unor acte premergătoare (vol. 1 
– filele 11-14); declaraŃii făptuitori: N.L. (vol. 1 - filele 70-72); B.A. (vol. 1 - filele 83-
85); G.F. (vol. 1 - filele 91-92); declaraŃii învinuiŃi: T.N. (vol. 1 - filele 22-33, 39-42, 208, 
217); S.I. (vol. 1 - filele 51-56, 60-61, 204); declaraŃii martori: D.A. (vol. 1 - filele 95-
97); B.M.M. (vol. 1 - filele 104-106); C.E. (vol. 1 - filele 110-112); V.G. (vol. 1 - filele 
116-118); B.E. (vol. 1 - filele 121-123); C.N. (vol. 1 - filele 128-132, 134); B.B. (vol. 1 - 
filele 144-147); B.I. (vol. 1 - filele 150-153); T.M.M. (vol. 1 – fila 157-159); T.A.A. (vol. 
1 - filele 160-162); P.V. (vol. 1 - filele 165-167); C.M.V. (vol. 1 - filele 173-175); P.J. 
(vol. 1 - filele 177-179); G.P. (vol. 1 - filele 182-184); F.I.P. (vol. 1 – filele 219-223); 
D.N. (vol. 1 - filele 224-226); T.G. (vol. 2 - filele 26-29); R.G.-F. (vol. 2 - filele 30-33); 
M.I. (vol. 2 - filele 38-40); S.I. (vol. 2 - filele 41-45); P.O. (vol. 2 - filele 52-53); K.L. 



(vol. 2 - filele 55-56); M.D.D. (vol. 2 – filele 63-67); F.T. (vol. 2 - filele 68-70); proces-
verbal de confruntare – martor C.N. şi făptuitor G.F. (vol. 1 - filele 188-190) şi cele 
administrate în faza de cercetare judecătorească, respectiv: declaraŃia inculpatului 
T.N. – f.10-11; declaraŃiile martorilor S.I. f 42-43, N.L. – f.47, G.F. – f.48, B.A. – f.49, 
B.B. – f.50, G.P. – f.93, M.M. – f.94, H.I. – f.95, T.G. – f.96, P.J. – f.97, C.N. – f.122, 
C.E. – f.124, C.F. – f.125, P.M.A. – f.126, L.S.B. – f.127, R.G.F. – f.128, C.M.V. – f.161, 
T.A.A. – f.162, B.E. – f.163, B.M.M. – f.164, V.G. – f.165, D.A. – f.166, S.V. – f.167, 
S.S.A. – f.168, S.I. – f.169, M.N. –f.188, F.T. -  f.189, U.E. – f.190, G.A. – f.191, P.O. – 
f.192, P.V. – f.193, F.E. – f.194, R.O. – f.241, M.I. – f.242, T.V. – f.243, F.I.P. – f.244, 
D.N. – f.263, C.D. – f.264, B.A. – f.265, Curtea reŃine următoarea stare de fapt: 

Inculpatul T.N. a avut calitatea de judecător în perioada anilor 1985-2001, iar de 
la 1 mai 2001 la 7 iulie 2011 când s-a pensionat prin Decretul nr.634/2011 publicat în 
M.Of. nr.484 din 7 iulie 2011, a îndeplinit funcŃia de procuror, inclusiv prim-procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria T., jud.JudeŃul .... 

La data de 6 septembrie 2010 Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casatie şi 
JustiŃie, DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, Serviciul Teritorial Targu Mureş, s-a sesizat din 
oficiu cu privire la comiterea de către T.N., prim procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecatoria T. a infracŃiunii prev. de art.12 lit.b din Legea 78/2000 modificată, iar pe 
parcursul actelor  premergătoare efectuate în legătură cu această infracŃiune, s-a sesizat 
din oficiu, conform proceselor verbale întocmite în perioada 30.09.2010 – 30.08.2011 şi 
cu privire la comiterea infracŃiunilor ce fac obiectul prezentului dosar. Au fost audiate o 
serie de persoane în vederea începerii urmăririi penale şi s-au analizat mai multe acte care 
au fost consemnate în procesul verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare 
întocmit la 25.10.2011. 

Ulterior, prin rezoluŃia din 26.10.2011 s-a dispus începerea urmăririi penale faŃă 
de inculpat pentru infracŃiunile prev.de art.254 alin.1 şi 2 C.pen. rap.la art.6 şi 7 alin.1 şi 
3 din Legea78/2000 modificată cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., prev.de art.12 lit.a din Legea 
78/2000 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., prev.de art.25 C.pen. rap.la art.242 alin.1 C.pen. 
(pentru care ulterior a fost trimis în judecată).  

Referitor la infracŃiunea de luare de mită, prev.de art.254 alin.1 şi 2 C.pen. 
rap.la art.6 şi 7 alin.1 şi 3 din Legea 78/2000 modificată, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., se 
vor analiza în continuare actele materiale reŃinute în sarcina inculpatului, care, pentru a fi 
în prezenŃa formei continuate, fiecare în parte, trebuie să întrunească elementele 
constitutive ale aceleiaşi infracŃiuni. 

În ceea ce priveşte dosarul nr.252/P/2006 înregistrat la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria T. la data de 23 mai 2006, prin rezoluŃia din 26 iulie 2006 s-a confirmat 
începerea urmăririi penale faŃă de numiŃii D.D. şi B.B. pentru săvârşirea infracŃiunii de 
furt calificat, prev.de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.a şi i C.pen. cu aplic.art.99 alin.2 şi 
art.75 lit.c C.pen. de către procurorul P.M., la propunerea organului de cercetare penală. 

Urmărirea penală a fost efectuată de organul de cercetare penală, iar la data de 
19.10.2006, prin ordonanŃa dată în dosarul 252/P/2006, inculpatul T.N., în calitate de 
prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria T., a dispus scoaterea de sub urmărire 
penală a învinuitului D.D. în baza art.10 lit.b/1 C.pr.pen. şi aplicarea unei sancŃiuni cu 
caracter administrativ şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului minor B.B., 
conform art.10 lit.c C.pr.pen., reŃinându-se că, pe de o parte, prejudiciul cauzat în valoare 
de 164 lei este redus, recuperat, iar învinuitul D.D. a avut o comportare corespunzătoare, 



nu a mai fost sancŃionat anterior, iar pe de altă parte, în privinŃa lui B.B., acesta nu a 
participat la săvârşirea faptei. 

În cursul anului 2006, înainte de începerea sezonului estival, numitul B.A., tatăl 
lui B.B. a fost contactat de către inculpat pentru a efectua anumite lucrări de instalaŃii la 
Vila „X.” din Costineşti (aflată în proprietatea familiei inculpatului) şi astfel, acesta a 
lucrat efectiv câte 6 zile împreună cu fratele său B.I., atât în vara anului 2006, cât şi în 
toamna anului 2006 (sau 2007) când au fost finalizate lucrările, costul acestora fiind 
negociat de B.A. la suma de 10 milioane lei vechi, din care 3-4 milioane au fost date lui 
B.I.. 

Conform declaraŃiei date în faŃa instanŃei de B.A. (f.49) şi declaraŃiei martorului 
B.I., acesta a fost plătit conform celor propuse şi tarifelor care erau pe piaŃă în momentul 
respectiv. 

În cursul urmăririi penale, B.A. a fost audiat în calitate de făptuitor, fiind la rândul 
său cercetat pentru infracŃiunea de dare de mită prev.de art.255 C.pen., pentru care prin 
rechizitoriu s-a dispus neînceperea urmăririi penale conform art.10 lit.b1 C.pr.pen. Cu 
acea ocazie, a susŃinut că poate lucrările ar fi costat mai mult decât a primit, dar atunci 
când a negociat cu inculpatul, acesta i-a spus că are copii şi dacă vor merge la mare vor fi 
cazaŃi la un preŃ mai bun, ceea ce s-a şi întâmplat, aspect confirmat şi de martorul B.B., 
care a susŃinut că împreună cu 2 prieteni au stat la Vila X. din Costineşti, iar el a plătit 
mai puŃin. 

Din ansamblul probelor administrate în cauză a rezultat că, pe lângă sumele de 
bani, inculpatul şi familia acestuia au asigurat şi mesele pentru muncitorii aflaŃi la vilă, 
inclusiv pentru B.A. şi B.I.. 

FaŃă de starea de fapt mai sus expusă, s-a stabilit că inculpatul, în calitate de prim 
procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., având în lucru dosarul nr.252/P/2006 
privind pe învinuiŃii B.B. (minor) şi D.D., cercetaŃi pentru săvârşirea infracŃiunii de furt 
calificat, a solicitat tatălui celui dintâi – B.A. - să-i execute (fie singur, fie împreună cu 
alte rude), în perioada anului 2006-2007, lucrări la instalaŃiile sanitare şi de canalizare la 
vila sa din Costineşti, jud. ConstanŃa – Vila „X.”, ulterior dând soluŃie în dosar, însă nu 
sunt întrunite elementele constitutive ale infracŃiunii de luare de mită prev. de art.254  
alin.1 şi 2 C.pen., întrucât nu există scopul prevăzut de lege şi nici folosul necuvenit.  

Potrivit art.254 alin.1 C.pen., constituie infracŃiunea de luare de mită fapta 
funcŃionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu 
i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul, de 
a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de 
serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri. 

Dintre modalităŃile alternative de comitere a infracŃiunii, în raport de starea de 
fapt, se impune a fi analizată acŃiunea de pretindere, care presupune acŃiunea 
făptuitorului, celelalte modalităŃi implicând iniŃiativa mituitorului sau o inacŃiune a 
făptuitorului, în cazul nerespingerii promisiunii. 

Pretinderea trebuie, însă, să aibă la bază un anumit scop, iar în schimbul realizării 
acestuia să se obŃină un folos. 

Din probele de la dosar nu reiese ca inculpatul să fi solicitat efectuarea unor 
lucrări în scopul pronunŃării unei soluŃii favorabile pentru fiul lui B.A.. De altfel, chiar 
acesta susŃine că nu au purtat niciodată discuŃii cu inculpatul despre dosarul aflat de rolul 
parchetului şi nici nu l-a însoŃit pe B.B. la audieri. 



Pentru a fi în prezenŃa infracŃiunii de luare de mită, acŃiunea de pretindere (una 
din modalităŃile alternative de comitere a infracŃiunii) trebuie să fie neechivocă, să se 
refere la un folos necuvenit şi să fie condiŃionată de îndeplinirea, neîndeplinirea sau 
întârzierea unui act privitor la îndatoririle de serviciu sau în scopul de a face un act 
contrar îndatoririlor de serviciu. 

Împrejurarea că inculpatul a solicitat efectuarea unor lucrări, pentru care a plătit o 
anumită sumă de bani, conform înŃelegerii cu cel care urma să le presteze, în perioada în 
care dosarul fiului acestuia se afla pe rolul parchetului unde îşi desfăşura activitatea în 
calitate de prim procuror, iar ulterior a dat o soluŃie favorabilă, nu este suficientă pentru a 
reŃine că a urmărit obŃinerea unui folos necuvenit şi că aceste lucrări au fost pretinse în 
scopul unei astfel de soluŃii, în lipsa unor probe concrete care să întărească această 
presupunere. 

În consecinŃă, latura subiectivă a infracŃiunii prev. de art.254 alin.2 C.pen., 
respectiv intenŃia directă, calificată prin scop, nu este întrunită. 

Cât priveşte folosul necuvenit, de asemenea, condiŃie esenŃială a laturii obiective a 
infracŃiunii de luare de mită, în situaŃia existenŃei unei înŃelegeri referitoare la o sumă de 
bani, ce reprezintă contravaloarea prestaŃiilor efectuate, în lipsa unei promisiuni directe 
sau indirecte pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, nu se poate 
aprecia de plano, că plata făcută este insuficientă, raportat la preŃul practicat pe piaŃă 
pentru activităŃi de acelaşi gen, iar diferenŃa reprezintă un avantaj pentru inculpat. 

În acelaşi timp, algoritmul de calcul menŃionat în rechizitoriu are în vedere suma 
de 70 lei pe zi de muncă, în condiŃiile în care părŃile au susŃinut că 50 lei era o sumă 
practicată de aceştia, iar la calculul respectiv nu s-a avut în vedere contravaloarea meselor 
şi acea săptămână petrecută de fiul lui B.A. în Costineşti. 

Nu sunt întrunite nici elementele constitutive ale infracŃiunii de primire de foloase 
necuvenite prev. de art.256 C.pen., întrucât prestarea activităŃii de către B.A. a fost 
pretinsă şi acceptată anterior îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu de către inculpat, însă aşa 
cum am arătat, fără a exista o condiŃionare a acestora. 

InfracŃiunea de primire de foloase necuvenite presupune ca primirea de bani sau 
foloase să aibă loc după ce funcŃionarul a îndeplinit actul la care era obligat, fără să fi 
existat o înŃelegere sau acceptare anterioară a unei  promisiuni de foloase necuvenite. 

Primirea unor foloase ulterior îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu trebuie, de 
asemenea, să fie într-o legătură interdependentă cu acestea, ori din cele reŃinute, lucrările 
nu au fost efectuate ca o contraprestaŃie pentru soluŃia dată de inculpat. 

Referitor la dosarul nr.219/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., 
înregistrat la 22.02.2007, prin rezoluŃia din 5 martie 2007  s-a confirmat începerea 
urmăririi penale faŃă de N.L. şi T.A.A. pentru comiterea infracŃiunilor prev.de art.192 
alin.2, art.217 alin.1, art.193 alin.1 C.pen. şi respectiv art.192 alin.2 şi art.193 alin.1 
C.pen. 

La data de 4 aprilie 2007, inculpatul având calitatea de prim procuror, a luat în 
acest dosar două declaraŃii învinuiŃilor şi părŃii vătămate P.V., iar în aceeaşi zi, a dispus 
prin rezoluŃie scoaterea de sub urmărire penală a învinuiŃilor pentru infracŃiunile prev.de 
art.217 alin.1 şi art.193 alin.1 C.pen., ca urmare a retragerii plângerii şi încetarea 
urmăririi penale pentru infracŃiunea prev.de art.192 alin.1 C.pen. conform art.10 lit.a 
C.pr.pen. 



În perioada instrumentării acestui dosar, când cei doi învinuiŃi au fost duşi la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria T., inculpatul le-a atras atenŃia că este bine să se 
împace cu partea vătămată, întrucât situaŃia este gravă, iar cu acea ocazie i-a cerut 
făptuitorului N.L. să meargă la lucru la Vila de la Costineşti la reparat de geamuri, mutat 
de mobilă, cosit şi ce este nevoie. 

Astfel, inculpaŃii au căutat-o pe partea vătămată P.V. acasă spunându-i că doresc 
să se împace, iar acesta a fost de acord, ulterior prezentându-se la parchet, unde în faŃa 
inculpatului a declarat că este de acord să-şi retragă plângerea, semnând o declaraŃie în 
acest sens. 

Conform declaraŃiilor lui N.L., confirmate şi de inculpat, anterior înregistrării 
acestui dosar la Parchetul de pe lângă Judecătoria T., a lucrat de mai multe ori la Vila X. 
din Costineşti, precum şi acasă, la munca câmpului, cosit, adunat fân, scos cartofi, astfel 
că şi în anul 2007 a acceptat să lucreze şi fiind întrebat dacă ştie care este plata, i-a spus 
inculpatului că da, deşi ştia că va fi prost plătit, după cum a fost plătit şi anterior.   

Astfel, conform probelor administrate în cauză a rezultat că în primăvara – vara 
anului 2007, N.L. a prestat anumite servicii la Vila X. în Costineşti pe o perioadă de 
aproximativ 12 zile, pentru care a primit suma totală de 200 lei, precum şi trei mese pe zi 
şi un pachet de Ńigări.  

N.L. a fost ascultat ca martor în instanŃă, arătând că inculpatul nu a condiŃionat 
soluŃionarea favorabilă a dosarului de efectuarea unor munci la Vila „X.”. În declaraŃia de 
făptuitor dată în cursul urmăririi penale a susŃinut că inculpatul nu i-a cerut imperios să 
meargă să lucreze la vilă, dar el a înŃeles că dacă acceptă propunerea, situaŃia dosarului va 
fi una favorabilă acestuia. 

Din cele mai sus reŃinute şi având în vedere că inculpatul nu a exercitat presiuni 
asupra părŃii vătămate pentru a-şi retrage plângerea, ci aceasta a   făcut-o în mod liber, la 
propunerea făptuitorilor, şi că, deşi a pretins martorului N.L. să-i execute, în cursul anului 
2007, diferite  lucrări  la vila sa din Costineşti, jud. ConstanŃa – Vila „X.”, nu a 
condiŃionat executarea acestor lucrări de exercitarea atribuŃiilor de serviciu, respectiv 
soluŃionarea favorabilă a dosarului nr.219/P/2013, nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale infracŃiunii de luare de mită prev. de art.254 C.pen., lipsind latura 
subiectivă, respectiv scopul prevăzut de lege. 

În acelaşi timp, în privinŃa laturii obiective, şi anume folosul necuvenit, se reŃine 
că, N.L. a lucrat în repetate rânduri la Vila X. din Costineşti, fiind plătit de fiecare dată la 
fel, iar atunci când i s-a solicitat din nou să meargă la muncă, a acceptat în aceleaşi 
condiŃii ca şi anterior existenŃei dosarului. 

Plata contravalorii muncii prestate pe durata a 12 zile, conform declaraŃiilor 
martorului N.L. a reprezentat-o suma de 200 lei, precum şi cele 3 mese pe zi şi un pachet 
de Ńigări, inculpatul suportând şi cheltuielile de transport. 

În lipsa unor alte probe care să confirme susŃinerea martorului, în condiŃiile în 
care inculpatul arată că acesta a fost plătit în mod corespunzător, plata a fost cunoscută şi 
acceptată, fiind în acord cu cutuma dintre cei doi, în lipsa unor elemente care să conducă 
la concluzia unei legături între soluŃia dată în dosar şi o plata mai mică pentru serviciile 
efectuate, nu se poate reŃine că diferenŃa dintre plata făcută şi cea calculată conform 
rechizitoriului este un folos necuvenit pentru inculpat. De altfel, la acest calcul nu s-a 
avut în vedere contravaloarea meselor suportate de inculpat. 



În consecinŃă, nu este întrunită nici latura obiectivă a infracŃiunii de luare de mită 
prev. de art.254 C.pen. 

Nu se poate reŃine nici infracŃiunea de  primire de foloase necuvenite prev. de 
art.256 C.pen., în primul rând pentru că a existat o înŃelegere anterioară îndeplinirii 
atribuŃiilor de serviciu şi, în al doilea rând pentru că nu s-a primit un folos necuvenit în 
legătură cu aceste atribuŃii.  

În legătură cu soluŃionarea dosarului nr.821/P/2007 al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria T., înregistrat la 8.11.2007, ca urmare a plângerii formulate de partea 
vătămată P.J. împotriva numiŃilor N.L., C.M.V. şi B.L.V., prin rezoluŃia din 19 iunie 
2008 dată de inculpat, s-a dispus încetarea urmăririi penale cu privire la învinuiŃi pentru 
săvârşirea infracŃiunii de lovire prev.de art.180 alin.1 C.pen. ca urmare a retragerii 
plângerii prealabile. Şi în acest dosar urmărirea penală a fost efectuată de organul de 
cercetare penală, începerea urmăririi penale fiind confirmată de procuror D.A. prin 
rezoluŃia din 21.01.2008. 

În primăvara anului 2008, la solicitarea inculpatului, N.L. a mers din nou la 
Costineşti, unde a lucrat pentru o perioadă mai lungă. În privinŃa perioadei de timp 
lucrate şi a sumelor de bani cu care a fost plătit, N.L. a dat declaraŃii contradictorii, în 
cursul urmăririi penale arătând că a fost de 8 săptămâni, fiind plătit cu 200 lei, iar în faza 
de judecată că cel mai mult a fost plătit pentru o perioadă de o lună cu 280 lei, dar i s-a 
asigurat şi masa, iar fiica sa a stat aproximativ 2 săptămâni la mare, la Vila X., 
asigurându-i-se, de asemenea, transportul şi cazarea.  

De asemenea, martorul M.I. a arătat că a lucrat împreună cu N.L., că a fost plătit 
corespunzător, cu circa 65-70 lei pe zi, masa fiind asigurată de inculpat, N.L. lucrând ca 
ajutor, nu ca meseriaş, motiv pentru care era plătit mai puŃin. 

Totodată, în cursul urmăririi penale, făptuitorul N.L. susŃine că la solicitarea 
inculpatului şi sub promisiunea că se vor rezolva lucrurile a acceptat să lucreze la acesta, 
în timp ce în faza de cercetare judecătorească, audiat fiind ca martor, a susŃinut că nu i s-a 
condiŃionat niciodată prestarea unor activităŃi, de soluŃionarea favorabilă a dosarelor. 

Având în vedere aceste contradicŃii, precum şi valoarea probatorie a declaraŃiei 
făptuitorului, în raport de cea dată în calitate de martor, că acestea nu se coroborează cu 
alte probe nici în ceea ce priveşte pretinderea condiŃionată de prestarea unor activităŃi şi 
nici în legătură cu sumele de bani primite, nu se poate considera că pretinderea s-a făcut 
în scopul îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu, respectiv soluŃionării favorabile a dosarului, 
sau că s-a realizat un folos necuvenit pentru inculpat. 

Suma stabilită în actul de acuzare ca fiind folos necuvenit pentru inculpat a avut la 
bază strict declaraŃia făptuitorului din faza de urmărire penală, atât cu privire la perioada 
de timp lucrată, cât şi cu privire la suma pe care ar fi trebuit să o primească pentru fiecare 
zi, fără a se lua în considerare masa şi acele 2 săptămâni petrecute la mare de fiica 
inculpatului, deci nu s-a dovedit în mod cert că inculpatul nu a achitat integral 
contravaloarea muncii prestate de N.L.. 

În acelaşi timp, soluŃia pronunŃată în dosar a fost determinată de împăcarea 
părŃilor, nefiind favorizată de inculpat, acesta încercând împăcarea părŃilor în limitele 
prevăzute delege, fără exercitarea unor presiuni asupra părŃii vătămate. 

Prin urmare, nu sunt îndeplinite latura subiectivă şi obiectivă a infracŃiunii de 
luare de mită prevăzute de art.254 alin.1 şi 2 C.pen. 



Nu sunt întrunite nici elementele constitutive ale infracŃiunii de primire de foloase 
necuvenite prev. de art.256 C.pen., întrucât prestarea activităŃii de către N.L. a fost 
pretinsă şi acceptată anterior îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu de către inculpat, însă aşa 
cum am arătat, fără a exista o condiŃionare a acestora. 

Cu privire la dosarul nr.151/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T., 
înregistrat la 27 februarie 2009, s-a dispus începerea urmăririi penale ca urmare a 
rezoluŃiei din 8 mai 2009 dată de inculpatul T.N. cu privire la săvârşirea de către numiŃii 
G.P. şi G.F. a infracŃiunii de braconaj prev. de art.64 lit.k din OUG 23/05.03.2008, 
probele fiind administrate de organul de cercetare penală, care prin referatul din 28 mai 
2009 a propus scoaterea de sub urmărire penală a celor doi învinuiŃi şi aplicarea unei 
sancŃiuni cu caracter administrativ, urmarea căruia, prin ordonanŃa din 29 iunie 2009, 
inculpatul a dispus în sensul celor propuse.  

În primăvara anului 2009, după ce au fost audiaŃi în calitate de învinuiŃi, la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria T., inculpatul a solicitat făptuitorului G.F. să lucreze 
pentru câteva zile la ferma sa, promiŃându-i-se mâncare şi bani. G.F. a acceptat şi chiar în 
ziua respectivă, a acceptat să lucreze la ferma inculpatului, lucrând astfel 4 jumătăŃi de zi, 
respectiv câte 5 ore, pentru care a fost plătit cu 20 lei sau 30 lei pentru fiecare zi. 
Totodată, a arătat în declaraŃia dată în faŃa instanŃei (f.48) că pe lângă banii primiŃi pentru 
munca prestată, a primit şi masa de cină, un pachet de Ńigări pentru fiecare zi şi o dată sau 
de două ori câte un litru de vin şi 1 kg de slănină, iar în perioada respectivă pentru o zi de 
muncă întreagă putea să primească circa 40-50 lei şi mesele. 

Este de observat că, deşi în actul de acuzare se reŃine că perioada în care a lucrat 
pentru inculpat, făptuitorul G.F., a fost de 4 jumătăŃi de zi,  la calculul sumei pe care ar fi 
trebuit să o primească s-au avut în vedere 4 zile întregi şi valoarea unei zile de muncă la 
70 lei. Cu toate acestea, făcând un calcul pentru sumele cuvenite, raportat la munca 
prestată, s-ar ajunge la valoarea de 140 lei din care se susŃine că s-au achitat 80 lei sau 
chiar mai mult, precum şi cina, un pachet de Ńigări pe zi şi alte produse alimentare, deci 
nu există pentru inculpat un avantaj material. Chiar dacă ar fi avută în vedere suma de 70 
lei pentru o zi de muncă, ar fi rămas de achitat 60 lei şi nu 200 lei, cât s-a reŃinut în actul 
de acuzare, iar suma de 60 lei poate fi considerată ca intrând în valoarea acelor produse. 
La 50 lei ziua de muncă, nu mai există nicio diferenŃă. 

Din declaraŃiile martorilor audiaŃi şi a inculpatului, a reieşit că acesta din urmă nu 
a condiŃionat soluŃionarea dosarului de muncile pe care urma să le presteze în gospodărie, 
G.F. presupunând doar că va obŃine o soluŃie favorabilă, dacă va accepta.  

Presupunerea numitului G.F. şi împrejurarea că soluŃia a fost una de netrimitere în 
judecată, nu sunt suficiente pentru a reŃine în mod cert că inculpatul a pretins anumite 
servicii, în scopul îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu, mai ales că acestea au fost 
remunerate. 

Chiar dacă martorul C.N. susŃine că G.F. i s-ar fi plâns că inculpatul i-a cerut să 
lucreze în schimbul unei soluŃii favorabile cca 2 săptămâni, această declaraŃie nu este 
susŃinută de nicio probă administrată în cauză, fiind contrazisă chiar de către făptuitor. 

FaŃă de această situaŃie şi văzând că din probele aflate la dosar nu rezultă ca 
inculpatul să fi solicitat numitului G.F. prestarea unor activităŃi lucrative în schimbul 
soluŃionării favorabile a dosarului în care era cercetat, că acesta nu a urmărit şi obŃinut un 
folos necuvenit, cu atât mai mult cu cât munca a fost plătită conform înŃelegerii şi chiar 
preŃurilor de pe piaŃă, nu sunt nici în acest caz întrunite latura obiectivă şi subiectivă a 



infracŃiunii de luare de mită prev. de art.254 C.pen., neexistând scopul - intenŃie directă - 
şi  elementul material -folosul necuvenit. 

Întrucât acŃiunea de pretindere şi chiar executarea lucrărilor au avut loc înainte de 
îndeplinirea actului, conform celor arătate mai sus, nu sunt realizate nici elementele 
constitutive ale infracŃiunii de primire de foloase necuvenite prev. de art.256 C.pen. 

Se mai reŃine că în nicio situaŃie dintre cele prezentate, soluŃiile adoptate de 
inculpat nu au fost infirmate, legalitatea şi temeinicia acestora neputând fi pusă la 
îndoială. 

Această practică a inculpatului de a-şi „recruta” forŃa de muncă din rândul 
persoanelor cercetate penal în dosarele aflate în supravegherea parchetului unde avea 
funcŃia de prim procuror, nu este una care să aducă cinste imaginii justiŃiei şi onoarei 
funcŃiei de magistrat, putând fi analizată eventual ca o abatere de la deontologia 
profesională, dar în condiŃiile în care nu s-a făcut dovada că pretinderea unor servicii 
prestate în interes personal s-a făcut în scopul îndeplinirii sau nu a atribuŃiilor de serviciu 
şi că s-a obŃinut un folos necuvenit, nu se poate reŃine infracŃiunea de luare de mită 
prevăzută de  art.254 alin.1 şi 2 C.pen. rap.la art.6 şi 7 alin.1 şi 3 din Legea 78/2000 
modificată, cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. , motiv pentru care şi în concordanŃă cu cele 
arătate în considerentele de mai sus, în baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.pr.pen., 
se va dispune achitarea inculpatului de sub învinuirea de a fi săvârşit această infracŃiune. 

Cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei în infracŃiunea de primire de 
foloase necuvenite prev. de art. 256 C.pen., va fi respinsă ca neîntemeiată, pentru 
motivele deja prezentate pe larg. 

Cu privire la infracŃiunea de efectuare de operaŃiuni financiare, ca acte de 
comerŃ, incompatibile cu funcŃia, atribuŃia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o 
persoană ori încheierea de tranzacŃii financiare, utilizând informaŃiile obŃinute în 
virtutea funcŃiei, atribuŃiei sau însărcinării sale, în formă continuată, prev.de art.12 
lit.a din Legea 78/2000 modificată cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., reŃinută în sarcina 
inculpatului, în sensul că în perioada 2004-2011, a efectuat operaŃiuni financiare ca acte 
de comerŃ, incompatibile cu funcŃia de procuror, conform dispoziŃiilor art. 5 alin. 1 din 
Legea nr. 303/2004, oferind contracost servicii hoteliere la Vila „X.” din Costineşti, jud. 
ConstanŃa, unde este administrator de fapt, iar în baza aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale, în 
cursul lunii decembrie 2008, înainte de Crăciun, a efectuat operaŃiuni financiare ca acte 
de comerŃ, incompatibile cu funcŃia de procuror, conform dispoziŃiilor art. 5 alin. 1 din 
Legea nr. 303/2004, oferind în pieŃele din Mun. Reghin şi com. Sîngeorgiu de Mureş, jud. 
Mureş, spre vânzare, brazi, fiind surprins de către organele de control cu mai multe 
nereguli, din probele administrate în cauză rezultă următoarea stare de fapt: 

În cursul anului 2000 numiŃii B.M. şi B.E. (socrii inculpatului T.N.) au 
achiziŃionat un teren în suprafaŃă de 814,13 mp teren intravilan fără construcŃii, înscris în 
CF nr.69N Costineşti, în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr.3441/18.07.2000, pe care s-a edificat conform autorizaŃiei de construire nr.24/2000 o 
construcŃie locuinŃă P+M, iar ulterior în baza contractului de vânzare cumpărare 2686 din 
08 mai 2006, terenul în suprafaŃă de 804,13 mp şi construcŃia edificată, realizată la data 
vânzării în proporŃie de 50% parter a fost vândută fiicelor inculpatului T. A., T. E. şi T. 
O., în cote egale pentru fiecare, vânzătorii B.M. şi B.E. păstrându-şi dreptul de uzufruct 
viager.  



La 31 iulie 2007, s-a încheiat proces verbal de recepŃie finală a construcŃiei 
edificate pe terenul mai sus menŃionat, din care a rezultat că obiectivul a fost finalizat, 
fiind compus din parter plus etaj, iar ulterior s-a constatat că au fost executate lucrări prin 
supraetajarea cu două niveluri fără autorizaŃia de construcŃie. 

Din modul în care a fost edificată şi utilizată, construcŃia a avut destinaŃia unei 
structuri de primire turistică, fiind denumită Vila X. cu adresa în Costineşti …, aceasta 
fiind prevăzută cu 48 camere, care au început să fie oferite pentru cazare începând cu 
anul 2007. 

Din declaraŃiile martorilor, precum şi a inculpatului a rezultat că începând cu anul 
2004 până în anul 2011, acesta s-a implicat în  lucrările de construcŃie şi amenajare a 
vilei, de aprovizionarea cu materiale de construcŃie şi angajarea unor muncitori pentru 
diferite servicii, alături de familia sa, respectiv socrii şi fiicele acestuia, care, de altfel 
figurau în actele de proprietate ca titulari ai dreptului asupra terenului şi ulterior asupra 
construcŃiei. 

De asemenea, se reŃine că în afară de fiicele inculpatului, care îşi petreceau fiecare 
sezon estival la vila din Costineşti, asigurând masa muncitorilor şi desfăşurând diferite 
activităŃi necesare pentru acele lucrări de construcŃie, precum şi de cazarea turiştilor, în 
mod sporadic s-a ocupat de cazarea turiştilor interesaŃi şi inculpatul, în mare parte pentru 
prieteni, fără o plată, dar şi pentru persoane străine, contra cost. 

Aceasta rezultă din interceptarea convorbirilor telefonice şi din declaraŃiile 
martorilor V.G., S.V., F.I.P., I.M., M.I., R.O., S.I., dar şi din faptul că pe site-ul „turist 
info” a fost menŃionat, ca date de contact, numărul de telefon pe care îl utiliza inculpatul, 
chiar dacă acesta figura pe numele SC R. SRL, a cărei administrator era soŃia lui, fiind 
apelat de câteva ori de diferiŃi clienŃi. 

Pentru a fi în prezenŃa infracŃiunii prev.de art.12 lit.a din Legea 78/2000, este 
necesar ca subiectul activ al infracŃiunii să fi efectuat operaŃiuni financiare ca acte de 
comerŃ incompatibile cu funcŃia, atribuŃia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte, în 
scopul obŃinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. 

Potrivit art.5 alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, funcŃiile de judecător, procuror, magistrat asistent şi asistent judiciar sunt 
incompatibile cu orice alte funcŃii publice sau private, cu excepŃia funcŃiilor didactice 
din învăŃământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului NaŃional al 
Magistraturii şi al Şcolii NaŃionale de Grefieri în condiŃiile legii. 

Efectuarea de operaŃiuni financiare are relevanŃă penală şi poate constitui 
elementul material al infracŃiunii numai dacă este săvârşită ca acte de comerŃ şi dacă 
acestea sunt incompatibile cu funcŃia, atribuŃia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o 
anumită persoană. 

Din ansamblul probelor administrate, se poate reŃine că prin implicarea în 
edificarea unei construcŃii cu destinaŃia de a fi închiriată, iar apoi oferirea de servicii 
hoteliere contra cost, inculpatul a realizat acte de comerŃ, în sensul disp.art.3 din Codul 
comercial, însă acesta nu a efectuat operaŃiuni financiare ca acte de comerŃ. 

OperaŃiunile financiare nu au fost definite în lege, iar potrivit dicŃionarului 
explicativ, acestea reprezintă orice operaŃiuni care Ńin de organizarea finanŃelor, de 
circulaŃia banilor, a creditului, titlurilor de valoare, operaŃiuni de bancă şi schimb, iar ca 
acte de comerŃ sunt reglementate în art.3 pct.11 doar operaŃiunile de bancă şi schimb, 
care reprezintă acte de comerŃ. 



În practica judiciară, au fost interpretări diferite asupra noŃiunii de operaŃiune 
financiară ca act de comerŃ, unele instanŃe apreciind că aceasta se limitează la 
operaŃiunile de bancă, iar altele, pornind de la sentinŃa nr.234/09.02.2011 a ÎCCJ rămasă 
definitivă prin decizia 1144/06.06.2011, au apreciat că prin operaŃiuni financiare ca acte 
de comerŃ se înŃelege desfăşurarea oricărei activităŃi apreciată ca act de comerŃ, conform 
art.3 pct.11 şi art.4 din Codul comercial, care presupune o plată, o circulaŃie a banilor sau 
a creditelor. Deci, elementul material nu poate fi limitat la efectuarea de operaŃiuni 
bancare. Cu toate acestea, în considerentele hotărârii, se face precizarea că în cauză 
subiectul activ al infracŃiunii prev.de art.12 lit.a din Legea 78/2000 a întocmit o serie de 
facturi fiscale, acte contabile, implicându-se în activitatea unei societăŃi comerciale. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi disp.art.27 din legea 365/2002 care 
incriminează infracŃiunea de efectuare de operaŃiuni financiare în mod fraudulos şi 
enumeră ce astfel de operaŃiuni pot reprezenta o operaŃiune financiară, respectiv 
transferuri de fonduri, retrageri de numerar, precum şi cele de mai sus, se concluzionează 
că activitatea inculpatului de oferire a unor servicii de cazare contra cost nu se poate 
circumscrie noŃiunii de operaŃiuni financiare, în condiŃiile în care acesta nu s-a implicat în 
încheierea unor acte contabile, nu a întocmit facturi şi chiar încasarea banilor s-a făcut de 
către acesta în mod cert în 2 sau 3 situaŃii. 

În jurisprudenŃa CEDO, a fost subliniată importanŃa asigurării accesibilităŃii şi 
previzibilităŃii legii, instituindu-se şi o serie de repere pe care legiuitorul trebuie să le aibă 
în vedere pentru asigurarea acestor exigenŃe. Astfel, în mai multe cauze (Rotaru 
împotriva României, Damman împotriva ElveŃiei etc.), CEDO a subliniat că o normă este 
previzibilă, numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în aşa fel încât să 
permită oricărei persoane - care la nevoie poate apela la consultanŃă de specialitate - să îşi 
corecteze conduita şi în special, o normă este previzibilă atunci când oferă o anume 
garanŃie contra atingerilor arbitrare ale puterii publice. De asemenea, se impune ca 
legislaŃia să fie clară, predictibilă, unitară şi coerentă (cauzele Facini Doriv Recre, Foto-
Frostv Hauptzollamt Lubeck Ost). 

Transpunând principiile mai sus amintite în materia dreptului penal şi mai exact a 
speŃei de faŃă, curtea va constata că deficienŃele arătate mai sus cu privire la definirea 
noŃiunii de „operaŃiuni financiare”, element constitutiv a infracŃiunii pentru care a fost 
trimis în judecată inculpatul, profită acestuia. 

Chiar şi aşa fiind, o condiŃie esenŃială pentru a se putea reŃine această infracŃiune 
este ca activitatea desfăşurată, respectiv operaŃiunile financiare ca acte de comerŃ, să fie 
prevăzută printre incompatibilităŃile prevăzute de lege. 

În ceea ce priveşte incompatibilităŃile procurorului, calitate deŃinută de inculpat la 
data săvârşirii faptei, acestea vizează exercitarea unei funcŃii publice sau private, aşa cum 
este reglementată în art.5 alin.1 din Legea 303/2004, astfel că operaŃiunile financiare ca 
acte de comerŃ trebuie să se circumscrie noŃiunii de funcŃie publică sau privată. 

FuncŃia publică este definită în art.2 alin.1 din Legea 188/1999 ca ansamblul 
atribuŃiilor şi responsabilităŃilor stabilite în temeiul legii, în scopul realizării 
prerogativelor de putere publică, de către administraŃia publică centrală, locală şi 
autorităŃile administrative autonome, reprezentând o grupare de atribuŃii, puteri şi 
competenŃe în cadrul unui serviciu public. 

Este evident că în cazul activităŃii desfăşurate de inculpat, nu s-a exercitat o 
funcŃie publică. 



În ceea ce priveşte funcŃia privată, nu există definiŃie în lege, însă orice funcŃie 
presupune o activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat şi 
organizat într-o instituŃie, în schimbul unui salariu. 

Inculpatul nu a desfăşurat o astfel de activitate într-un cadru organizat şi nici nu a 
fost remunerat pentru aceasta, deci nu a îndeplinit o funcŃie privată. 

Pentru aceste considerente, nu se poate reŃine ca fiind întrunite elementele 
constitutive ale infracŃiunii prev.de art.12 lit.a din Legea 78/2000 modificată, în legătură 
cu fapta de a fi oferit contra cost servicii hoteliere la Vila X. din Costineşti, judeŃul 
ConstanŃa, această faptă putea fi eventual analizată ca o încălcare a dispoziŃiilor legale 
care atrag răspunderea disciplinară a magistratului.  

În legătură cu vânzarea pomilor de Crăciun în pieŃele din Mun.Reghin şi 
com.Sîngeorgiu de Mureş, se reŃine că în dimineaŃa zilei de 21 decembrie 2008, numitul 
R.G.F. a fost însoŃit de inculpatul T.N. în piaŃa din com.Sîngeorgiu de Mureş, unde au 
valorificat o cantitate de circa 5-6 brazi, fiind solicitate de către organele de control 
documentele necesare din care s-a constatat că în baza avizului de însoŃire 47448414 din 
19 decembrie 2008 numitul T.V. (fratele inculpatului) a expediat către martorul R.G. 50 
bucăŃi de pom de crăciun. Actul de punere în valoare a fost eliberat pe numele lui T.V. 
pentru o cantitate de 100 de pomi de iarnă, iar bonul de vânzare care figurează la rubrica 
documente de provenienŃă a fost eliberat de pădurarul T.G. la data de 16.12.2008 pentru 
numitul C.N., pentru 150 pomi de iarnă. 

La numele delegatului care însoŃeşte transportul a fost menŃionat inculpatul T.N. 
cu datele din cartea de identitate. 

La data de 23.12.2008, în piaŃa agroalimentară din Mun.Reghin, inculpatul şi 
martorul R.G.F. au transportat, de asemenea,  în vederea comercializării, circa 46 bucăŃi 
de pomi de iarnă în baza avizului de însoŃire nr.4744192/23.12.2008, a actului de punere 
în valoare nr.8300/2008 şi a bonului de vânzare nr.4262645/19.12.2008, aceleaşi ca şi în 
cazul de mai sus, din care s-au vândut o parte, rămânând circa 12 brazi. 

Inculpatul a recunoscut că s-a deplasat în cele două pieŃe, însoŃind transportul 
unor cantităŃi de brazi pentru care a existat aprobare legală de tăiere din pădurea 
proprietate personală, că în mod obişnuit fratele său T.V. era cel care se ocupa de această 
activitate, însă la data respectivă, acesta a fost nevoit să se deplaseze în Ungaria pentru 
tratament medical, aspect confirmat de probele administrate în cauză, motiv pentru care 
inculpatul a fost trecut pe avizele de însoŃire, însă vânzarea efectivă a fost făcută de 
numitul R.G., care a şi efectuat transportul. 

FaŃă de această situaŃie de fapt şi analizând conŃinutul constitutiv al infracŃiunii 
prev.de art.12 lit.a din Legea 78/2000, se reŃine că: 

Potrivit art.3 pct.2 din Codul comercial constituie acte de comerŃ vânzările de 
producte, vânzările şi închirierile de mărfuri în natură sau lucrate, când au fost cumpărare 
cu scop de revânzare sau închiriere. De asemenea, conform art.5 din Codul comercial în 
vigoare la data săvârşirii faptei, nu sunt considerate fapte de comerŃ vânzările produselor 
pe care proprietarul sau cultivatorul le are pe pământul său ori pe care le-a cultivat. 

Având în vedere că tăierea brazilor a fost efectuată din pădurea proprietate 
personală la solicitarea lui T.V. şi a martorului C.N., obŃinându-se toate avizele necesare 
în acest scop, că inculpatul nu a cumpărat în scop de revânzare o anumită cantitate de 
brazi, activitatea sa nu poate fi considerată act de comerŃ. 



În acelaşi timp, această activitate nu se circumscrie noŃiunii de operaŃiune 
financiară pentru argumentele expuse mai sus şi nici nu are caracterul unei funcŃii private 
pentru a se încadra la incompatibilităŃile prevăzute de Legea nr.303/2004. 

Pentru aceste considerente, nu sunt întrunite elementele constitutive ale 
infracŃiunii prev.de art.12 lit.a din Legea 78/2000 modificată, motiv pentru care se va 
dispune achitarea în baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d C.pr.pen. pentru infracŃiunea 
prev.de art.12 lit.a din Legea 78/2000 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. 

În condiŃiile în care nu sunt întrunite elementele constitutive pentru nicinul din 
actele materiale analizate, cu toate că raportat la conŃinutul acestora, modalitatea diferită 
de comitere, perioada de timp în care s-au săvârşit şi specificul fiecărei acŃiuni, nu se 
poate reŃine că a existat o singură rezoluŃie în vederea săvârşirii ambelor fapte, deci nu 
sunt incidente disp. art.41 alin.2 C.pen., nu se va dispune schimbarea încadrării juridice 
în sensul reŃinerii a două infracŃiuni prev.de art.12 lit.a din Legea 78/2000 în concurs real, 
prev.de art.33 lit.a C.pen., aşa cum a fost pusă în discuŃie cu ocazia dezbaterilor în fond a 
cauzei. 

Cu privire la infracŃiunea de reŃinere sau distrugere de înscrisuri prev.de 
art.25 rap. la art.272 C.pen. au fost audiaŃi în calitate de martori S.I., D.A., C.N., B.M., 
din declaraŃiile cărora, coroborate cu actele de la dosar şi procesele verbale de redare a 
convorbirilor telefonice, rezultă următoarele. 

La data de 13.05.2011 la Parchetul de pe lângă Judecătoria T. s-a înregistrat 
dosarul cu nr. 308/P/2011 privind pe învinuitul R.I., cercetat în legătură cu comiterea 
unei infracŃiuni de vătămare corporală gravă din culpă, prev. şi ped. de art. 184 alin. 2 şi 4 
Cod penal, iar inculpatul – prim procuror T.N., prin rezoluŃie, a dispus confirmarea 
începerii urmăririi penale faŃă de această persoană. 

În aceeaşi zi, odată cu înaintarea dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria T., 
lucrătorul de poliŃie din cadrul PoliŃiei Oraş. Borsec, martorul C.N. a întocmit şi un 
referat prin care a propus emiterea ordonanŃei şi dispunerea unei măsuri preventive din 
cele prevăzute la art. 136 alin. 1 lit. b-d Cod proc.pen., respectiv obligarea învinuitului 
R.I. de a nu părăsi Ńara pe perioada 13.05 – 11.06.2011 . 

Ulterior a fost confirmată măsura de către inculpat, a fost întocmită ordonanŃa în 
mai multe exemplare, dintre care una a fost înmânată poliŃistului, cealaltă persoanei 
cercetate R.I., iar restul au rămas la dosar. 

Totodată au fost întocmite adresele către Biroul Emigrări şi PoliŃia de Frontieră,  
care au rămas la urma dosarului, la secretariatul parchetului. 

Că ordonanŃa privind măsura preventivă a fost dispusă şi întocmită de inculpat 
rezultă din declaraŃiile martorilor, atât din faza de urmărire penală, cât şi din cursul 
cercetării judecătoreşti, precum şi din registrul aflat la parchet, unde în dreptul dosarul 
nr.308/P/2011 se face menŃiune despre măsura obligării de a nu părăsi Ńara şi menŃiunea 
făcută de R.I., în sensul că este de acord cu măsura luată. 

Din discuŃia ambientală din biroul inculpatului – prim procuror T.N., obŃinută ca 
urmare a AutorizaŃiei nr. 4 din 21.04.2011, coroborată cu declaraŃia martorei S.I., grefier 
şef, a reieşit totodată faptul că în data de 16.05.2011, ora 15:53, acesta i-a cerut 
subordonatei sale, învinuita – grefier, să nu mai trimită cu poşta  măsura preventivă a 
obligării de a nu părăsi Ńara, şi să o distrugă.  

De menŃionat este că nu a mai fost găsit niciun exemplar al ordonanŃei în forma 
originală, iar martorii audiaŃi confirmă faptul că aceasta a fost semnată de către inculpat, 



însă nu şi stampilată. În acelaşi timp, rezultă că înscrisul respectiv a fost redactat în data 
de 13 mai 2011 (vineri), iar la 16 mai 2011, inculpatul a revenit asupra măsurii dispuse şi 
a solicitat distrugerea lui. 

Potrivit art.272 C.pen. constituie infracŃiunea de reŃinere sau distrugere de 
înscrisuri, reŃinerea sau distrugerea unui înscris emis de un organ de urmărire penală, de o 
instanŃă de judecată sau un alt organ de jurisdicŃie, ori împiedicarea în orice mod ca un 
înscris destinat unuia dintre organele arătate să ajungă la acesta, când astfel de înscrisuri 
sunt necesare soluŃionării unei cauze. 

Prin urmare, pentru ca distrugerea unui înscris emis de un organ judiciar să 
constituie infracŃiune, se impune ca acesta să fie necesar soluŃionării unei cauze. În 
doctrină, s-a apreciat că este vorba de înscrisul care poate ajuta organul judiciar la luarea 
unei măsuri sau darea unei hotărâri judecătoreşti, ori pronunŃarea unei soluŃii pe parcursul 
desfăşurării activităŃii procesuale. În consecinŃă, este vorba de o acŃiune de împiedicare a 
înfăptuirii justiŃiei. 

În speŃă, distrugerea înscrisului a fost dispusă tocmai de organul de urmărire 
penală care a luat măsura preventivă. Inculpatul, în calitate de prim procuror, avea 
oricând posibilitatea legală să revină asupra acesteia, revocând-o. 

łinând cont că ordonanŃa privind măsura preventivă a obligării de a nu părăsi Ńara 
nu a fost ştampilată şi nu a fost expediată la organele în drept să o pună în executare, 
aceasta nu era aptă să-şi producă efectele. 

 În acelaşi timp, revenirea asupra măsurii luate, desigur într-o altă manieră decât 
cea prevăzută de lege, nu a afectat soluŃionarea cauzei, respectiv luarea unei măsuri, în 
condiŃiile în care cel care a distrus înscrisul, a fost tocmai organul judiciar competent să-l 
întocmească. 

În consecinŃă, se apreciază că nu este îndeplinită latura obiectivă a infracŃiunii 
prev. de art.272 C.pen., cu aplic. art.25 C.pen. 

Cu privire la latura subiectivă, se va reŃine, de asemenea, că inculpatul nu a 
prevăzut şi nu a acceptat ca acŃiunea sa să creeze o stare de pericol pentru înfăptuirea 
justiŃiei, în condiŃiile în care, în situaŃii de acelaşi gen, astfel de măsuri preventive nu erau 
dispuse, iar în dosarul vizându-l pe R.I. a apreciat atât el, cât şi procuroarea D.A., în 
instrumentarea căreia se afla , că o astfel de măsură nu este necesară. 

Pentru aceste motive, curtea apreciază că nu sunt întrunite elementele constitutive 
ale infracŃiunii prev. de art.272 C.pen. cu aplic. art.25 C.pen. urmând a dispune achitarea 
inculpatului, în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.pr.pen. 

Având în vedere soluŃia pronunŃată, nefiind îndeplinite cerinŃele prev. de art.118 
C.pen. referitoare la confiscare, se va dispune ridicarea sechestrului instituit prin 
ordonanŃa din 28 februarie 2012 a DNA - Serviciul Teritorial Târgu Mureş în dosar nr. 
49/P/2010 asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului şi asupra sumei de 5480 lei 
depuse în contul deschis la CEC Bank Sucursala Târgu Mureş 
nr.25336.0102/261.138972.623638.RON, cod IBAN RO 35 
CECEMS0171RON0623638, la dispoziŃia DNA şi restituirea acestei sume către inculpat. 

Inculpatul a solicitat restituirea amenzilor administrative aplicate  şi a cheltuielilor 
de judecată stabilite pentru B.A., N.L. şi S.I., cerere care nu poate fi admisă, deoarece 
soluŃiile procurorului dispuse faŃă de persoanele menŃionate prin rechizitoriu nu au fost 
contestate în instanŃă, iar aplicarea amenzilor şi cheltuielilor judiciare este o consecinŃă a 



acestora. De altfel, inculpatul nici nu poate fi titularul unei astfel de cereri cu privire la 
amenzi sau cheltuieli judiciare suportate de alte părŃi. 

Văzând şi disp. art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în 
sarcina statului. (Judecător Claudia Ilieş) 

 

5. InfracŃiuni de corupŃie. Trafic de influenŃă. Luare de mită. 
Condamnare 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, sentinŃa nr. 90 din 14 
septembrie 2012 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 
DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, Serviciul Teritorial C. nr.39/P/28 iunie 2010, au fost 
trimişi în judecată inculpaŃii: 

 - M.I., pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de influenŃă prev. de art.257 
C.p. comb. cu art.6 din legea 78/2000; 

 - C.O.T., pentru săvârşirea infracŃiunii de trafic de influenŃă prev. de 
art.257 C.p. comb. cu art.6 din Legea 78/2000; 

          - A.L.T., pentru săvârşirea infracŃiunilor de trafic de influenŃă prev. de 
art.257 C.p. comb. cu art.7 alin.3 din Legea 78/2000 şi complicitate la infracŃiunea de 
luare de mită prev. de art.26 rap. la art.254 C.p. comb. cu art.7 alin.1 din Legea 78/2000, 
cu aplic. art.33 lit.a C.p.; 

 - D.B., pentru săvârşirea infracŃiunii de luare de mită prev. de art.254 C.p. 
comb. cu art.7 alin.1 din Legea 78/2000. 

 În ceea ce-i priveşte pe inculpaŃii C.O. şi M.I., în rechizitoriu s-a făcut 
precizarea că aceştia au facilitat tragerea la răspundere penală a inculpaŃilor A.L. şi D.B. 
şi în consecinŃă beneficiază de aplicarea disp.art.19 din OUG nr.43/2002. 

 În actul de acuzare s-a reŃinut următoarea stare de fapt: 
La data de 09.03.2010, denunŃătorii S.S. şi D.C. au formulat din Penitenciarul C. 

denunŃuri prin care arătau că inculpatul M.I. le-a pretins bani pentru a obŃine cercetarea 
lor în stare de libertate, prevalându-se de relaŃiile pe care le are cu judecătorii de la 
Tribunalul D. şi Curtea de Apel C.. 

Astfel, denunŃătorul S.S. a precizat că, în cursul lunii septembrie 2009, în timp ce 
se afla în Arestul I.P.J. D. în stare de arest preventiv din 09.03.2009, a fost vizitat de 
inculpatul M.I. – avocat în cadrul Baroului Olt – pe care îl cunoştea mai demult, şi care i-
a propus să îl angajeze ca apărător ales, promiŃându-i că, în schimbul sumei de 20.000 
euro, va obŃine cercetarea în stare de libertate, atât a sa, cât şi a celorlalŃi coinculpaŃi din 
dosarul în care acesta era cercetat, respectiv C.M. şi D.C., întrucât are influenŃă atât la 
judecătorii de la Tribunalul D., cât şi la judecătorii de la Curtea de Apel C.. 

Aceleaşi aspecte le-a reiterat şi denunŃătorul D.C., care a arătat că inculpatul M.I. 
i-a vizitat la Penitenciarul C., ocazie cu care a precizat că, dacă ei şi coinculpatul C.M. îi 
vor da câte 1.000 euro fiecare (3.000 euro în total) cu titlu de onorariu, precum şi câte 
6.000 euro (18.000 euro în total) pentru a-i da judecătorilor de la Tribunalul D. şi Curtea 
de Apel C. va obŃine judecarea lor în stare de libertate. 

DenunŃătorii i-au cerut timp de gândire şi i-au spus că nu deŃin întreaga sumă, însă 
îl vor contacta telefonic ulterior. 



S.S., C.M. şi D.C. au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv prin 
rechizitoriul nr.418/P/2008 din 03.11.2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul D., 
pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune, prev. de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 C.p. şi 
art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. şi art.75 lit.a C.p., în final cu 
aplic art.33 lit.a C.p., reŃinându-se că prin însuşirea unor identităŃi false, au indus şi 
menŃinut în eroare reprezentanŃii mai multor societăŃi comerciale, pe care i-au determinat 
să accepte relaŃii comerciale şi să livreze mărfuri pentru care au emis file C.E.C. şi bilete 
la ordin fără acoperire. Prejudiciul cauzat de cei trei şi cu care părŃile vătămate s-au 
constituit părŃi civile în procesul penal a fost de 1.531.164,33 lei. 

Dosarul nr.418/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul D. a fost înregistrat 
la Tribunalul D. în 05.11.2009, sub nr.bbbb/xx/2009, fiind repartizat spre soluŃionare 
completului C1 directe, compus din judecătorul D.B., grefieră de şedinŃă fiind din 
februarie 2010, martora T.E.S.. 

Conform înŃelegerii stabilite cu inculpatul M.I., denunŃătorul S.S. l-a contactat 
telefonic pe acesta la data de 23.02.2010, astfel că inculpatul M.I. l-a vizitat la 
Penitenciarul C. în 24.02.2010 şi 04.03.2010, ocazii cu care i-a precizat denunŃătorului că 
el şi ceilalŃi doi coinculpaŃi îi vor da câte 1.000 euro fiecare (3.000 euro, în total), cu titlu 
de onorariu, precum şi câte 6.000 euro (18.000 euro, în total) pentru a-i da judecătorilor 
de la Tribunalul D. şi Curtea de Apel C. şi, astfel, să obŃină judecarea lor în stare de 
libertate. 

Dând curs cererii inculpatului M.I., denunŃătorul S.S., prin intermediul fiului său, 
S.O., i-a achitat inculpatului onorariul pretins, respectiv suma de 4.100 lei, conform 
chitanŃei nr.7/12.03.2010. Cu această ocazie, inculpatul M.I. a întocmit contractul de 
asistenŃă juridică nr.56/12.03.2010 pentru numiŃii S.S., D.C. şi C.M..                                

După termenul de judecată din 17.03.2010 la care şi-a depus delegaŃie în dosarul 
nr.bbbb/xx/2009 doar pentru C.M., conform înŃelegerii pe care a avut-o cu denunŃătorul 
S.S. în 16.03.2010, inculpatul M.I.   l-a vizitat la penitenciar în data de 18.03.2010 pe 
denunŃătorul S.S., căruia i-a pretins suma de 45.000 EURO (15.000 EURO de fiecare 
inculpat din dosar), afirmând că judecătorul de caz, inculpatul D.B., după ce a analizat 
probele dosarului, i-a comunicat că suma pretinsă iniŃial este prea mică în raport cu 
gravitatea faptei şi cu valoarea prejudiciului cauzat, motivând că de judecătorul respectiv 
depinde judecarea lor în stare de libertate şi individualizarea pedepselor, iar banii îi va 
primi personal judecătorul, după ce vor fi puşi în libertate. 

 În cursul documentării activităŃii infracŃionale desfăşurate de inculpatul 
M.I., a rezultat că acel coleg despre care susŃinea că poate interveni pe lângă judecătorul 
D.B., este inculpatul C.O. – avocat în cadrul Baroului D. şi căruia inculpatul M.I.   i-a 
solicitat în cursul lunii martie sprijinul pentru a interveni pe lângă judecătorul D.B. să 
obŃină o pedeapsă mai mică şi punerea în libertate a persoanelor cercetate în stare de arest 
preventiv în dosarul nr.bbbb/xx/2009 . 

 De la finele lunii martie 2010, între cei doi avocaŃi au existat dese 
contacte, directe ori prin telefon, contacte care se derulau cu o rigurozitate extremă din 
două în două săptămâni, cu 2 – 3 zile înainte faŃă de termenele de judecată date în dosarul 
nr.bbbb/xx/2009 al Tribunalului D., în care erau judecaŃi, în stare de arest preventiv, 
denunŃătorii. 

 Aşa cum rezultă din declaraŃia inculpatului M.I., acesta a aflat de la 
inculpatul C.O. că intervenŃia la judecătorul D.B. se face prin intermediul judecătorului 



A.L., la sfârşitul lunii martie 2010, ocazie cu care i-a comunicat că D.B. a cerut 45.000 
euro, pentru punerea în libertate a numiŃilor S.S., D.C. şi C.M. şi aplicarea unor pedepse 
favorabile. Din această sumă, 5.000 euro le-ar fi revenit inculpaŃilor M.I. şi C.O. – câte 
2.500 euro fiecare, iar restul de 40.000 euro erau pentru judecători. 

 Desele contacte din Penitenciarul C. cu denunŃătorii l-au determinat pe 
inculpatul M.I. să aibă încredere în aceştia, astfel că în cursul întâlnirii din data de 
29.03.2010, le-a comunicat acestora faptul că, judecătorul D.B. „nu lucrează” singur, ci 
împreună cu A.L. – judecător la Tribunalul D. – SecŃia penală, acelaşi aspect fiind reiterat 
cu prilejul discuŃiei în mediul ambiental pe care inculpatul a avut-o în 28.04.2010 cu 
martorul D.G.A., fratele denunŃătorului D.C.. 

 Cu prilejul discuŃiilor telefonice şi din mediul ambiental din 16.03.2010 şi 
18.03.2010, pe care inculpatul M.I. le-a avut cu denunŃătorii, le-a atras acestora atenŃia că 
este important să fie prudenŃi şi persoana care va aduce banii pentru judecător, să fie o 
persoană de încredere, aspect pe care l-a subliniat şi cu prilejul convorbirii telefonice pe 
care a avut-o cu denunŃătorul S.S. din data de 01.04.2010, orele 15:03, ocazie cu care s-
au înŃeles ca banii să fie aduşi ori de fratele lui C. ori de cumnatul său, de cineva din 
familie.  

Implicarea inculpatului A.L., judecător la Tribunalul D. – SecŃia penală, în 
activitatea infracŃională derulată de inculpaŃii M.I. şi C.O., a rezultat din conŃinutul 
convorbirilor telefonice interceptate şi înregistrate în prezenta cauză, precum şi din 
procesele – verbale de supraveghere operativă întocmite de ofiŃerii DirecŃiei NaŃionale 
AnticorupŃie. 

În data de 29.03.2010, inculpatul M.I. a discutat cu inculpatul C.O., la telefon, 
cerându-i acestuia să vorbească despre dosarul inculpaŃilor S.S., D.C. şi C.M..  

Fără îndoială, că inculpatul C.O. a discutat cu inculpatul A.L. despre acest dosar,  
iar acesta din urmă a intervenit pe lângă judecătorul D.B., întrucât, tot în data de 
29.03.2010, cu două zile înainte de termenul de judecată din 31.03.2010 din dosarul 
bbbb/xx/2009, inculpatul A.L. l-a contactat telefonic pe inculpatul D.B. cu care a discutat 
următoarele: 

- BD – Da! 
- LA – Salut! 
- BD – Salut! 
- LA – Tu mai vii  pe la serviciu? 
- BD – Bă, nu mai vin azi! 
- LA – Nu mai vii? 
- BD – Nu! 
- LA – Păi şi ce-i spun lu prietenu ăla al meu? 
- BD – Că nu. 
- LA – Nu? 
- BD – Nu acum, nu! (vol.III – fila 265), 
aspect ce vine să confirme înŃelegerea preexistentă dintre inculpaŃii A.L. şi D.B.. 
În 30.03.2010, la ora 18:13, inculpatul M.I. este contactat telefonic de către 

denunŃătorul S.S., căruia îi comunică faptul că în dosar se va mai da un termen de două 
săptămâni, motivând că e prea din timp să se dispună punerea în libertate şi altfel, soluŃia 
judecătorului D.B. nu va putea Ńine la Curtea de Apel. 



Într-adevăr, la termenul de judecată din 31.03.2010, în dosarul bbbb/xx/2009, 
inculpatul D.B. a dispus amânarea judecării cauzei pentru două săptămâni.  

La termenul de judecată din 14.04.2010 al dosarului nr.bbbb/xx/2009, judecătorul 
D.B. – care era plecat la un seminar - nu a participat, fiind înlocuit de judecătorul F.E.. 
Despre acest fapt, inculpatul M.I.  i-a încunoştinŃat pe denunŃători, cu prilejul discuŃiei 
purtată în mediul ambiental din 13.04.2010, la Penitenciarul C..  

Pentru motivul deplasării la seminar a judecătorului de caz, în dosar s-a dat 
termen pentru 28.04.2010, iar inculpatul M.I. i-a asigurat pe denunŃătorii S.S. şi D.C., că 
face eforturi să obŃină la acest termen judecarea lor în stare de libertate. 

AfirmaŃiile inculpatului M.I. se bazau pe promisiunile inculpatului C.O., căruia 
inculpatul A.L. îi transmitea cele convenite cu inculpatul D.B.. 

Nepunând la îndoială cele comunicate de inculpatul C.O., care pe parcursul 
judecării dosarului bbbb/xx/2009 se confirmaseră, la data de 26.03.2010, inculpatul M.I., 
i-a cerut martorului D.G.A. să aibă pregătită suma de 45.000 euro pentru data de 
28.04.2010, întrucât la acel termen judecătorul D.B. nu va mai prelungi măsura arestării 
preventive şi va dispune judecarea în stare de libertate a inculpaŃilor S.S., D.C. şi C.M.. 

Conform acestei înŃelegeri, martorul D.G.A., având asupra sa suma de 45.000 
euro pusă la dispoziŃie de DNA, s-a întâlnit la Tribunalul D. în 28.04.2010 cu inculpatul 
M.I., arătându-i suma de bani şi comunicându-i că îi va da după ce judecătorul se va 
pronunŃa. 

Înainte de a începe şedinŃa de judecată programată pentru ora 10,30, inculpatul 
M.I. a comunicat martorului D.G.A. că nici la acest termen arestaŃii nu vor fi puşi în 
libertate, pentru că judecătorii SecŃiei penale fuseseră atenŃionaŃi de conducerea 
Tribunalului D., pentru lipsa de fermitate în luarea măsurii arestării preventive într-o 
cauză, aspect ce fusese mediatizat şi atrăsese atenŃia CurŃii de Apel C.. Cele afirmate de 
inculpatul M.I. erau reale, martorii judecători audiaŃi ulterior în cauză, confirmând că 
fuseseră atenŃionaŃi de preşedintele Tribunalului cu privire la soluŃiile dispuse.  

La termenul din 28.04.2010, în mod intempestiv, inculpatul D.B. a hotărât să ia în 
pronunŃare dosarul nr.bbbb/xx/2009, aspect care i-a luat prin surprindere, atât pe 
apărătorii aleşi ai celorlalŃi inculpaŃi (av. C.M., P.H., N.C. şi G.A.),  cât şi pe inculpatul 
M.I.. Aceştia nu erau pregătiŃi să pună concluzii pe fond, cu atât mai mult cu cât nu 
fusese epuizat probatoriul din actul de sesizare şi nici nu reuşiseră să formuleze probe în 
apărare. 

Surprins de răsturnarea de situaŃie, inculpatul M.I. i-a transmis inculpatului C.O. 
mai multe mesaje telefonice, cu următorul conŃinut: „Se luă dosarul în pronunŃare. Punem 
concluzii pe fond. Vino.”, „Nu amâna pronunŃarea.”, „Sunt la tribunal. Când vii?”.  

Inculpatul C.O., care se afla în localitatea Leamna, a revenit imediat în C., l-a 
contactat pe inculpatul A.L. şi ulterior  s-a întâlnit în curtea Tribunalului D., în zona 
Biroului Notarului Public G., ocazie cu care inculpatul A.L. a afirmat că este şi el uimit 
de decizia inculpatului D.B., dar va vorbi cu acesta şi lucrurile se vor rezolva. 

Aceste aspecte sunt confirmate de înregistrările telefonice şi se coroborează cu 
declaraŃiile inculpatului C.O. şi procesul – verbal de supraveghere operativă, precum şi 
înregistrările video.  

 Se remarcă faptul că imediat după ce inculpaŃii C.O. şi A.L. stabileau 
telefonic un contact şi se întâlneau în diverse locuri, unde comunicau timp de câteva 
minute, inculpatul M.I. transmitea către denunŃători ce anume urma să se petreacă la 



termenele de judecată dispuse în cauză de judecătorul D.B., aspect ce rezultă din 
convorbirile telefonice efectuate în datele de 02.05.2010 şi 03.05.2010. 

 Astfel, în data de 02.05.2010, inculpatul M.I. este contactat de inculpatul 
C.O., care îi cere să urgenteze “tranzacŃia”. 

 În dimineaŃa de 03.05.2010, la sediul Judecătoriei C., inculpatul M.I. s-a 
întâlnit cu martorul D.G.A., căruia i-a spus că judecătorul D.B. va adopta o soluŃie 
favorabilă persoanelor arestate, doar dacă va primi suma de 45.000 euro, în caz contrar 
urmând a aplica pedepse drastice, de peste 10 ani închisoare, cu precizarea că judecătorul 
este o persoană răzbunătoare. 

 În cursul zilei de 03.05.2010, inculpatul A.L. l-a contactat în mai multe 
rânduri pe inculpatul C.O. folosind mai multe numere de telefon, unele chiar necunoscute 
avocatului, cerându-i să se întâlnească. Întâlnirile au fost scurte, în stradă, în apropierea 
sediului profesional al inculpatului C.O. 

 Spre seară, inculpatul M.I. a fost contactat de inculpatul C.O., care i-a 
cerut detalii despre „tranzacŃia” pe care o derulase, inculpatul M.I. comunicându-i că cei 
interesaŃi nu sunt de acord cu suma, care li se pare prea mare, indicând suma de 30.000 
euro ca maxim al preŃului pe care ar fi dispuşi să-l dea, iar inculpatul C.O. a acceptat.  

A doua zi, în 04.05.2010, inculpatul M.I. a comunicat telefonic martorului D.G.A. 
că banii trebuie daŃi înaintea termenului stabilit, respectiv chiar în acea zi. Pentru că 
martorul a refuzat, inculpatul M.I. a luat legătura cu inculpatul C.O., spunându-i „Bă, T., 
las-o pentru mâine că ăştia se suciră şi mai bine mâine, ştii?...... Ne vedem acolo la zece 
jumătate.” Inculpatul C.O. a acceptat, inclusiv ora stabilită pentru a se întâlni. 

 În cursul serii de 04.05.2010, inculpatul C.O. a fost admonestat prin 
telefon de inculpatul A.L., care l-a sunat de pe telefonul mobil cu numărul …, aparŃinând 
prietenei sale G.E.L.: 

 ALT: MĂ, ce dracu mă e cu încurcăturile ăstea?  
 COT: N-am mă ce să fac. Ziseră că vin la patru….cum aşa, mă. 
 ALT: Mie mi se pare iar că umblă cu cioara vopsită. 
 COT: Ce să zic eu? De ce? Crezi că e o problemă la prima…? Eu le dădui 

telefon acum şi le zisei că la 8 jumătate să mă întâlnesc cu ei. 
 ALT: Ce dracu mai fac ei în noaptea asta? Se mai gândesc sau se…..? 
 COT: Eu ştiu ce dracu fac. Ei ziseră că au tot, trebuie să…na, să fi luat eu 

de mult şi…în fine. 
 ALT: Deci mie nu-mi sună bine toată asta şi îŃi spusei, ne lungim ca 

dracu! Mâine eu am, dimineaŃă intru în şut. 
 COT: Ai treabă? La cât ai? 
 ALT: Nu la prima oră. La 10, dar… 
 COT: Am înŃeles. Eu la 8 jumătate sunt acolo. Pe unde te găsesc pe la 9? 
 ALT: Mă suni. Sunt undeva. 
 COT: Te sun pe fix. De pe fix. 
 ALT: Bine. 
 COT: Tu n-ai un DIGI de-astea? 
 ALT: Am unul să-l ia dracu! Ia stai! Dar na, ce să-Ńi spun eu acum? Stai 

puŃin. 
 COT: Bine, lasă. Hai că te sun eu dimineaŃă şi decât îmi spui unde eşti. 
 ALT: Stai, mă, puŃin! 



 COT: da, mă, dar să nu fie al tău, mă. Că dacă e al tău nu e bine. 
 ALT: Bine, lasă aşa. 
 COT: Bine, hai pa! (vol.III – filele 321) 
În data de 05.05.2010, în jurul orei 09,10, inculpatul M.I. s-a întâlnit cu martorul 

D.G.A., în apropierea sediului Tribunalului D., acesta comunicând avocatului că adusese 
suma de 45.000 euro pretinsă.  

Inculpatul M.I. i-a cerut denunŃătorului să pună banii în portbagajul 
autoturismului său, marca VW Passat, cu nr...., pe care l-a deschis cu telecomanda de la o 
oarecare distanŃă. 

Imediat după aceea, lângă autoturismul inculpatului M.I., a oprit autoturismul 
marca Peugeot 107, cu numărul de înmatriculare …, condus de inculpatul C.O., care i-a 
cerut celui dintâi să ia banii şi să urce în autoturismul său. Inculpatul M.I. a scos din 
portbagajul autovehiculului punga din material plastic, în care se afla depusă suma de 
45.000 euro şi imediat după aceea a urcat pe scaunul din dreapta faŃă al autoturismului 
condus de inculpatul C.O., care a pus în mişcare autoturismul.  

Anterior acestui moment, inculpatul C.O. l-a contactat telefonic pe inculpatul 
A.L., între cei doi având loc următoarea discuŃie: 

ALT: Da? 
COT: Într-un sfert de oră pe unde vă văd? 
ALT: La uzină. Sau nu trebuie acolo? 
COT: Nu e bine, nu e bine. 
ALT: Păi, bine atunci, eu încă nu plecai de acasă. 
COT: Colo, unde ne-am văzut data trecută. Ştii? 
ALT: Bine, bine. Hai, pa.  
Pentru a-l apela pe inculpatul A.L., inculpatul C.O. a folosit o cartelă Romtelecom 

la un telefon public, din incinta Tribunalului D.. O astfel de cartelă a fost găsită la sediul 
profesional al acestuia din C., str. …, cu prilejul percheziŃiei efectuate.  

După ce a pus în mişcare autoturismul, inculpatul C.O. s-a deplasat până în 
cartierul Brazda lui Novac, unde a oprit în faŃa farmaciei   IL FARM. A rămas pe loc 
câteva minute, după care a continuat deplasarea cu autoturismul până în faŃa complexului 
Brazda lui Novac, unde a oprit. A coborât din autovehicul, traversând strada spre locul 
unde se afla parcat autoturismul Audi A6, cu nr. …, condus de inculpatul A.L.. 

A discutat cu acesta aproximativ un minut, apoi a revenit la autoturism şi  şi-a 
continuat deplasarea până la cabinetul său de avocatură, amplasat pe str. …, la parterul 
bl…..  

În incinta cabinetului, monitorizat din punct de vedere tehnic, în baza autorizaŃiei 
nr.14/2010 a CurŃii de Apel C., între inculpaŃii C.O. şi M.I., a avut loc următoarea 
discuŃie: 

COT - … cineva?... D[…]… D[…]! 
MI – Bă, mi-a trimis…aia… 
COT – Acesta e al mea. Ia-i tu pe-ai tăi. Bagă-i şi tu în partea asta, să nu mai vadă 

acesta. Ştii. 
MI – Păi, numără-i încă o dată! Să vedem… 
COT – Şi aici cât sunt? 
MI – Păi, ne rămasă treizeci. Da’numără-i ca lumea. 
COT – Dar nu. Ia ca mine. 



MI – Ne rămaseră treizeci. Fură treizeci şi cinci. 
COT – Aşa. Şi? 
MI – Şi mai e încă o mie, ă? 
COT – Păi da. 
MI – Să fie patru jumătate? 
COT – Păi, nu. Stai puŃin. 
MI – Treizeci şi cinci. Fură. 
COT – Aşa. 
MI – Ziseşi ăstuia că dai douăzeci şi opt. Da? Şi mai rămîn… cât mai rămân? 
COT – Treizeci şi cinci. Douăş’opt… 
MI – Cu şapte şi cu… Da’ nu, nu. Că zise trei jumătate. Nu patru. 
COT – Nu mai pun mâna pe ei. Îmi bag… (n.n.- vulgar) în ei! 
MI – Deci, trei jumătate. 
COT – Hai să mergem.  
Consecvent intenŃiei sale de a opri mai mulŃi bani din suma primită de la martorul 

D.G.A., inculpatul M.I. - care afirmase către inculpatul C.O. că primise doar 35.000 euro 
de la denunŃător, profitând de lipsa momentană a inculpatului C.O. din birou, a sustras o 
parte din bani, respectiv 10.000 euro, pe care şi-a însuşit-o şi a mai primit ulterior de la 
inculpatul C.O. – 3.000 euro. 

De la sediul biroului inculpatului C.O., inculpatul M.I. s-a deplasat cu un taxi 
către Tribunalul D., iar inculpatul C.O. s-a deplasat pe diferite străzi, pătrunzând chiar pe 
contrasens la intersecŃia  str. Spania şi Nanterre, în momentul în care a observat în spatele 
său, un autoturism al poliŃiei. 

A mers apoi pe str. Humuleşti şi de aici pe str. Câmpului, unde a oprit 
autoturismul pe mijlocul străzii, între Frigorifer şi Wiessana, într-o zonă cu vizibilitate 
redusă. A coborât din autoturism şi imediat a dat pe geamul autoturismului Audi A6  
inculpatului A.L. un plic, în care se găseau 20.000 euro,  revenind grăbit în autoturism şi 
deplasându-se pe diferite străzi, până la Tribunalul D..  

Inculpatul A.L. a mers până pe str… şi a intrat  în blocul …, unde deŃinea în 
folosinŃă apartamentul nr.15, situat la etajul 3 al acestui bloc şi pe care, conform 
contractului de închiriere încheiat în 05.02.2009, îl avusese închiriat pentru o perioadă de 
un an, contra unei chirii de 250 euro/lună iar ulterior expirării contractului a continuat să-
l folosească. După câteva minute, a ieşit din bloc, având în mână nişte coli A4 îndoite şi 
s-a deplasat la Tribunalul D.. În apartament a lăsat 5.000 euro, iar 15.000 euro i-a luat la 
el pentru a-i da inculpatului D.B.. 

În incinta Tribunalului, s-a întâlnit cu inculpatul D.B., pe holul instituŃiei şi a 
discutat cu acesta timp de câteva secunde. 

La ora 11:00:05, inculpatul D.B. i-a cerut prin telefon inculpatului A.L. să-şi mute 
autoturismul spre a se putea deplasa cu autovehiculul propriu. 

În jurul orelor 12,40, inculpatul D.B. a revenit la Tribunalul D. unde inculpatul 
A.L. i-a remis suma de 15.000 euro, din cei 20.000 euro primiŃi în aceeaşi dimineaŃă de la 
inculpatul C.O.,  în biroul acestora din incinta Tribunalului D., în prezenŃa martorei C. 
(M.) A. C., în baza unei înŃelegeri anterioare avute cu inculpatul A.L. şi după ce anterior, 
procedase la modificarea cuantumului pedepselor aplicate iniŃial celor trei inculpaŃi, în 
sensul reducerii de la  5 ani la 4 ani închisoare. 



Din suma de 20.000 EURO primită de la inculpatul C.O., inculpatul A.L. şi-a 
păstrat pentru sine suma de 5.000 EURO, urmând ca în după amiaza aceleiaşi zile, să mai 
primească de la inculpatul C.O. suma de 10.000 euro. 

Cu prilejul percheziŃiei domiciliare efectuate în data de 07.05.2010 în baza 
autorizaŃiei de percheziŃie nr.16 emisă de Curtea de Apel C. în dosarul nr.1404/54/2010 
din 07.05.2010 la adresa din C., str…., nr…., bl…., …, ap.15, aparŃinând numitului I.M. 
şi folosit de inculpatul A.L. a fost găsită suma de 11.000 EURO, formată din 50 bancnote 
a 100 EURO (într-un plic cu antetul S.C.C.V.S.A.) şi 12 bancnote a 500 EURO (într-un 
plic ce poartă inscripŃia olografă „GROZA”), ascunsă în spatele unei comode aflate între 
două şifoniere într-una din camerele locuinŃei respective. 

Procedând la verificarea seriilor existente pe bancnotele în cupiura de             500 
EURO, cu seriile consemnate în procesul verbal de consemnare a seriilor şi marcare 
criminalistică s-a constatat că 10, din seriile celor 12 bancnote, reprezentând 5.000 euro, 
se regăsesc în procesul verbal de consemnare a seriilor şi marcare criminalistică în data 
de 05.05.2010, respectiv: X07890716711; X06481638227; X06442257494; 
X03558500264; X05026116179; X04251119735; U33001817846; X06572939555; 
X06052268432 şi X02974763846.  

Din suma de 13.000 euro pe care inculpatul M.I. a oprit-o din cei 45.000 euro, 
primită de la martorul D.G.A., s-au găsit cu prilejul percheziŃiei domiciliare 7.000 euro 
formaŃi din 14 bancnote în cupiură de 500 euro cu următoarele serii: S00174394636, 
X05531615102, X06739384259, X01665721235, X07929095078, X02897908121, 
X05625442073, X07918946201, X06747476357, X05085816788, X02964911447, 
X07668627284, X04311975098 şi X07668627311, ce se regăsesc în procesul verbal de 
consemnare a seriilor şi marcare criminalistică din 05.05.2010. (vol.I – filele 271 - 277) 

În urma cercetărilor efectuate în cauză, a rezultat că în 05.05.2010, inculpatul M.I. 
a achitat contravaloarea unor materiale de construcŃii cu 4.500 euro, formată din 9 
bancnote în cupiură de 500 euro, martorei F.M.C., iar o bancnotă de 500 euro i-a dat-o 
martorului ł.C., în contul unei datorii mai vechi.  

Asupra inculpatului C.O., s-au găsit cu prilejul efectuării percheziŃiei corporale 
din 05.05.2010, suma de 12.000 euro, formată din 24 de bancnote, în cupiură de 500 
euro, având seriile S00142199386, X00047820971, X01851175163, N35008243032, 
X05356824104, X02286026498, N15004636815, X04510776089, X01577379197, 
X07185317519, X07647848273, X05114592497, X05114592443, X07668627221, 
X07668627212, X07668627203, X07668627194, X07668627185, X07668627167, 
X07588227116, X03558500246, X07668627293, X07668627302, X07161420098, serii 
ce se regăsesc în procesul verbal de consemnare a seriilor şi marcare criminalistică din 
05.05.2010. (vol.I – filele 196 - 220) 

În tot timpul derulării demersurilor pe care inculpatul M.I. le-a efectuat asupra 
denunŃătorilor pentru a-i determina să remită suma de 45.000 EURO spre a obŃine 
punerea acestora în libertate, iar ulterior o soluŃie favorabilă, avocatul a afirmat constant 
că judecătorul D.B. nu „lucrează” singur, ci împreună cu judecătorul A.L., lăsându-i să se 
înŃeleagă că prin intermediul acestuia, banii vor ajunge la judecătorul de caz, ceea ce în 
cursul urmăririi penale efectuate în cauză s-a şi confirmat, în sensul că, inculpatul D.B. a 
primit în 05.05.2010 suma de 15.000 euro de la inculpatul A.L., conform înŃelegerii 
anterioare, după ce în aceeaşi zi a modificat sentinŃa penală, reducând de la 5 la 4 ani 



închisoare pedeapsa aplicată iniŃial inculpaŃilor din dosarul aaaa/xx/2009 pe care îl 
judeca. 

S-a constatat că, din condica de şedinŃe directe a SecŃiei penale din cadrul 
Tribunalului D. a fost ruptă o filă, respectiv, cea anterioară filei pe care este consemnată 
minuta sentinŃei penale nr.203/05.05.2010, pronunŃată în dosarul nr.bbbb/xx/2009. 

De asemenea, s-a constatat că în cuprinsul minutei sentinŃei penale nr.203 din 
05.05.2010 au fost operate modificări, în sensul că a fost aplicat fluid corector peste care 
s-a rescris, aspect confirmat de raportul de constatare tehnico – ştiinŃifică 
nr.31/28.05.2010. (vol.IV – filele 316 - 330) 

Mai mult, în cuprinsul minutei modificate inculpatul D.B. a omis să facă aplicarea 
dispoziŃiilor art.71 C.p. pentru inculpatul D.C., lucru observat de grefiera T.E.S. la 
momentul completării condicii de şedinŃe directe. Aceasta l-a sunat imediat pe 
judecătorul D.B., întrebându-l dacă „cei trei inculpaŃi din dosarul cu S., au cu executare 
toŃi trei, da?”… întrucât…”trebuia să avem un 71 la ultimul dintre ei, la D.C..”. 
Convorbirea în cauză s-a purtat în 05.05.2010, la ora 13:33:21 şi se află transcrisă 
integral în volumul III, fila 348. 

Suma de 45.000 euro, folosită în prezenta cauză, provine din fondul special aflat 
la dispoziŃia procurorului şef al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie. Din această sumă s-a 
reuşit recuperarea sumei de 24.000 euro, iar aceasta a fost restituită DirecŃiei NaŃionale 
AnticorupŃie la data de 12.05.2010, conform chitanŃei nr.954. 

În scopul recuperării sumei de 21.000 euro, în cauză s-a dispus instituirea 
sechestrului asigurător asupra sumelor de: 16.000 euro şi 10.000 lei, ridicate de la 
inculpatul A.L., cu prilejul percheziŃiilor domiciliare efectuate în imobilul situat în C., str. 
…, nr…., bl…., …, ap.15, consemnate la C.E.C. – Sucursala C., pe numele inculpatului 
dar la dispoziŃia DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie – Serviciul Teritorial C. (recipisele de 
consemnare nr.910681/1 cu chitanŃa nr.4217708/1 şi nr.910689/1 cu chitanŃa 
nr.4217730/1); 1.935 lei ridicată de la inculpatul C.O., cu prilejul percheziŃiei corporale 
(recipisa de consemnare nr.911376/1 cu chitanŃa nr.4231538/1) şi 100 lei ridicată de la 
inculpatul M.I. cu prilejul percheziŃiei corporale (recipisa de consemnare nr.911381/1 cu 
chitanŃa nr.4231542/1), precum şi asupra autoturismelor marca Wolksvagen Passat 3C 
AABXEX0 serie şasiu … cu numărul de înmatriculare …, culoare negru, proprietatea 
inculpatului M.I. şi BMW X5 X70 FF41, serie şasiu …, cu numărul de înmatriculare …, 
culoare negru, proprietatea inculpatului D.B.. 

În ceea ce priveşte pe numiŃii S.S., D.C. şi D.G.A.,  faŃă de aceştia s-a dispus 
neînceperea urmăririi penale pentru infracŃiunile prev. de art.255 alin.1 C.p. comb. cu art. 
7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 şi art. 61 alin.1 din Legea 78/2000, întrucât operează 
cauzele de nepedepsire prev. de art.255 alin.3 C.p. şi art.61 alin.2 din Legea 78/2000. 

De asemenea, în temeiul disp. art.228 alin.6 rap. la art.10 lit.c C.p.p., s-a dispus 
neînceperea urmăririi penale faŃă de numitul C.M. pentru infracŃiunile prev. de art.255 
alin.1 C.p. comb. cu art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 şi art. 61 alin.1 din Legea 
78/2000, deoarece acesta nu a avut cunoştinŃă şi nu a participat la demersurile întreprinse 
de numiŃii S.S. şi D.C., coinculpaŃi în dosarul bbbb/xx/2009. 

În cauză s-a dispus disjungerea  cauzei cu privire la săvârşirea infracŃiunii de 
sustragere sau distrugere de înscrisuri, prev. de art.242 C.p. şi înaintarea acesteia în 
vederea continuării cercetărilor la Parchetul de pe lângă Judecătoria C., competent 
material şi teritorial. 



Cauza a fost înregistrată iniŃial la Curtea de Apel C. cu nr…., iar ca urmare a 
deciziei nr.1699/04.11.2010 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie în dosar nr…., prin care 
s-a dispus strămutarea judecării cauzei la Curtea de Apel Cluj, prin încheierea penală 
nr.15 din 09 noiembrie 2010, Curtea de Apel C. a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi 
trimiterea dosarului la Curtea de Apel Cluj.  

Prin decizia nr.1699/04.11.2010 a ÎCCJ s-au menŃinut actele îndeplinite la 
instanŃa de la care s-a strămutat judecarea cauzei. 

InculpaŃii M.I. şi C.O., audiaŃi fiind în faŃa instanŃei, respectiv Curtea de Apel C., 
au recunoscut săvârşirea faptelor, astfel cum au fost descrise în actul de acuzare, 
menŃinându-şi declaraŃiile din faza de urmărire penală, iar după intrarea în vigoare a Legii 
nr.202/2010, la primul termen de judecată stabilit la Curtea de Apel Cluj, din 30 
noiembrie 2010, au solicitat aplicarea disp.art.320/1 C.pr.pen. şi disjungerea cauzei în 
ceea ce-i priveşte. 

InstanŃa a respins cererea de disjungere a cauzei faŃă de cei doi inculpaŃi, 
apreciind că între faptele săvârşite de aceştia şi cele pentru care inculpaŃii D.B. şi A.L. au 
fost trimişi în judecată există indivizibilitate, iar în interesul unei mai bune administrări a 
justiŃiei nu este oportună disjungerea, urmând ca asupra aplicării disp.art.320/1 alin.7 
C.pr.pen. să se pronunŃe odată cu fondul. 

Inculpatul D.B. audiat în faŃa CurŃii de Apel C., în şedinŃa publică din 08 
septembrie 2010, susŃine în declaraŃia sa că nu se consideră vinovat de infracŃiunea pentru 
care a fost trimis în judecată, arătând că nu a intervenit nimeni pentru soluŃionarea 
dosarului privindu-i pe denunŃătorii din prezenta cauză, că pe parcursul derulării 
procesului a soluŃionat mai multe cereri de punere în libertate pe care le-a respins, iar 
modificările asupra minutei au constat doar în corectarea unor greşeli referitoare la 
pedeapsa unuia din inculpaŃi, pentru care a prevăzut iniŃial o pedeapsă de 5 ani cu 
executare, în timp ce ceilalŃi inculpaŃi aveau 4 ani cu executare, rectificând pedeapsa la 4 
ani, precum şi erori privind încadrarea juridică a faptelor, pe care le-a corectat după o 
printare iniŃială a minutei şi a dat grefierului de şedinŃă minuta astfel corectată pentru a o 
redacta. 

Inculpatul a menŃionat că în data de 5 mai 2010, după ce în jurul orelor 10,30 a 
redactat acea minută, în urma unui telefon primit în jurul orelor 11 de la numita G.C. a 
plecat de la tribunal, revenind în jurul orelor 12.45. La plecarea de la tribunal, constatând 
că era blocat de autoturismul lui A.L., l-a sunat pe acesta şi l-a rugat să coboare să-şi 
mute maşina. Inculpatul a mai susŃinut că în jurul orelor 12,45 a revenit la tribunal, 
căutându-l pe judecătorul T.G. cu care urma să vizioneze un meci de fotbal, iar împreună 
s-au deplasat la Judecătoria C. la colega G.D. şi în timp ce discuta cu aceasta, a primit un 
telefon de la grefiera ł.E., care i-a relatat că în cazul unuia dintre inculpaŃii pentru care a 
aplicat pedepse cu închisoarea, nu s-a făcut referire la disp.art.71, 64 C.pen.  

Acesta a rugat-o pe grefieră să facă rectificarea şi întorcându-se înapoi la tribunal, 
a semnat minuta, după care a plecat împreună cu colegul său T.G. pentru a viziona un 
meci de fotbal la acesta acasă. Inculpatul a susŃinut că nu a primit nicio sumă de bani de 
la inculpatul A.L., că nu a discutat cu acesta în legătură cu dosarul respectiv, iar discuŃia 
telefonică pe care a avut-o cu A.L. s-a referit la un eveniment la care urmau să participe, 
fiind invitaŃi de o cunoştinŃă comună. 

Inculpatul A.L. nu a dat declaraŃii în cursul urmăririi penale şi nici la Curtea de 
Apel C., prevalându-se de dreptul la tăcere, dând declaraŃii doar în faŃa CurŃii de Apel 



Cluj la 30 noiembrie 2010, ocazie cu care a arătat că nu recunoaşte săvârşirea faptelor 
pentru care este trimis în judecată şi se consideră nevinovat. 

În legătură cu starea de fapt descrisă în rechizitoriu, a susŃinut că îl cunoaşte pe 
inculpatul C.O., cu care avea o relaŃie de amiciŃie de circa 3 ani de zile, iar în cadrul 
întâlnirilor şi discuŃiilor pe care le-a avut cu acesta, i-a oferit anumite consultaŃii juridice 
cu referire la dosare care nu se aflau pe rolul său, inclusiv în legătură cu dosarul privindu-
i pe cei trei denunŃători. 

Astfel, a arătat că în luna martie 2010 s-a întâlnit cu numitul C.O. în incinta 
tribunalului, acesta spunându-i că doreşte să angajeze cauza şi cerându-i să-şi exprime o 
părere cu privire la pedeapsa pe care o riscă inculpaŃii. Inculpatul A.L. i-a spus avocatului 
C.O. că pedeapsa ce s-ar putea aplica ar fi de maxim 6-7 ani, iar în legătură cu arestarea 
preventivă că era posibilă o punere în libertate, întrucât trecuse o jumătate de an de la 
momentul arestării. 

Inculpatul a susŃinut că C.O. nu i-a spus cine este judecătorul de caz, nu i-a cerut 
să intervină la acest judecător, nu a pretins şi nu i s-a oferit vreo sumă de bani. 

În legătură cu acea sumă de bani pe care inculpatul C.O. i-a dat-o, A.L. a declarat 
că în luna februarie 2010 s-a întâlnit cu acesta şi au purtat unele discuŃii legate de 
datoriile pe care le avea pentru a-şi achita ratele de leasing la autoturism, precum şi 
despre intenŃia sa de a-şi schimba viaŃa, având o relaŃie apropiată cu martora G.E.L., cu 
care  a locuit o perioadă de timp în apartamentul închiriat pe str…. Inculpatul C. s-a oferit 
să-i acorde un împrumut de 1000 sau 2000 euro, însă inculpatul i-a spus că are nevoie de 
5-6000 euro pentru a-şi rezolva problemele. 

Ulterior acestei discuŃii, precum şi după cele purtate în luna martie 2010, în luna 
aprilie a aceluiaşi an, inculpatul C.O. i-a relatat că intenŃionează să angajeze cauza 
privindu-i pe cei trei denunŃători, că onorariul se va situa în jurul sumei de 20.000 euro, 
întrebându-l dacă mai are nevoie de acea sumă de bani, oferta fiind acceptată de A.L.. 

 Apoi, inculpatul a arătat că s-a întâlnit cu C.O. pentru a primi suma de bani în 
condiŃiile descrise în actul de acuzare, că a avut acea discuŃie telefonică cu C.O., dar s-a 
referit la acordarea împrumutului, iar suma de bani primită a fost de 5000 euro în 
bancnote de 500 euro, sume pe care le-a pus sub televizorul din dormitor, într-un plic în 
care mai erau şi alŃi bani. 

Inculpatul a precizat că la prima percheziŃie domiciliară efectuată în cursul 
urmăririi penale nu a declarat de existenŃa acestor sume de bani întrucât şi-a făcut 
probleme de o eventuală înscenare. 

În legătură cu remiterea unei sume de bani către inculpatul D.B., a susŃinut că 
acest lucru nu a avut loc, iar declaraŃia martorei C.A.C. este neverosimilă. Cu inculpatul 
D.B. a avut o relaŃie de amiciŃie, dar aceasta s-a deteriorat în toamna anului 2009, întrucât 
ambii şi-au manifestat intenŃia de a candida pentru funcŃia de preşedinte a secŃiei penale a 
Tribunalului D.. 

În cursul judecăŃii, la termenul din 16 septembrie 2011, luându-se un supliment de 
declaraŃie, inculpatul A.L. a menŃionat că în data de 5 mai 2010, în urma unei înŃelegeri 
avute cu un mecanic auto la care a apelat în data de 3 mai 2010, a stabilit o întâlnire cu 
acesta în jurul orelor 12-12,30 la tribunal, pentru a se deplasa împreună la o societate de 
dezmembrări în vederea achiziŃionării unei piese necesară pentru autoturismul 
proprietatea sa, la care se constatase de către mecanicul auto o anumită defecŃiune, iar 



după ora 12 s-a deplasat la acea societate de dezmembrări situată pe Calea Severinului la 
ieşirea din C., cu autoturismul martorului T.Z., la tribunal revenind după ora 13. 

În cursul judecăŃii, inculpatul A.L. a solicitat efectuarea unei expertize de 
specialitate a înregistrărilor şi interceptărilor efectuate în cauză cu referire  la convorbirile 
din 3 şi 4 mai 2010, pentru a se stabili mijloacele tehnice cu care au fost efectuate, dacă 
suporŃii tehnici sunt originali, dacă asupra înregistrărilor s-a intervenit prin ştergere, 
inserare sau alte elemente de montaj, să se determine dacă vocea îi aparŃine, dacă este 
redat fidel conŃinutul convorbirilor (f.51 vol.IV), invocând şi faptul că există convorbiri 
aflate pe suporŃi CD care nu au fost redate de organele de urmărire penală. 

InstanŃa a procedat la redarea convorbirilor din 5 mai solicitate de inculpat care nu 
au fost transcrise de organele de urmărire penală(f.203), dar a respins cererea de efectuare 
a unei expertize cu obiectivele de mai sus, apreciind că, în contextul în care, cu ocazia 
audierii sale la instanŃă inculpatul a recunoscut că a avut acele convorbiri telefonice cu 
inculpatul C.O., ce au fost indicate ca probe în susŃinerea actului de acuzare, acestea au 
fost ascultate în şedinŃă publică, fiind confirmate şi de inculpatul C.O. şi nu există niciun 
motiv de îndoială asupra autenticităŃii acestora, expertiza nu se justifică.   

La cererea inculpatului D.B., faŃă de neconcordanŃele existente între declaraŃia 
acestuia şi cea a martorei T.E. despre modificările pedepselor aplicate celor trei 
denunŃători, s-a dispus efectuarea unei expertize informatice în scopul de a se stabili ce 
modificări au fost aduse documentului Word ce conŃine minuta sentinŃei penale nr.203 
din 5 mai 2010 în dosarul bbbb/xx/2009 al Tribunalului D., însă expertul nu a putut 
răspunde obiectivelor instanŃei pentru motivele arătate în expertiză şi, ulterior, în 
declaraŃia dată în faŃa instanŃei. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, probele administrate în cursul urmăririi 
penale, respectiv: procesele – verbale de supraveghere operativă a inculpaŃilor; (vol.III – 
filele 154 – 215; 372 - 379); procesele – verbale de percheziŃii domiciliare; (vol.I – filele 
260 – 265; 267 – 269; 271 – 277; 279; 283 – 292; 301 – 303; 305 – 315; 349 - 383); 
procesele – verbale de percheziŃii corporale şi auto; (vol.I – filele 189 – 194; 196 – 220; 
221 – 230; 231 - 244); autorizaŃiile pentru interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau 
comunicărilor efectuate prin telefon, precum şi mediul ambiental nr. 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 
17, 19 emise de Curtea de Apel C.; (vol.III – filele 1 - 74); autorizaŃiile de percheziŃie 
domiciliară nr.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,   emise de Curtea de Apel C.; (vol.I – 
filele 249 - 254); autorizaŃia nr.17/19.05.2010, emisă de Curtea de Apel C. pentru 
efectuarea unei percheziŃii în sistem informatic; (vol.IV - fila 267); procesele – verbale de 
certificare a interceptărilor şi înregistrărilor efectuate pentru numerele de telefon 
aparŃinând inculpaŃilor sau folosite de aceştia, precum şi în mediul ambiental; (vol.III – 
filele 83 – 151; 372 – 379); copii ale suporŃilor magnetici tip DVD, care conŃin 
înregistrarea convorbirilor, precum şi ale imaginilor audio – video privind documentarea 
activităŃii infracŃionale a inculpaŃilor şi a celorlalte activităŃi desfăşurate în cauză; 
(anexate, purtând numerele PICCJ/S/75/MS/2010; PICCJ/S/95/MS/2010; 
PICCJ/S/99/MS/2010; PICCJ/S/22/MS/2010; PICCJ/S/33/MS/2010;  
PICCJ/S/40/MS/2010; PICCJ/S/44/MS/2010; PICCJ/S/70/MS/2010; 
PICCJ/S/71/MS/2010; PICCJ/S/58/MS/2010; PICCJ/S/105/MS/2010; 
PICCJ/S/68/MS/2010; PICCJ/S/30/MS/2010; PICCJ/S/59/MS/2010; 
PICCJ/S/41/MS/2010; PICCJ/S/32/MS/2010; PICCJ/S/57/MS/2010; 
PICCJ/S/100/MS/2010; PICCJ/S/97/MS/2010; PICCJ/S/63/MS/2010; 



PICCJ/S/115/MS/2010;  PICCJ/S/103/MS/2010; PICCJ/S/104/MS/2010; 
PICCJ/S/56/MS/2010; PICCJ/S/39/MS/2010; PICCJ/S/34/MS/2010; 
PICCJ/S/21/MS/2010; PICCJ/S/17/MS/2010; 2 DVD-R, marca Verbatim – imagini 
camere video benzinărie; 2 DVD-R (Traxdata şi Serioux) – date Banca 
TRANSILVANIA;   1 DVD.R (imation) – date RDS-RCS; 1 CD-R, marca Verbatim – 
cuprinzând date percheziŃie informatică; 10 DVD-R – cuprinzând imagini case de schimb 
valutar;  7 casete mini DV – cuprinzând imagini percheziŃii domiciliare.); planşe foto; 
procese – verbale întocmite de organele de urmărire penală; raport de constatare tehnico 
– ştiinŃifică nr.31/28.05.2010; (vol.IV – filele 318 - 330); raport de percheziŃie 
informatică nr.780169/03.06.2010 (vol.IV – filele 271 - 317); procese – verbale de 
confruntare; (vol.II – filele 124 - 129 inculpatul D.B. cu martora C.A.C.; vol.II – filele 
130 - 135 inculpatul D.B. cu martora T.E.S.); declaraŃiile martorilor: […], precum şi cele 
administrate în cursul cercetării judecătoreşti şi anume: declaraŃiile inculpaŃilor D.B., 
(f.65-66 vol.II dosar nr..../2010 al CurŃii de Apel C.; M.I. (f.67-68 vol.II dosar nr…./2010 
al CurŃii de Apel C. şi C.O. (f.69-70 vol.II dosar nr..../2010 al CurŃii de Apel C.; 
declaraŃiile inculpatului A.L. (f.94 vol.I şi f.79 vol.IV dosar nr..../2010 al CurŃii de Apel 
Cluj); declaraŃiile martorilor […]; raport de expertiză informatică întocmit de exp.TărâŃă 
Mihai – f.216-229 vol.II dosar .../2010 al CurŃii de Apel Cluj; procesul verbal din 16 
septembrie 2011 privind vizionarea casetelor referitoare la percheziŃiile domiciliare 
efectuate la 5 şi 7 mai 2010 pe str…. din C., audierea înregistrării convorbirilor telefonice 
între inculpaŃii C.O. şi A.L. din data de 3 mai 2010, aflată pe suportul CD cu indicativul 
PICCJ/S/70/MS/2010, fişierul COT 1-DJ-DNA şi convorbiri telefonice de pe CD 
PICCJ/S/75/MS/2010 din data de 4 mai 2010, precum şi CD PICCJ/S/71/MS/2010, 
vizionarea DVD-ului inscripŃionat PICCJ/S/105/MS/2010 privind supravegherea 
operativă a inculpatului A.L. din data de 4-5 mai 2010 (f.109-113 – vol.IV); audierea 
unor înregistrări de convorbiri ambientale efectuate în şedinŃa publică din 4 noiembrie 
2011, aflate pe suporŃi CD cu indicativele: PICCJ/21/MS/2010; PICCJ/39/MS/2010; 
PICCJ/56/MS/2010; PICCJ/68/MS/2010; PICCJ/97/MS/2010, PICCJ/95/MS/2010, puse 
la dispoziŃie de DNA - Serviciul Teritorial C., odată cu înaintarea dosarului – f.170-172, 
vol.IV; procese-verbale de redare a unor convorbiri telefonice înregistrate pe CD 
nr.PICCJ/95/MS/2010 a căror transcriere nu se află în dosarul de urmărire penală – f.203-
213, vol.IV; raport de expertiză informatică întocmit de expert I.D. – f.282, vol.IV; 
obiecŃiuni la raportul d expertiză şi raport întocmit de expertul parte M.C. – f. 27-
158_vol.V; declaraŃia expertului I.D. – f.159-160 vol.V; referatele de evaluare 
psihosocială cu privire la inculpaŃi – f.-9-22 vol.V, Curtea reŃine următoarele: 

DenunŃătorii S.S., C.M. şi D.C. au fost cercetaŃi penal şi ulterior trimişi în 
judecată în stare de arest preventiv prin rechizitoriul nr.418/P/2008 din 03.11.2009 al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul D., pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune, prev. 
de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 C.p. şi art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 
şi art.75 lit.a C.p., în final cu aplic art.33 lit.a C.p., reŃinându-se că prin însuşirea unor 
identităŃi false, au indus şi menŃinut în eroare reprezentanŃii mai multor societăŃi 
comerciale, pe care i-au determinat să accepte relaŃii comerciale şi să livreze mărfuri 
pentru care au emis file C.E.C. şi bilete la ordin fără acoperire, cauzând un prejudiciu de 
1.531.164,33 lei. 

Dosarul nr.418/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul D. a fost înregistrat 
la Tribunalul D. în 05.11.2009, sub nr.bbbb/xx/2009, fiind repartizat spre soluŃionare 



completului C1 directe, compus din judecătorul D.B., grefieră de şedinŃă fiind din 
februarie 2010, martora T.E.S.. 

În cursul lunii septembrie 2009, în timp ce se afla în Arestul IPJ D., în stare de 
arest preventiv, denunŃătorul S.S. a fost vizitat de inculpatul M.I., avocat în Baroul D., cu 
care se cunoştea de mai mulŃi ani, iar acesta i-a  propus să-l angajeze ca apărător, urmând 
ca în schimbul sumei de 20.000 euro să obŃină cercetarea sa şi a celorlalŃi doi inculpaŃi în 
stare de libertate, susŃinând că are influenŃă la judecătorii din cadrul Tribunalului D. şi 
Curtea de Apel C.. 

După un timp de gândire, S.S. l-a contactat pe avocatul M.I. la 23.02.2010, iar la 
24.02.2010 a fost vizitat de acesta la Penitenciarul C., angajându-se să studieze dosarul în 
care erau trimişi în judecată S.S., D.C. şi C.M.. 

La data de 4 martie 2010, inculpatul M.I. l-a vizitat din nou la penitenciar pe S.S., 
spunându-i că trebuie să îi dea 3.000 euro pentru a intra în dosar ca apărător iar 18.000 
euro, câte 6.000 euro fiecare inculpat, vor trebuie să-i achite pentru punerea lor în 
libertate. 

Ulterior, la 9 martie 2010, discutând cu ceilalŃi inculpaŃi din dosar, S.S. s-a hotărât 
să-l denunŃe pe inculpatul M.I. şi au acceptat să achite suma de 1000 euro cu titlu de 
onorariu pentru M.I., ce urma să fie angajat doar pentru numitul C.M., întrucât ceilalŃi doi 
aveau fiecare avocaŃi, la care nu doreau să renunŃe. Apoi, la 18 martie 2010, inculpatul 
M.I. i-a vizitat pe denunŃătorii S.S. şi D.C. la Penitenciarul C., cerând de data aceasta câte 
15.000 euro pentru fiecare inculpat, spunând că banii trebuie daŃi judecătorului după ce 
vor fi puşi în libertate, totodată, stabilind că banii vor fi daŃi prin D.G.A., fratele 
denunŃătorului D.C., căruia M.I. i-a spus că dacă nu va achita suma de bani, cei trei sunt 
la mâna judecătorului şi că după ce vor fi puşi în libertate le va aplica o pedeapsă mai 
aspră. 

În 31 martie 2010, M.I. i-a vizitat din nou pe denunŃători la penitenciar, discutând 
de plata unui avans din suma pretinsă, iar ulterior la 13 aprilie 2010, s-a întâlnit cu toŃi cei 
trei denunŃători afirmând atunci că judecătorul A.L. lucrează împreună cu judecătorul 
D.B. şi împart banii. 

În aceeaşi perioadă, inculpatul M.I. îl abordase pe inculpatul C.O., avocat în 
cadrul aceluiaşi barou şi fost coleg de facultate cu cel dintâi, solicitându-i sprijinul pentru 
a interveni la judecătorul D.B. în favoarea celor trei denunŃători, ocazie cu care C.O. a 
susŃinut că nu-l cunoaşte pe D.B., dar că are o relaŃie mai apropiată cu magistratul A.L., 
cu care ulterior s-a întâlnit purtând mai multe discuŃii în legătură cu dosarul în care 
denunŃătorii erau judecaŃi pentru infracŃiunea de înşelăciune. 

De altfel, în cadrul întâlnirilor pe care inculpatul M.I. le-a avut la Penitenciarul C. 
cu denunŃătorii a făcut referire la o persoană care va intermedia legătura cu judecătorii de 
caz, folosind apelativul „colegu”, stabilindu-se ulterior că este vorba de inculpatul C.O.. 

Inculpatul A.L. i-a spus inculpatului C.O. că cei trei nu vor putea fi puşi în 
libertate, dar există posibilitatea să primească o pedeapsă mai mică de 3 ani, dar pentru 
aceasta vor trebui să plătească o sumă de bani, respectiv 30.000 euro (ulterior majorată la 
40.000 euro) pentru a interveni la judecătorul D.B., cu care A.L. era coleg la Tribunalul 
D.. 

Urmare a înŃelegerii dintre C.O. şi M.I. care doreau obŃinerea unor sume de bani, 
M.I. a pretins denunŃătorilor suma totală de 45.000 euro, care urma să fie predată 
inculpatului M.I. prin intermediul fratelui denunŃătorului D.C. şi anume D.G.A., căruia i 



s-a cerut să aibă pregătită suma pentru data de 28 aprilie 2010 în vederea punerii în 
libertate a inculpaŃilor. 

Înainte de a începe şedinŃa de judecată programată pentru ora 10.30, inculpatul 
M.I. a comunicat martorului D.G.A. că nici la termenul din 28 aprilie 2010 arestaŃii nu 
vor fi puşi în libertate, pentru că judecătorii secŃiei penale fuseseră atenŃionaŃi de 
conducerea Tribunalului D. pentru lipsa de fermitate în luarea măsurii arestării 
preventive, însă ulterior au fost surprinşi de faptul că D.B. a hotărât să soluŃioneze pe 
fond dosarul nr.bbbb/xx/2009, deşi avocaŃii nu erau pregătiŃi să pună concluzii pe fond. 

Prin urmare, inculpatul M.I. a luat legătura cu C.O., care la rândul său l-a 
contactat pe A.L., stabilind să se întâlnească pentru a urgenta predarea sumelor de bani 
pretinse. 

Astfel, suma de 45.000 euro, pusă la dispoziŃie de DNA – Serviciul Teritorial C. 
martorului D.G.A., a fost predată inculpatului M.I. la data de 5 mai 2010 în jurul orelor 9, 
acesta solicitând denunŃătorului să pună banii în portbagajul autoturismului său, marca 
VW Passat, cu nr...., situat în apropierea sediului Tribunalului D..  

Din această sumă, inculpatul M.I., care s-a deplasat împreună cu inculpatul C.O. 
la biroul de avocatură al acestuia, situat pe str. …, la parterul bl…, a păstrat pentru sine 
3.000 euro prin înŃelegere cu inculpatul C.O. şi 10.000 euro fără ca acestuia să-i fie adus 
la cunoştinŃă şi a predat diferenŃa inculpatului C.O. pentru a fi remişi celor doi judecători 
A.L. şi D.B., urmând ca şi acesta să păstreze pentru sine o parte din bani. 

Anterior acestui moment, inculpatul C.O. l-a contactat telefonic pe inculpatul 
A.L., cu care a stabilit o întâlnire. 

De la sediul biroului inculpatului C.O., inculpatul M.I. s-a deplasat cu un taxi 
către Tribunalul D.. Inculpatul C.O. s-a îndreptat spre locuinŃa sa din C., str…., unde a 
numărat banii primiŃi de la inculpatul M.I., constatând că este vorba de suma de 32.000 
euro, i-a împărŃit în două, respectiv 20.000 euro ce urma să fie daŃi inculpatului A.L., pe 
care i-a introdus într-o pungă de plastic cu dungi multicolore, inscripŃionată Waikiki, iar 
diferenŃa de 12.000 euro a lăsat-o acasă, gândindu-se că va reŃine pentru sine 2.000 euro, 
iar 10.000 euro îi vor fi daŃi spre seară inculpatului A.L.. Apoi, s-a deplasat până în zona 
situată între Frigorifer şi Wiessana, a coborât din autoturism şi imediat a dat pe geamul 
autoturismului Audi A6 inculpatului A.L. acea plasă de plastic, în care se găseau cei 
20.000 euro,  revenind în autoturism şi deplasându-se la Tribunalul D..  

Inculpatul A.L. a mers până pe str…. şi a intrat  în blocul …, unde deŃinea cu 
chirie un apartament, apoi după câteva minute, a ieşit din bloc, având în mână nişte coli 
A4 îndoite şi s-a deplasat la Tribunalul D.. În apartament a lăsat 5.000 euro, iar 15.000 
euro i-a luat la el pentru a-i da inculpatului D.B.. 

În incinta Tribunalului, s-a întâlnit cu inculpatul D.B., pe holul instituŃiei şi a 
discutat cu acesta timp de câteva secunde. 

La ora 11:00:05, inculpatul D.B. i-a cerut prin telefon inculpatului A.L. să-şi mute 
autoturismul spre a se putea deplasa cu autovehiculul propriu. 

Ulterior, inculpatul A.L. a intrat în şedinŃa de judecată de apeluri, programată 
pentru ora 10.30, împreună cu martora C.A.C., şedinŃă care a durat între 1 oră şi jumătate 
şi 2 ore, conform declaraŃiilor martorilor T.E., C.A. şi T.V. 

În jurul orelor 12,40, inculpatul D.B. a revenit la Tribunalul D., unde inculpatul 
A.L. i-a remis suma de 15.000 euro din cei 20.000 euro primiŃi în aceeaşi dimineaŃă de la 



inculpatul C.O., în biroul acestora din incinta Tribunalului D., în prezenŃa martorei 
C.(M.)A.C., în baza unei înŃelegeri anterioare avute cu inculpatul A.L.. 

Din suma de 20.000 Euro primită de la inculpatul C.O., inculpatul A.L. şi-a 
păstrat pentru sine suma de 5.000 euro, urmând ca potrivit înŃelegerii dintre cei doi şi 
declaraŃiei inculpatului C.O., în după amiaza aceleiaşi zile, să mai primească de la acesta 
suma de 10.000 euro. 

În urma percheziŃiilor domiciliare şi corporale efectuate în data de 5 mai 2010, s-a 
găsit asupra inculpatului C.O. suma de 12.000 euro din cea de 45.000 euro, la domiciliul 
inculpatului M.I. s-a găsit suma de 7.000 euro, diferenŃa de 6.000 euro fiind cheltuită de 
acesta, prin achitarea sumei de 4.500 euro reprezentând contravaloarea unor materiale de 
construcŃii către numita F.M.C., 500 euro o datorie către ł.C., iar diferenŃa de 1.000 euro 
nu s-a putut stabili în ce modalitate a fost folosită. De asemenea, la cea de-a doua 
percheziŃie domiciliară ce a avut loc la locuinŃa de pe str…., aflată în folosinŃa 
inculpatului A.L., s-a găsit suma de 5.000 euro, constatându-se că seriile bancnotelor de 
câte 500 euro corespundeau cu cele marcate criminalistic cuprinse în totalul de 45.000 
euro puse la dispoziŃia denunŃătorului D.G.A.. Suma de 15.000 euro ce a fost dată 
inculpatului D.B. nu a fost găsită cu ocazia percheziŃiilor efectuate de organele de 
urmărire penală. 

În cauza privindu-i pe S.S., D.C. şi C.M. se amânase pronunŃarea de la data de 28 
aprilie 2010 la 5 mai 2010, iar în dimineaŃa zilei de 5 mai 2010 în jurul orelor 9,45-10, 
inculpatul D.B. s-a deplasat în biroul grefierei de şedinŃă, T.E., unde folosind o ciornă a 
dictat minuta hotărârii în dosarul bbbb/xx/2009, în sensul condamnării celor trei la 
pedepse cu închisoarea, minută asupra căreia a operat anumite modificări, în sensul că 
iniŃial pedeapsa aplicată pentru unul dintre inculpaŃi era de 5 ani închisoare, iar apoi  s-a 
corectat în sensul aplicării unor pedepse de 4 ani închisoare. Ulterior inculpatul  D.B. a 
fost observat de către martorele C.A.C. şi T.E. purtând discuŃii cu A.L. asupra acestui 
dosar, pe care cel dintâi l-a solicitat grefierei, uitându-se împreună la minuta redactată 
conform celor de mai sus. 

Deşi martora T.E. a susŃinut că D.B. a corectat toate pedepsele în sensul reducerii 
acestora de la 5 ani la 4 ani închisoare, inculpatul a susŃinut că a operat această 
modificare doar în cazul unuia dintre inculpaŃi, pentru ceilalŃi fiind aplicate de la început 
pedepse de 4 ani închisoare şi, cum expertizele informatice efectuate în cauză, precum şi 
percheziŃia informatică din cursul urmăririi penale, nu au putut evidenŃia modificări ale 
documentului pentru fiecare etapă, iar declaraŃia martorei T.E. nu se coroborează cu alte 
probe, se va lua în considerare susŃinerea inculpatului, care este confirmată şi de 
inculpatul C.O.(f.230 vol II, dosar urmărire penală). 

Martora T.E. a participat la şedinŃa de apeluri în care A.L. era programat 
împreună cu martora C.A., iar după finalizarea acestei şedinŃe, respectiv în jurul orelor 
13.30, în momentul în care a completat condica de cauze directe în locul judecătorului 
D.B. pentru dosarul nr.bbbb/xx/2009, a observat că la unul dintre inculpaŃi a omis să facă 
aplicarea art.71 C.pen., motiv pentru care l-a sunat pe judecător, iar acesta i-a solicitat să 
corecteze eroarea, urmând ca a doua zi să se semneze minuta astfel modificată. Cu toate 
acestea, inculpatul D.B. a revenit la birou circa 15 minute mai târziu şi a semnat minuta 
corectată. 

În cauza penală ce a format obiectul dosarului nr.bbbb/xx/2009, soluŃia finală 
pronunŃată de ÎCCJ prin decizia din 2 decembrie 2010 a fost în sensul condamnării 



inculpatului S.S. la o pedeapsă rezultantă de 6 ani închisoare, D.C. la 5 ani închisoare şi 
C.M. la 6 ani închisoare pentru comiterea infracŃiunii de înşelăciune prev.de art.215 
alin.1,2,3 şi 5 C.pen. şi complicitate la această infracŃiune. 

Fapta inculpatului M.I., astfel cum a fost descrisă mai sus, respectiv de a pretinde 
şi primi pentru sine şi pentru alŃii suma de  45.000 euro de la denunŃători, din care a 
păstrat pentru sine 13.000 euro, în scopul de a interveni prin intermediul inculpaŃilor C.O. 
şi A.L., pe lângă magistratul D.B., pentru ca acesta să dispună judecarea în libertate a 
numiŃilor S.S., D.C. şi C.M., iar în final să li se aplice o pedeapsă favorabilă, întruneşte 
elementele constitutive ale infracŃiunii de trafic de influenŃă, prev. de art.257 C.p. comb. 
cu art.6 din legea 78/2000 şi a fost dovedită prin probele administrate în cauză coroborate 
cu recunoaşterea vinovăŃiei, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faza de judecată. 

Implicarea inculpatului M.I. în activitatea infracŃională şi vinovăŃia sa pentru 
săvârşirea infracŃiunii mai sus menŃionate rezultă în mod cert din declaraŃiile 
denunŃătorilor S.S., D.C. şi D.G.A., declaraŃiile martorilor audiaŃi în cauză, declaraŃia 
inculpatului C.O. şi interceptările convorbirilor telefonice şi ambientale purtate între 
inculpatul M.I. şi denunŃători, precum şi cele dintre acesta şi inculpatul C.O., toate 
coroborându-se cu declaraŃia sa, în care a menŃionat detaliat modul în care a conceput şi 
desfăşurat întreaga acŃiune ilicită, precum şi cu procesul verbal de percheziŃie domiciliară 
întocmit la 5 mai 2010 de DNA Serviciul Teritorial C., ocazie cu care la adresa din 
com.Şimnicu de Sus, sat … str…. jud.D. s-a găsit la inculpatul M.I. suma de 7.000 euro, 
în bancnote de 500 euro, a căror serii s-au regăsit în procesul verbal de marcare 
criminalistică. 

Inculpatul a declarat iniŃial că din suma de 45.000 euro şi-a reŃinut 11.500 euro, 
din care 8000 euro fără să ştie inculpatul C.O., pentru ca ulterior, când a oferit explicaŃii 
în legătură cu modul de cheltuire a sumelor să reiasă că a cheltuit 5000 euro, iar 7000 
euro s-au găsit asupra sa de către organele de urmărire penală, deci în total 12.000 euro. 
În realitate, suma reŃinută de inculpat a fost de 13.000 euro, aşa cum s-a reŃinut în 
rechizitoriu, iar inculpatul a recunoscut această stare de fapt prin declaraŃia dată în 14 
septembrie 2012, referitoare la aplicarea disp.art.3201 Cpr.pen., dar rezultă şi din probele 
administrate, mai cu seamă  din declaraŃia inculpatului C.O. care susŃine ca a numărat 
32.000 euro după ce i-au fost înmânaŃi banii de către inculpat şi din declaraŃia martorului 
D.G.A. care a predat inculpatului M.I. 45.000 euro. 

Fapta inculpatului C.O.T., astfel cum rezultă din starea de fapt descrisă mai sus, 
de a accepta şi primi pentru sine şi pentru alŃii suma totală  de 32.000 euro prin inculpatul 
M.I. de la denunŃători, pentru a interveni prin intermediul magistratului judecător A.L. pe 
lângă judecătorul D.B., în favoarea numiŃilor S.S., D.C. şi C.M., în scopul arătat mai sus, 
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de trafic de influenŃă prev. de art.257 
C.p. comb. cu art.6 din Legea 78/2000. Din banii primiŃi inculpatul a predat suma de 
20.000 euro inculpatului A.L., păstrând 12.000 euro, din care 10.000 euro urmau să fie 
daŃi aceluiaşi inculpat în seara zilei de 5 mai 2010. 

VinovăŃia inculpatului C.O. a fost în mod cert dovedită prin probele administrate 
în cauză, respectiv declaraŃiile inculpatului M.I., interceptările convorbirilor telefonice şi 
ambientale între cei doi inculpaŃi, precum şi între C.O. şi inculpatul A.L., declaraŃiile 
inculpatului de recunoaştere a faptei, coroborate cu procesul verbal de supraveghere 
operativă şi procesul verbal de percheziŃie corporală întocmit la 5 mai 2010 de DNA 
Serviciul Teritorial C., ocazie cu care asupra acestuia s-a găsit suma de 12.000 euro în 



bancnote de câte 500 euro, a căror serii s-au regăsit în procesul verbal de marcare 
criminalistică. 

Inculpatul C.O. a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracŃiunea de trafic 
de influenŃă prev. de art.257 C.p. comb. cu art.6 din Legea 78/2000 în complicitate la 
aceeaşi infracŃiune prev. de art.26 rap.la art. art.257 C.p. comb. cu art.6 din Legea 
78/2000 arătând că activitatea sa a fost aceea de intermediar şi a constat în ajutorul pe 
care indirect l-a dat inculpatului M.I., nu a luat niciodată direct legătura cu denunŃătorii şi 
nu s-a folosit de calitatea de avocat. 

Analizând cererea inculpatului, în baza art.334 C.pr.pen. punând-o în discuŃia 
părŃilor, Curtea a apreciat-o ca fiind neîntemeiată.  

Potrivit art.26 C.pen., complice este persoana care, cu intenŃie, înlesneşte sau 
ajută în orice mod la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. 

Din descrierea activităŃii desfăşurate de inculpatul C.O. rezultă că acesta, nu doar 
a ajutat la săvârşirea infracŃiunii şi a intermediat predarea sumei de bani către judecători, 
dar a şi comis acte materiale care se circumscriu infracŃiunii de trafic de influenŃă, în 
sensul că a primit sume de bani, atât pentru sine, cât şi pentru ceilalŃi inculpaŃi, în scopul 
facilitării obŃinerii unei soluŃii favorabile pentru denunŃători. Inculpatul este cel care îl 
cunoştea pe A.L., acesta l-a abordat şi i-a cerut sprijinul în a interveni pe lângă D.B., 
folosindu--se de influenŃa pe care o avea, a primit informaŃii pe care le-a transmis la 
denunŃători, a primit el însuşi sume de bani pentru activitatea desfăşurată. Astfel de acte 
sunt specifice autoratului şi nu complicităŃii la infracŃiunea de trafic de influenŃă, motiv 
pentru care nu se va dispune schimbarea încadrării juridice. 

Având în vedere că prin declaraŃiile date în cursul urmăririi penale inculpaŃii M.I. 
şi C.O. au facilitat tragerea la răspundere penală a celorlalte persoane care au săvârşit 
fapte de corupŃie ce cad în competenŃa de instrumentare a DirecŃiei NaŃionale 
AnticorupŃie, şi anume a inculpaŃilor A.L. şi D.B., aceştia beneficiază de aplicarea 
dispoziŃiilor art.19 OUG nr.43/2002, respectiv reducerea la jumătate a pedepselor 
prevăzute de lege pentru infracŃiunile reŃinute în sarcina lor. 

În acelaşi timp, în conformitate cu art.11 din OUG nr.121/2011 inculpaŃilor li se 
aplică şi disp. art.3201 alin.7 C.pr.pen. deoarece au recunoscut faptele încă de la prima 
audiere în faŃa instanŃei, iar la primul termen cu procedură completă după intrarea în 
vigoare a Legii nr.202/2010, respectiv 30 noiembrie 2010, disjungerea nu a fost posibilă, 
aplicarea acestor dispoziŃii urmând a se face odată cu fondul. 

În baza dispoziŃiilor art.257 C.pen.rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, văzând 
limitele de pedeapsă prevăzute de lege ca urmare a aplicării disp.art.19 din OUG 
nr.43/2002 şi art.3201 alin7 C.pr.pen., precum şi criteriile generale de individualizare a 
pedepselor prev. de art.72 C.pen. inculpaŃii M.I. şi C.O. urmează a fi condamnaŃi la 
pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare şi, respectiv 1 an închisoare. 

Astfel, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul M.I. se va Ńine seama de gradul de 
pericol social concret al faptei raportat la modalitatea concretă de săvârşire a acesteia, 
împrejurarea că s-a folosit de calitatea de avocat, a fost cel care a iniŃiat activitatea 
infracŃională, a avut contact direct cu denunŃătorii, a făcut promisiuni şi a întărit 
convingerea acestora că în schimbul unor sume de bani vor putea obŃine punerea în 
libertate sau o soluŃie favorabilă în dosarul penal în care erau cercetaŃi, luând legătura în 
acest scop cu inculpatul C.O., mobilul urmărit şi anume obŃinerea unei sume de bani 
(13.000 euro), împrejurări care imprimă o gravitate sporită faptei care este de natură a 



decredibiliza justiŃia, dar şi de persoana făptuitorului care a recunoscut şi regretat fapta, 
nu are antecedente penale sau abateri disciplinare, a avut o conduită corespunzătoare în 
cursul procesului, prezentându-se la toate termenele şi respectând obligaŃiile impuse de 
instanŃă pe durata măsurii preventive a obligării de a nu părăsi Ńara, în prezent nu mai 
desfăşoară activitatea de avocat, fiind consilier juridic, iar din referatul de evaluare 
psihosocială rezultă că există garanŃii suficiente pentru reeducarea acestuia, nu există 
puncte vulnerabile în stilul său de viaŃă care să îl expună la situaŃii de risc şi are sprijinul 
familiei şi prietenilor pentru a depăşi situaŃia actuală. 

În consecinŃă, Ńinând cont de aceste elemente, dar şi de scopul pedepsei, atât  de 
prevenŃie, cât şi de reeducare, se apreciază că o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare 
corespunde acestora şi este echitabilă şi proporŃională. 

Raportat la gravitatea faptei comise, consecinŃele acesteia în plan social, de natură 
a destabiliza încrederea cetăŃenilor în justiŃie şi de a determina o imagine defavorabilă, 
creându-se impresia că, în schimbul unor sume de bani se pot soluŃiona dosarele în 
favoarea unor infractori, lăsând fără protecŃie pe cetăŃenii împotriva cărora se pot comite 
astfel de fapte, dar Ńinând cont şi de persoana inculpatului, contribuŃia efectivă la 
comiterea infracŃiunii, se consideră că doar o pedeapsă cu executare în regim de detenŃie, 
este în măsură să contribuie la realizarea scopului prevăzut de art.52 C.pen. Chiar în 
situaŃia în care inculpatul a avut un comportament corespunzător în timpul procesului, de 
care s-a Ńinut seama la individualizarea pedepsei, în lipsa unor sancŃiuni de natură a 
preveni comiterea unor astfel de infracŃiuni de corupŃie într-un domeniu de activitate care 
este menit tocmai a asigura cetăŃenilor un climat de ordine şi securitate, acest scop nu va 
putea fi atins. 

Pe durata executării pedepsei, se vor interzice acestuia drepturile prev.de art.64 
lit.a teza a II-a C.pen. – „dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităŃile publice sau în 
funcŃii elective publice”, dar Ńinând cont de gravitatea faptei, precum şi calitatea de 
avocat al inculpatului, de care s-a folosit la săvârşirea infracŃiunii şi art.64 lit.b C.pen., 
respectiv „dreptul de a ocupa o funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat” şi art.64 
lit.c - „dreptul de a exercita profesia de avocat”. 

În baza art.88 C.pen. urmează a se deduce din pedeapsa aplicată inculpatului 
perioada reŃinerii şi arestului preventiv din 5 mai 2010 la 21 martie 2011, când prin 
decizia penală nr.1106 din 21 martie 2011 a ÎCCJ,  s-a dispus punerea acestuia în 
libertate şi înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi Ńara, 
măsură ce va fi menŃinută până la rămânerea definitivă a hotărârii. 

În această fază procesuală nu se justifică revocarea măsurii obligării de a nu 
părăsi Ńara pentru a asigura garanŃia că inculpatul se va prezenta la eventuale termene de 
judecată în recurs şi nu va afecta în niciun mod buna desfăşurare a judecăŃii în căile de 
atac. 

În cursul urmăririi penale, de la inculpatul M.I. s-a ridicat suma de 7.000 euro din 
cei 13.000 euro, de care acesta a beneficiat, iar suma de 6.000 euro a rămas nerecuperată, 
astfel că în baza art.257 alin.2 C.pen. rap.la art.19 din Legea 78/2000 se va dispune 
confiscarea de la inculpat a sumei de 6.000 euro în favoarea DNA – Serviciul Teritorial 
C., aceasta fiind instituŃia care a pus la dispoziŃia denunŃătorului suma totală de 45.000 
euro.  



Totodată, se va menŃine măsura sechestrului asigurator instituit în cursul urmăririi 
penale în vederea recuperării acestei sume, asupra autoturismului marca Wolksvagen 
Passat 3C AABXEX0 serie şasiu … nr..... 

În ceea ce priveşte suma de 100 lei ridicată de la inculpat în cursul urmăririi 
penale, aceasta nu are legătură cu fapta pentru care a fost trimis în judecată şi condamnat, 
motiv pentru care se va dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra acestei 
sume, conform recipisei de consemnare nr.911381/1, chitanŃa 4231542/1. 

La individualizarea pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului C.O., se va avea 
în vedere gradul de pericol social concret al faptei săvârşite prin prisma modalităŃii de 
comitere, a contribuŃiei acestuia la întreaga activitate infracŃională, împrejurarea că la 
solicitarea inculpatului M.I., a fost cel care l-a contactat pe inculpatul A.L. în vederea 
intermedierii legăturii cu judecătorul de caz, cuantumul sumei ce urma să-i revină, 
respectiv 2.000 euro, dar şi persoana făptuitorului, care a avut o conduită sinceră pe 
parcursul procesului, s-a prezentat la toate termenele şi a respectat obligaŃiile impuse pe 
perioada controlului judiciar, nu are antecedente penale sau alte abateri, din referatul de 
evaluare psihosocială rezultând că este căsătorit, are un copil minor, nu au fost 
identificaŃi factori negativi în măsură să inducă o conduită antisocială, iar în procesul de 
reintegrare socială beneficiază de resurse personale şi externe, experienŃa privării de 
libertate şi a procesului penal având un puternic rol de exemplaritate pentru 
comportamentul viitor al inculpatului. 

În prezent, inculpatul desfăşoară în continuare activitatea de avocat, acesta nu s-a 
folosit de profesie pentru comiterea infracŃiunii, deşi relaŃia cu inculpatul A.L. a existat 
datorită cadrului comun de desfăşurare a acestei activităŃi şi nu s-a reliefat vreo conduită 
necorespunzătoare în perioada anterioară şi ulterioară săvârşirii faptei. 

În aceste condiŃii, o pedeapsă de 1 an închisoare se apreciază ca fiind justă şi 
proporŃională şi în măsură să contribuie la reeducarea inculpatului, dar şi la realizarea 
scopului de prevenŃie al acesteia. 

łinând cont de gravitatea faptei, impactul pe care astfel de infracŃiuni îl are în 
rândul opiniei publice, efectele asupra încrederii în justiŃie, precum şi de modul concret în 
care inculpatul a acŃionat, folosindu-se de relaŃia cu judecătorul A.L., pentru realizarea 
scopului pedepsei, necesitatea prevenirii unor astfel de fapte de corupŃie,  se impune ca 
aceasta să fie executată în regim de detenŃie.  

Pe durata executării pedepsei, se vor interzice acestuia drepturile prev.de art.64 
lit.a teza a II-a C.pen. – „dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităŃile publice sau în 
funcŃii elective publice”, dar Ńinând cont de gravitatea faptei, precum şi persoana 
făptuitorului şi drepturile prev.de art.64 lit.b C.pen., respectiv „dreptul de a ocupa o 
funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat”. 

În baza art.88 C.pen. urmează a se deduce din pedeapsa aplicată inculpatului 
perioada reŃinerii şi arestului preventiv din 5 mai 2010 la 25 ianuarie 2011, când prin 
decizia penală nr.245 din 25 ianuarie 2011 a ÎCCJ, s-a dispus punerea acestuia în libertate 
sub control judiciar, obligaŃiile stabilite prin această decizie şi astfel cum au fost 
modificate prin încheierile din 1 aprilie 2011 şi 17 iunie 2011 ale CurŃii de Apel Cluj 
urmând a fi menŃinute până la rămânerea definitivă a hotărârii. 

În această fază procesuală nu se justifică ridicarea controlului judiciar, care este 
necesar pentru a asigura buna desfăşurare a judecăŃii în căile de atac, prezenŃa la organele 
judiciare şi ulterior, punerea în executare a hotărârii de condamnare. 



În cursul urmăririi penale, de la inculpatul C.O. s-a ridicat întreaga sumă de bani 
pe care a păstrat-o, şi anume 12.000 euro, astfel că de la acesta nu se justifică confiscarea 
altor sume, măsura de siguranŃă fiind una ce are caracter personal, neputând fi obligaŃi 
inculpaŃii în solidar la plata acelor sume de bani ce nu au fost recuperate. 

Întrucât în cursul urmăririi penale s-a instituit sechestrul asigurator asupra sumei 
de 1935 lei ridicată de la inculpatul C.O., iar aceasta nu are legătură cu cauza şi faŃă de 
acest inculpat nu se justifică luarea măsurii confiscării, se va dispune ridicarea 
sechestrului asigurator instituit conform recipisei de consemnare nr.911376/1, chitanŃa 
nr.4231538/1. 

Faptele inculpatului A.L.T., astfel cum au fost descrise mai sus, în sensul de a 
accepta şi primi de la denunŃători suma de 20.000 euro prin intermediul inculpatului C.O. 
pentru a interveni pe lângă judecătorul D.B., în favoarea numiŃilor S.S., D.C. şi C.M., 
păstrând pentru sine 5.000 euro şi de a da din banii primiŃi, suma de 15.000 euro 
inculpatului D.B., în scopul pronunŃării unei soluŃii favorabile, întruneşte elementele 
constitutive ale infracŃiunilor de trafic de influenŃă prev. de art.257 C.p. comb. cu art.7 
alin.3 din Legea 78/2000 şi complicitate la infracŃiunea de luare de mită prev. de art.26 
rap. la art.254 C.p. comb. cu art.7 alin.1 din Legea 78/2000, cu aplic. art.33 lit.a C.p. 

VinovăŃia inculpatului a fost dovedită în mod cert şi rezultă în principal din 
declaraŃiile inculpatului C.O., ale inculpatului M.I., din înregistrarea convorbirilor 
telefonice purtate cu inculpatul C.O., procesul verbal de supraveghere operativă şi 
procesele-verbale de percheziŃie domiciliară, precum şi din declaraŃiile martorilor audiaŃi 
în cauză, în special declaraŃiile martorei T.E. şi ale martorei C.A.C.. 

În concret, inculpatul C.O. a relatat în toate declaraŃiile date că la solicitarea 
inculpatului M.I. a apelat la inculpatul A.L., cu care se afla în relaŃii de amiciŃie, pentru 
ca acesta să intervină la judecătorul D.B. în vederea pronunŃării unei soluŃii favorabile în 
dosarul referitor la denunŃătorii S.S. şi alŃii, iar inculpatul A.L. a solicitat o sumă de bani 
pentru sine şi pentru celălalt inculpat judecător în acest scop. 

Inculpatul M.I. confirmă împrejurarea legată de relaŃia dintre inculpatul C.O. şi 
A.L., aspecte pe care le cunoaşte din spusele celui dintâi şi arată că acesta urma să 
intermedieze legătura cu inculpatul D.B., asigurându-i în permanenŃă pe denunŃători că în 
schimbul unor sume de bani acesta îi va pune în libertate sau le va da pedepse mai 
blânde. 

Chiar inculpatul A.L. recunoaşte că a dat mai multe informaŃii inculpatului C.O. 
în legătură cu dosarul penal aflat pe rolul Tribunalului D., cunoscând situaŃia dosarului, 
întrucât a dispus arestarea preventivă, iar din probe reiese că în perioada anterioară 
soluŃionării cauzei respective s-au întâlnit de mai multe ori în locuri ferite, purtând 
convorbiri telefonice de pe numere diferite de telefon. 

Din interceptarea convorbirilor telefonice dintre inculpatul A.L. şi C.O. din data 
de 4 mai 2010 rezultă că cei doi aveau o înŃelegere care, prin coroborare cu celelalte 
probe, poate fi interpretată ca fiind legată de plata sumei de bani pretinsă pentru a 
interveni în soluŃionarea dosarului. 

În acelaşi timp, găsirea sumei de 5.000 euro din cea marcată criminalistic la 
locuinŃa de pe str.N.Iorga, sumă pe care inculpatul A.L. nu a declarat-o cu ocazia 
percheziŃiei domiciliare, confirmă starea de fapt mai sus reŃinută şi împrejurarea că acesta 
a primit suma de bani în scopul arătat. 



Apărările inculpatului referitoare la primirea sumei de 5.000 euro cu titlu de 
împrumut nu sunt verosimile, întrucât acestea sunt contrazise de declaraŃia inculpatului 
C.O. şi nu sunt confirmate de alŃi martori audiaŃi în cauză, nici chiar de martora Gheorghe 
Elena, cu care inculpatul susŃine că dorea să-şi întemeieze o familie, iar banii îi erau 
necesari şi în acest scop. ExistenŃa unui împrumut din partea inculpatului C.O. este 
contrazisă şi de modalitatea în care s-a predat suma de bani, în grabă, pe geamul 
autoturismului, precum şi de convorbirea telefonică avută la data de 4 mai 2010, pe care 
inculpatul nu a contestat-o, în care este precipitat de faptul că nu a primit încă banii. 

Din declaraŃiile martorelor T.E. şi C.A.C. rezultă că inculpatul D.B. a arătat 
minuta hotărârii pronunŃate în dosarul bbbb/xx/2009 inculpatului A.L., care a fost văzut 
de C.A.C. şi în momentul înmânării unei sume de bani în valută  în biroul judecătorilor 
secŃiei penale către inculpatul D.B.. 

În legătură cu apărarea inculpatului A.L. referitoare la absenŃa acestuia din 
tribunal în data de 5 mai 2010 în intervalul orar 12-14, când s-a remis suma de bani către 
inculpatul D.B., motivat de împrejurarea că împreună cu un mecanic auto, martorul T.Z. 
s-ar fi deplasat la un atelier de dezmembrări auto în scopul achiziŃionării unei piese, nici 
aceasta nu poate fi primită. Este de precizat că inculpatul a oferit aceste explicaŃii doar în 
luna septembrie a anului 2011, în cursul cercetării judecătoreşti, fără ca până la acel 
moment să fi menŃionat în declaraŃia dată aceste aspecte. 

Din declaraŃia martorului T.Z. rezultă că inculpatul ar fi stabilit o întâlnire cu 
acesta la sediul Tribunalului D. şi că împreună s-ar fi deplasat la acel atelier de 
dezmembrări în intervalul orar 12-14, dar nu precizează în mod cert că întâlnirea a avut 
loc pe data de 5 mai 2010. În acelaşi timp, declaraŃia este singulară, iar raportat la 
împrejurarea mai sus menŃionată referitoare la momentul în care inculpatul A.L. a 
formulat aceste apărări şi la faptul că în aceeaşi zi era planificat în şedinŃa de judecată ce 
urma să înceapă la ora 10.30, despre care s-a susŃinut că a început la ora 11 şi a durat 
aproximativ 1 oră şi jumătate, nu se poate reŃine în mod cert că în aceeaşi zi a fost 
programată şi a avut loc întâlnirea cu mecanicul auto. Totodată, inculpatul arată că 
deplasarea la atelierul auto a durat cca o ora, iar martorul a susŃinut că a durat 2 ore şi 
jumătate, amintindu-şi de acest eveniment după arestarea inculpatului, în preajma zilei de 
aniversare a tatălui său, respectiv 15 mai. 

În legătură cu aceleaşi aspecte legate de prezenŃa in tribunal a inculpatului A.L. în 
intervalul de timp dintre orele 12.40-13, a fost propusă pentru audiere martora D.R. 
(f.165 vol.IV) care susŃine că în data de 5 mai 2010 în jurul orelor 12-13, când 
obişnuieşte să iasă după mâncare la chioşc, s-a întâlnit cu inculpatul la ieşirea din 
tribunal. Mai arată martora că ştia de la acesta că are ceva probleme cu maşina. 

Din cele relatate de martoră, nu se poate considera că este exclusă prezenŃa 
inculpatului din biroul judecătorilor secŃiei penale în momentul reŃinut ca fiind cel în care 
s-a întâlnit cu inculpatul D.B., dată fiind, atât  marja de eroare în aprecierea martorului, 
cât şi împrejurarea că era posibil ca întâlnirea să fi avut loc după sau înainte de predarea 
sumei de bani. 

Este real că din declaraŃiile judecătorilor secŃiei penale a Tribunalului D. audiaŃi 
în calitate de martori, precum şi din declaraŃiile grefierilor aceleiaşi secŃii rezultă că 
începând cu  luna septembrie 2009 a existat o perioadă tensionată între inculpaŃii A.L. şi 
D.B. determinată de intenŃia celor doi de a candida la funcŃia de preşedinte al secŃiei 
penale, dar această situaŃie nu este de natură a înlătura cele reŃinute mai sus şi nu prezintă 



relevanŃă, cu atât mai mult cu cât din aceleaşi probe se poate concluziona că în perioada 
apropiată  comiterii faptei, cei doi se salutau, îşi vorbeau în calitate de colegi.  

Nu este lipsită de importanŃă convorbirea avută cu inculpatul D.B. la 29 martie 
2010, redată în rechizitoriu care sugerează nu doar că între cei doi exista comunicare, dar 
şi că, în contextul în care C.O. primea cu regularitate informaŃii de la A.L. legate de 
modul de derulare a procesului pe care le transmitea către denunŃători prin intermediul 
inculpatului M.I., prin coroborare cu celelalte probe, poate fi interpretată ca având 
legătură cu rezolvarea favorabilă a dosarului privindu-i pe S.S. şi Drâmboi Constantin. 

În legătură cu această discuŃie telefonică, inculpaŃii au propus pentru audiere pe 
martorul B.I., susŃinând că se referă la o invitaŃie la nunta fiului său pe care a adresat-o 
inculpatului D.B., prin intermediul inculpatului A.L.. Chiar dacă martorul confirmă 
aceste împrejurări, nu se poate considera în mod cert că dialogul dintre cei doi, în care nu 
se face referire la vreun nume, nu se dau detalii, se referă la invitaŃia respectivă. 

 Martora C.A.C. a arătat în  declaraŃia dată că în data de 5 mai 2010, după 
ce au ieşit din şedinŃa de apeluri împreună cu A.L., în jurul orelor 13, l-a văzut pe acesta 
când a scos din buzunarul hainei o hârtie albă în care era împachetată o sumă de bani, 
care nu era lei, ci semăna cu valuta, în bancnote de culoare maronie, pe care a înmânat-o 
inculpatului D.B., iar acesta i-a plasat în buzunarul interior al hainei. Martora şi-a 
menŃinut declaraŃia pe tot parcursul procesului, chiar şi cu ocazia confruntării cu 
inculpatul D.B. şi a reaudierii sale la instanŃă, iar faŃă de cele arătate mai sus, nu există 
nici un temei pentru a fi analizată cu rezerve sau înlăturată, ci dimpotrivă, prin raportare 
la toate celelalte probe confirmă starea de fapt mai sus descrisă, precum şi vinovăŃia 
inculpatului. 

Analizând declaraŃiile martorilor P.S. (vol.II f.156), B.I. (vol.II f.154) şi T.V. 
(vol.III f.342), referitoare la prezenŃa inculpatului A.L. în biroul judecătorilor secŃiei 
penale în intervalul orar 12.30 – 13.00, se observă că, deşi aceştia dau anumite detalii 
despre întâlnirile cu inculpatul în cursul zilei de 5 mai 2010, martorul B.I. susŃinând că nu 
s-a întâlnit cu judecătorul A. în ziua respectivă, iar martorul P.S. a declarat că de la ora 
10.30 nu l-a mai revăzut pe acesta şi martora T.V. că nu i-a văzut pe judecătorii A. şi D. 
să-şi fi vorbit în timpul când aceasta s-a aflat în birou, astfel de împrejurări nu sunt de 
natură a pune la îndoială cele reŃinute mai sus, precum şi declaraŃiile celorlalŃi martori, 
din care a rezultat că predarea sumelor de bani către inculpatul D.B. a avut loc în data de 
5 mai 2010, între orele 12,40-13,05. 

 Totodată, din probe reiese că inculpatul C.O. a predat inculpatului A.L. 
suma de 20.000 euro, din care 5000 euro     s-au găsit la locuinŃa închiriată pe str…., 
acesta fiind observat ieşind din bloc cu o coală de hârtie îndoită în două în mână, după 
care s-a îndreptat cu autoturismul spre tribunal. 

În consecinŃă, din coroborarea tuturor probelor administrate în cauză rezultă în 
mod cert că inculpatul A.L. a săvârşit faptele pentru care a fost trimis în judecată, iar cum 
apărările sale nu s-au confirmat, urmează a se reŃine comiterea infracŃiunilor încadrate în 
textele de lege mai sus indicate. 

La individualizarea pedepselor ce urmează a se aplica inculpatului A.L., se va 
avea în vedere gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite prin prisma 
modalităŃii de comitere, a calităŃii de judecător, a sumei de bani pretinsă şi primită, a 
consecinŃelor  şi efectelor negative asupra imaginii justiŃiei şi încrederii populaŃiei în 
acele persoane chemate să vegheze la respectarea şi aplicarea legii de către cetăŃeni, 



obligate fiind să ia măsuri ferme faŃă de aceia care nesocotesc dispoziŃiile legale şi comit 
infracŃiuni, precum şi persoana făptuitorului care nu a recunoscut săvârşirea faptelor, dar 
a avut o conduită corespunzătoare pe durata procesului, nu are antecedente penale, nu 
este cunoscut cu abateri disciplinare în perioada în care a exercitat funcŃia de judecător, a 
demisionat din această funcŃie şi este încadrat ca practician în insolvenŃă, are sprijinul 
familiei, fiind căsătorit cu un copil minor, are o imagine bună în rândul colegilor şi 
prietenilor.  

De asemenea, s-a Ńinut cont de împrejurarea că inculpatul a facilitat denunŃătorilor 
prin intermediul inculpatului C.O. legătura cu inculpatul D.B. şi a predat acestuia sumele 
de bani destinate în scopul pronunŃării unei soluŃii favorabile, contribuŃia acestuia fiind 
una importantă în derularea activităŃii infracŃionale în care au fost implicaŃi cei patru 
inculpaŃi. 

Comiterea unor infracŃiuni de corupŃie tocmai de către aceia care au menirea de a 
apăra legea şi drepturile fundamentale ale omului este de natură a afecta întreaga 
societate, lipsind de credibilitate întregul corp al magistraŃilor asupra cărora ar putea 
plana suspiciuni de corupŃie, aducând atingere garanŃiei de independenŃă şi imparŃialitate 
de care trebuie să se bucure în îndeplinirea actului de justiŃie. 

Astfel, pedepsele ce urmează a fi aplicate inculpatului trebuie să contribuie la 
combaterea unui astfel de comportament, dar în acelaşi timp să fie echitabile prin 
raportare la persoana sa. 

În aceste condiŃii, o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru infracŃiunea de 
trafic de influenŃă prev. de art.257 C.pen. rap. la art.7 alin.3 din Legea nr.78/2000 şi 4 ani 
închisoare pentru complicitate la luare de mită prev.de art.26 rap. la art.254 C.pen. şi art.7 
alin.1 din Legea nr.78/2000  vor  fi considerate ca juste şi proporŃionale şi în măsură să 
conducă la reeducarea inculpatului, dar şi la realizarea scopului de prevenŃie. 

Totodată, în cazul fiecărei infracŃiuni se vor aplica pedepsele complementare a 
interzicerii unor drepturi pe o perioadă de 3 ani în conformitate cu art.71 şi art.64 lit.a 
teza a II-a şi lit.b C.pen., Ńinându-se cont de gravitatea faptei, persoana făptuitorului, dar 
şi obligativitatea aplicării acestor pedepse în cazul infracŃiunii prev. de art. 26 rap. la 
art.254 C.pen. şi art.7 alin.1 din legea nr.78/2000. 

Constatând că cele două infracŃiuni au fost comise în concurs real prev. de art.33 
lit.a, în baza art.34 lit.b C.pen. se va dispune contopirea pedepselor, urmând ca inculpatul 
să o execute pe cea mai grea de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev.de 
art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen. 

Nu se poate lua în discuŃie o altă modalitate de executare, decât cea cu privare de 
libertate, atât raportat la cuantumul pedepsei, cât şi faŃă de elementele reŃinute la 
individualizarea acesteia. 

Pe durata executării pedepsei, se vor interzice acestuia drepturile prev.de art.64 
lit.a teza a II-a C.pen. – „dreptul de a fi ales în autorităŃile publice sau în funcŃii elective 
publice”, dar Ńinând cont de gravitatea faptei, precum şi persoana făptuitorului şi 
drepturile prev.de art.64 lit.b C.pen., respectiv „dreptul de a ocupa o funcŃie ce implică 
exerciŃiul autorităŃii de stat”. 

Nu se va dispune aplicarea disp.art.64 lit.c C.pen., ca pedeapsă complementară, în 
cazul infracŃiunii de complicitate la luare de mită, prev.de art.26 rap.la art.254 C.pen. şi 
art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000, având în vedere că inculpatul a demisionat din 
magistratură, iar pentru ocuparea din nou a acestei funcŃii, nu îndeplineşte condiŃiile 



prev.de Legea nr.303/2004, deci în fapt, interzicerea exercitării profesiei de magistrat este 
lipsită de orice finalitate. 

În baza art.88 C.pen. urmează a se deduce din pedeapsa aplicată inculpatului 
perioada reŃinerii şi arestului preventiv din 5 mai 2010 la 11 aprilie 2011, când prin 
încheierea penală din 01 aprilie 2011 a CurŃii de Apel Cluj, definitivă prin decizia penală 
nr.1445 din 11 aprilie 2011 a ÎCCJ, s-a dispus punerea acestuia în libertate sub control 
judiciar, obligaŃiile stabilite prin această încheiere, astfel cum au fost modificate prin 
încheierea din 17 iunie 2011 a CurŃii de Apel Cluj urmând a fi menŃinute până la 
rămânerea definitivă a hotărârii. 

În această fază procesuală nu se justifică ridicarea controlului judiciar, care este 
necesar pentru a asigura buna desfăşurare a judecăŃii în căile de atac, prezenŃa la organele 
judiciare şi ulterior, punerea în executare a hotărârii de condamnare. 

În cursul urmăririi penale, de la inculpatul A.L. s-a ridicat întreaga sumă de bani 
pe care a primit-o şi anume 5.000 euro, astfel că de la acesta nu se justifică confiscarea 
altor sume. 

Întrucât în cursul urmăririi penale s-a instituit sechestrul asigurator asupra 
sumelor de 16.000 euro şi 10.000 lei ridicate de la inculpatul A.L., iar aceasta nu are 
legătură cu cauza şi faŃă de inculpat nu se justifică luarea măsurii confiscării, se va 
dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit conform recipiselor nr.910681/1, 
chitanŃa 4217708/1 şi nr.910689/1, chitanŃa nr.4217730/1. 

Cum inculpatul a solicitat ca aceste sume să-i fie restituite, se va dispune în acest 
sens. 

Fapta inculpatului D.M.B., astfel cum a fost reŃinută mai sus, întruneşte 
elementele constitutive ale infracŃiunii de luare de mită prev. de art.254 C.p. comb. cu 
art.7 alin.1 din Legea 78/2000 şi constă în aceea că la data de 5 mai 2010 a primit de la 
denunŃători suma de 15.000 euro, prin intermediul inculpatului A.L., pentru a aplica  
pedepse mai blânde inculpaŃilor S.S., D.C. şi C.M.. 

VinovăŃia inculpatului D.B. rezultă din declaraŃia inculpatului C.O., care a arătat 
că A.L. a solicitat suma de 30.000 euro (mai apoi 40.000 euro) pe care urma să o împartă 
cu inculpatul D.B., spunându-i totodată că dacă nu va primi banii, va aplica pedepse 
drastice, aspecte confirmate şi de inculpatul M.I., căruia C.O. îi transmitea aceste 
informaŃii, declaraŃia martorei T.E. precum şi a martorei C.A.C., cea din urmă arătând că 
a văzut momentul la care s-a remis o sumă de bani în valută între inculpatul A.L. şi D.B. 
în biroul judecătorilor secŃiei penale de la Tribunalul D., precum şi procesul verbal de 
supraveghere operativă, declaraŃia inculpatului şi celelalte probe indicate mai sus. 

 Cu toate că inculpatul D.B. a contestat declaraŃia martorei C.A.C., explicând 
aceasta prin existenŃa unor conflicte anterioare şi a  unei relaŃii mai reci, dar şi cu referire 
la conduita martorei în colectivul de judecători, această declaraŃie nu poate fi înlăturată, 
pe de o parte întrucât a fost constantă pe tot parcursul procesului, este dată de o persoană 
asupra căreia nu există nicio suspiciune de subiectivism şi pe de altă parte, se 
coroborează cu celelalte probe administrate în cauză. 

DeclaraŃia martorei C.A.C. din care rezultă că aceasta a asistat în biroul 
judecătorilor secŃiei penale de la Tribunalul D. la momentul remiterii sumei de bani către 
inculpatul D.B. se coroborează cu declaraŃia inculpatului C.O., care susŃine că a predat 
inculpatului A.L. suma de 20.000 euro, din care 5.000 euro au fost găsiŃi la domiciliul 
său, în ideea că o parte din aceşti bani, respectiv 15.000 euro vor ajunge la inculpatul 



D.B., dar şi cu declaraŃia martorului D.G.A. şi a inculpatului M.I., în legătură cu modul în 
care  s-au remis şi împărŃit sumele de bani, din logica evenimentelor rezultând că cei 
15.000 euro au fost destinaŃi inculpatului D.B..  

Martora C.A.C. a susŃinut că bancnotele erau mai mari, că era valută şi nu lei şi 
chiar dacă nu a indicat corect culoarea bancnotelor, declaraŃia sa este veridică şi în niciun 
caz nu se poate aprecia  că are un caracter mincinos, aspect confirmat şi de soluŃia de 
neîncepere a urmăririi penale dată în dosarul în care aceasta a fost cercetată pentru 
mărturie mincinoasă, ca urmare a plângerii formulate de inculpatul D.B.. 

Împrejurarea relevată de martorii audiaŃi în cauză referitoare la un anumit 
comportament în cadrul colectivului de judecători din partea martorei C.A. pe care au 
descris-o ca pe o persoană mai ciudată, dificilă, retrasă, nu este de natură a considera că 
aceasta este lipsită de credibilitate atunci când, chemată fiind în faŃa organelor judiciare, 
este pusă în situaŃia de a da o declaraŃie sub jurământ, în calitate de martor. De asemenea 
martora M.E. susŃine cele relatate de fiica sa C.A., care la circa 1 lună de la evenimente i-
a spus că urmează să dea declaraŃie la DNA şi că ar fi văzut momentul la care s-a remis 
suma de bani. 

Totodată, aspectele concrete care rezultă din probele enunŃate mai sus nu pot fi 
înlăturate pe baza unor supoziŃii, cum ar fi acelea acreditate că este greu de crezut ca cei 
doi inculpaŃi să-şi fi dat bani în biroul secŃiei penale şi mai ales în prezenŃa unei persoane 
cu care nu se înŃelegeau şi pe care o percepeau în modalitatea descrisă. 

Din procesul verbal de supraveghere operativă şi declaraŃiile inculpatului, ale 
martorilor audiaŃi, rezultă că între orele 12.40-13.05, inculpatul D.B. s-a aflat în tribunal, 
iar prezenŃa sa în biroul judecătorilor nu este exclusă prin nici un mijloc de probă. 

De asemenea, cooperarea dintre inculpaŃii A.L. şi D.B. în scopul săvârşirii 
infracŃiunilor mai sus menŃionate rezultă şi din împrejurarea legată de citirea minutei de 
către inculpatul Anghel, aspect ce rezultă din declaraŃia martorei T.E., grefiera de şedinŃă, 
dar şi din declaraŃia inculpatului C.O. care susŃine că inculpatul A.L. i-a adus la 
cunoştinŃă că a văzut minuta pe o ciornă şi ştia că D. a aplicat unuia dintre inculpaŃi 
pedeapsa de 5 ani închisoare, iar apoi a revenit aplicând tuturor aceeaşi pedeapsă, de 4 
ani închisoare. 

În acelaşi timp, se va avea în vedere convorbirea telefonică din 29 martie 2010, cu 
argumentele reŃinute în cazul inculpatului A.L.. 

Este lipsit de relevanŃă, pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracŃiunii 
de luare de mită constând în primirea unei sume de bani  în scopul de a îndeplini un act 
ce intră în atribuŃiile de serviciu, că pedepsele aplicate de inculpatul D.B.  sunt legale sau 
că inculpatul M.I. ar fi promis denunŃătorilor punerea în libertate, iar acesta nu s-a 
realizat, precum şi  aplicarea unor pedepse mult mai mici, de 2 ani, 2 ani şi 9 luni. De 
altfel, minimul pedepsei ce se putea aplica în cazul infracŃiunii prev. de art.215 alin.1,2,3 
şi 5 C.pen., prin aplicarea unor circumstanŃe atenuante, putea fi de cel mult 3 ani, iar 
pedepsele stabilite de inculpatul D. se situează înspre acest minim. 

Concluzionând, faŃă de cele de mai sus, curtea reŃine că şi în ceea ce îl priveşte pe 
inculpatul D.B. există probe certe de vinovăŃie, motiv pentru care, în baza art.254  C.pen. 
rap. la art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000 urmează a fi condamnat la pedeapsa de 4 ani şi 6 
luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.pen. 

La individualizarea pedepsei, s-a Ńinut cont de gradul de pericol social concret al 
faptei, raportat la modalitatea concretă de săvârşire a infracŃiunii, împrejurarea că 



inculpatul s-a folosit de calitatea de judecător, consecinŃele acesteia la nivelul întregii 
ordini de drept, având în vedere că este comisă într-un cadru în care aplicarea legii este 
de esenŃa activităŃii desfăşurate de inculpat, de pericolul social al făptuitorului, care nu a 
recunoscut săvârşirea infracŃiunii, a fost chiar persoana investită cu soluŃionarea cauzei 
pentru care ceilalŃi inculpaŃi au primit, iar ulterior au intermediat, transmiterea sumei de 
15.000 euro inculpatului D.B., dar se va Ńine cont şi de împrejurarea că acesta nu are 
antecedente penale, nu este cunoscut cu abateri pe durata exercitării profesiei, este 
căsătorit, are doi copii, iar din referatul de evaluare psihosocială rezultă că există 
posibilităŃi de reabilitare, având capacitatea de a se orienta spre un alt loc de muncă şi 
sprijinul familiei. 

Pentru realizarea scopului pedepselor înscris în disp.art.52 C.pen., se impune 
aplicarea unei sancŃiuni severe, dar în acelaşi timp echitabile, Ńinându-se cont de faptul că 
în cazul săvârşirii unor infracŃiuni de corupŃie de către un magistrat din partea căruia 
societatea are aşteptări pentru o atitudine corectă şi onestă în înfăptuirea actului de 
justiŃie, se are în vedere un grad sporit de pericol social, dar trebuie luate în considerare şi 
aspecte care Ńin de posibilitatea de reeducare a inculpatului pe perioada executării 
pedepsei şi de reintegrare în societate ulterior acestei perioade. 

FaŃă de cele de mai sus, se apreciază că pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare este 
proporŃională şi conformă cu toate criteriile menŃionate. Nu se poate lua în discuŃie o altă 
modalitate de executare, decât cea cu privare de libertate, atât raportat la cuantumul 
pedepsei, cât şi faŃă de elementele reŃinute la individualizarea acesteia. 

Pe durata executării pedepsei, conform art.71 C.pen. se vor interzice acestuia 
drepturile prev.de art.64 lit.a teza a II-a C.pen. – „dreptul de a fi ales în autorităŃile 
publice sau în funcŃii elective publice”, dar Ńinând cont de gravitatea faptei, precum şi 
persoana făptuitorului şi drepturile prev.de art.64 lit.b C.pen., respectiv „dreptul de a 
ocupa o funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat”. 

Cu toate că s-ar justifica şi aplicarea pedepsei complementare prev.de art.64 lit.c 
C.pen., în sensul interzicerii exercitării profesiei de magistrat după terminarea executării 
pedepsei, acest text ar fi lipsit de eficienŃă, deoarece în caz de condamnare, inculpatul - 
suspendat la acest moment din funcŃia de magistrat - potrivit legii, urmează a fi exclus din 
magistratură, iar ocuparea din nou a funcŃiei respective nu poate avea loc, deoarece nu 
mai îndeplineşte  condiŃiile prevăzute de Legea nr.303/2004. 

În baza art.88 C.pen. urmează a se deduce din pedeapsa aplicată inculpatului 
perioada reŃinerii şi arestului preventiv din 07 iunie 2010 la 11 aprilie 2011, când prin 
încheierea penală din 01 aprilie 2011 a CurŃii de Apel Cluj, definitivă prin decizia penală 
nr.1445 din 11 aprilie 2011 a ÎCCJ, s-a dispus punerea acestuia în libertate sub control 
judiciar, obligaŃiile stabilite prin această încheiere, astfel cum au fost modificate prin 
încheierea din 17 iunie 2011 a CurŃii de Apel Cluj urmând a fi menŃinute până la 
rămânerea definitivă a hotărârii. 

În această fază procesuală nu se justifică ridicarea controlului judiciar, care este 
necesar pentru a asigura buna desfăşurare a judecăŃii în căile de atac, prezenŃa la organele 
judiciare şi ulterior, punerea în executare a hotărârii de condamnare. 

În baza art.254 alin.3 C.pen. şi art.19 din Legea nr.78/2000 se va dispune 
confiscarea de la inculpatul D.B. a sumei de 15.000 euro în favoarea DNA Serviciul 
Teritorial C.. 



 Se va menŃine sechestrul asigurator instituit în cursul urmăririi penale 
asupra autoturismului BMW X5 X70 FF41, serie şasiu WBAFF41060L058012 nr.OT 77 
WXK proprietatea inculpatului D.B. până la recuperarea sumei de 15.000 euro. 

În cursul judecăŃii, au formulat cereri de acordare a cheltuielilor de judecată 
martorii B.N., C.A., C.D.V. şi N.R.G. 

Martorul B.N. a solicitat cheltuieli de judecată reprezentând contravaloarea 
transportului cu autoturismul de la C. la Cluj şi o noapte de cazare la hotel, depunând acte 
doveditoare până la nivelul sumei de 420 lei (vol.III f.184), martora C.A. a pretins 
cheltuieli de transport pe aceeaşi rută, în sumă de 280 lei, pe care le-a justificat (f.42 şi 54 
vol.IV), iar ceilalŃi doi martori au solicitat cheltuieli de judecată, fără a preciza însă 
sumele şi fără a depune acte în dovedirea pretenŃiilor formulate. 

Astfel, în baza art.193 C.pr.pen. văzând că aceste cheltuieli cu martorii au fost 
determinate de inculpaŃii D.B. şi A.L., ceilalŃi doi inculpaŃi fiind de acord cu judecata în 
baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, urmează a obliga pe aceştia la plata 
sumelor de câte 210 lei martorului B.N. şi câte 140 lei martorei C.A. cheltuieli de 
judecată, respingând cererile de acordare a unor cheltuieli de judecată formulate de 
martorii C.D.V. şi N.R.G., ca fiind nedovedite. 

În baza art.191 C.pr.pen. inculpaŃii vor fi obligaŃi la cheltuieli judiciare în 
favoarea statului, în cursul urmăririi penale câte 25.000 lei fiecare, iar în cursul judecăŃii 
câte 3.000 lei fiecare, neexistând motive pentru a cenzura cheltuielile judiciare din cursul 
urmăririi penale, acestea acoperind, atât procedurile de audiere a martorilor şi 
inculpaŃilor, celelalte acte procedurale întocmite, cât şi activităŃile de interceptare şi 
înregistrare a convorbirilor telefonice, redarea acestora, percheziŃii, înregistrarea pe 
casete video şi DVD a unor astfel de activităŃi şi se justifică. 

De asemenea, în cheltuielile judiciare vor fi incluse şi onorariile avocaŃilor din 
oficiu, conform prezentului dispozitiv. (Judecător Claudia Ilieş) 

 
 

6. Ucidere din culpă. Conducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul cu viteza de 150km/h. Înlăturarea din probatoriu a raportului de 
expertiză. Concluzii care nu se coroborează cu celelalte probe administrate 

în cauză. Pedeapsă. Închisoare cu executare prin privare de libertate. Durata 
obligării la plăŃi pentru întreŃinerea copiilor victimei. Vârsta de 18 ani, iar nu 

cea de  26 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, decizia nr. 1593/R din 27 
noiembrie 2013  

Prin sentinŃa penală nr. 861 din 17 mai 2013 … a Judecătoriei Gherla a fost 
condamnat inculpatul P.C.V., …, director general la SC T.P.S. SRL …, …., la pedeapsa 
de: 

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de ucidere din culpă, prevăzută de 
articolul 178 alineatele 1 şi 2 din Codul penal. 

2. S-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei precizate la punctul 1, pe 
durata termenului de încercare de 5 ani. 



3. S-a atras atenŃia inculpatului asupra dispoziŃiilor articolului 864 din Codul 
penal, a căror nerespectare determină revocarea suspendării sub supraveghere a executării 
pedepsei. 

4. Pe durata termenului de încercare, inculpatul este obligat să se supună 
următoarelor măsuri de supraveghere : 

a) să se prezinte la Serviciul de probaŃiune de pe lângă Tribunalul Ilfov, la datele 
fixate de acesta;  

b) să anunŃe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinŃă sau locuinŃă şi 
orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;  

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;  
d) să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de 

existenŃă.  
5. Datele prevăzute la punctul 4 literele b), c) şi d) se comunică la Serviciul de 

probaŃiune de pe lângă Tribunalul Ilfov.  
6. Au fost interzise inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, dreptul 

prevăzut de articolul 64 alineatul 1 litera a), teza a II-a din Codul penal. Pe durata 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, s-a suspendat şi executarea pedepsei 
accesorii precizate. 

7. În temeiul articolului 7 din Legea numărul 76/2008, s-a dispus prelevarea de 
probe biologice de la inculpat. 

II. S-a respins acŃiunea civilă a părŃii civile Serviciul de AmbulanŃă al JudeŃului 
Cluj pentru suma de 426,10 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de asistenŃă 
medicală de urgenŃă şi transport medical asistat, acordate pacientului V.T.R.G. plus 
dobânda legală. 

III. S-a admis în  parte acŃiunea civilă şi obligă pe inculpat, să achite părŃii civile 
V.T.M.S., despăgubiri civile în sumă de 4.300 lei, cu titlu de daune materiale şi suma de 
100.000 euro, în echivalent lei, la cursul Băncii NaŃionale a României la data plăŃii, cu 
titlu de daune morale.   

IV. S-a admis în parte acŃiunea civilă şi a fost obligat inculpatul să achite părŃii 
civile V.T.M.A., despăgubiri civile în sumă de 2.000 lei/lună, până la împlinirea de către 
partea civilă a vârstei de 18 ani precum şi 100.000 euro, în echivalent lei, la cursul Băncii 
NaŃionale a României la data plăŃii, cu titlu de daune morale.   

V. S-a admis în parte acŃiunea civilă şi a fost obligat inculpatul să achite părŃii 
civile V.T.R., despăgubiri civile în sumă de 43.000 euro, în echivalent lei, la cursul 
Băncii NaŃionale a României la data plăŃii, cu titlu de daune morale. 

VI. S-a admis în parte acŃiunea civilă şi a fost obligat inculpatul să achite părŃii 
civile V.T.T., despăgubiri civile în sumă 11.817,77 lei, cu titlu de daune materiale şi 
suma de 43.000 euro, în echivalent lei, la cursul Băncii NaŃionale a României la data 
plăŃii, cu titlu de daune morale. 

VII. S-a admis în parte acŃiunea civilă şi a fost obligat inculpatul să achite părŃii 
civile B.A.C., despăgubiri civile în sumă de 32.000 euro, în echivalent lei, la cursul 
Băncii NaŃionale a României la data plăŃii, cu titlu de daune morale. 

VIII. A fost obligată partea responsabilă civilmente S. C. ,,T.P.S.’’ S. R. L. 
Voluntari, în solidar cu inculpatul, să achite despăgubirile civile precizate mai sus. 

IX. A fost obligat asigurătorul S. C. ,,U.A.’’ S. A. să achite direct părŃilor civile 
precizate la punctele III. – VII, despăgubirile civile menŃionate. 



X. Inculpatul a fost obligat să achite 3.400 lei, cheltuieli judiciare către stat. 
Pentru a hotărî astfel, instanŃa de fond a reŃinut că prin rechizitoriul numărul 

896/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, s-a dispus trimiterea în 
judecată a inculpatului P.C.V. pentru săvârşirea infracŃiunii de ucidere din culpă, 
prevăzută de articolul 178 alineatele 1 şi 2 din Codul penal. 

Inculpatul a recunoscut parŃial săvârşirea infracŃiunii (fila 90, volumul I, din 
dosarul instanŃei). 

La trimiterea în judecată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla a reŃinut 
următoarea stare de fapt: 

În data de 22 aprilie 2010, la orele 13, organele de politie au fost sesizate în 
legătură cu împrejurarea că pe DN 1 C, în localitatea Jucu, s-a produs un accident de 
circulaŃie soldat decesul unei victime. Deplasându-se la faŃa locului, organele de cercetare 
penală au constatat că în accident a fost implicat autoturismul BMW X6 cu numărul de 
înmatriculare ... condus de inculpatul P.C.V. şi autoturismul Audi A4 cu numărul de 
înmatriculare ... condus de victima V.T.R.G..(filele 6-30) în localitatea Jucu, la km 
17+452m., locul accidentului, carosabilul era din asfalt, suprafaŃa părŃii carosabile uscată, 
cu o lăŃime de 7,20 m, fiind marcată separarea sensurile de circulaŃie cu linie discontinuă 
simplă, cu o singură bandă de circulaŃie pe fiecare sens, în aliniament. SuprafaŃa părŃii 
carosabile era mărginită de acostamente consolidate de 2,70 m şi şanŃuri cu adâncime de 
2 m. Limita de viteză pentru acest sector de drum era de 50 km/h pentru autoturisme, fără 
alte restricŃii. Cerul era senin, timp de zi, fără precipitaŃii (filele 6-30) 

În data de mai sus, în jurul orelor 12,55 victima V.T.R.G. conducea autoturismul 
AUDI A4 cu numărul de înmatriculare ... din direcŃia Gherla spre Cluj-Napoca. În 
localitatea Jucu, la km. l7+452 m., victima a semnalizat intenŃia de schimbare a direcŃiei 
de deplasare spre stânga, reducând viteza, pentru a intra pe un drum ce duce la SC P. SRL 
(filele 79-91, 100-103). 

În aceeaşi direcŃie de mers, undeva înapoia victimei, martora V.D.R. conducea 
autoturismului TOYOTA RAV 4 cu numărul de înmatriculare .... În autoturismul condus 
de martoră se aflau pe locul dreapta faŃă martora M.G.S., iar pe bancheta din spate 
martorii A.L.V. şi F.S.D. (filele 79-91). 

Inculpatul conducea autoturismul BMW X6 cu numărul de înmatriculare ..., din 
direcŃia Gherla spre Cluj-Napoca, undeva înapoia martorei V.. În autoturismul condus de 
inculpat, pe locul dreapta faŃă se afla martora V.T. (filele 94-99, 106-109). 

Înainte de Han KM 17, conducând autoturismele de mai sus, inculpatul şi martora 
V. s-au depăşit reciproc de mai multe ori (filele 79-91, 100-103, 106-109). 

În localitatea Jucu, pe DN 1 C, după Han KM 17, inculpatul a intrat în depăşirea 
autoturismului TOYOTA RAV 4 cu numărul de înmatriculare ..., condus de martora V., 
ambele autoturisme circulând cu o viteză de aproximativ 150 km/h, superioară limitei 
maxime admise pe acest sector de drum (filele 100-103). 

Martora V.D.R. care conducea autoturismului TOYOTA RAV 4, a sesizat intenŃia 
de schimbare a direcŃiei de mers a victimei şi atenŃionată şi de martorul F.S.D. cu privire 
la manevra victimei, a ocolit maşina victimei prin partea dreaptă, pătrunzând în parte pe 
acostamentul consolidat al sensului de deplasare Gherla- Cluj-Napoca (filele 79-91). 

În acest timp, în depăşire, circulând pe contrasens la volanul autoturismului BMW 
X6, inculpatul P.C.V. a lovit în partea lateral-stângă zona mediana, autoturismul condus 



de victima V.T.R.G. care efectua manevra de schimbare a direcŃiei de deplasare (filele 
79-91, 100-103, 106-109). 

În urma impactului violent, autoturismul condus de victimă s-a învârtit în aer şi 
apoi pe sol, ajungând în şanŃul din stânga şoselei raportat la direcŃia de deplasare Gherla-
Cluj Napoca, la o distanŃă de 95,7 m de locul impactului (filele 103-109). 

Autoturismul condus de inculpat s-a răsturnat în acelaşi şanŃ, la o distanŃă de 
68,40 metri de locul impactului (filele 6-30). 

Martorul C.T.F., care a ieşit din parcarea localului HAN KM 17 pentru a se 
deplasa spre Cluj-Napoca, văzând cele descrise mai înainte a anunŃat telefonic serviciul 
de urgenŃă 112 (filele 100-103). 

Martorii din autoturismul condus de V.D.R. au văzut producerea accidentului, 
conducătoarea auto a oprit autoturismul iar martora M.G.S. a anunŃat telefonic serviciul 
de urgenŃă 112 (filele 79-91). 

Inculpatul şi martora V.T. au ieşit din autoturismul avariat, având leziuni 
superficiale (filele 94-99; 106-109). 

O ambulanŃă a Serviciului de AmbulanŃă Cluj a ajuns la faŃa locului şi a acordat 
asistenŃă medicală victimei, transportând ulterior inculpatul la UPU (filele 64-67). 

Echipa SMURD deplasată la faŃa locului a constatat decesul victimei (filele 31-
32). 

Cu ocazia cercetării locului faptei, au fost descoperite urme de târâre pe banda 
stângă raportat la direcŃia de deplasare Gherla-Cluj Napoca, de 24,60 metri şi pe o 
lungime de circa 90 metri pe aceeaşi bandă, au fost descoperite cioburi şi elemente de 
caroserie desprinse din cele două autoturisme. Roata dreaptă faŃă a autoturismului BMW 
X6 şi componente mecanice au fost descoperite între şanŃ şi calea ferată (filele 6-30). 

Camera de supraveghere amplasată pe moara SC P. SRL a surprins producerea 
accidentului, aria de înregistrare a camerei cuprinzând şi o porŃiune din drumul naŃional 
(fila 150). 

Conform raportului de constatare medico-legală eliberat de I.M.L.Cluj, moartea 
victimei V.T.R.G., a fost violentă, s-a datorat politraumatismului cu ruptură de aortă şi 
rupturi viscerale toraco-abdominale. Leziunile traumatice s-au putut produce prin 
decelerare bruscă şi comprimare de părŃile componente ale unui autoturism în condiŃiile 
unui accident rutier. Sângele recoltat de la cadavru nu conŃinea alcool eticlic. Moartea 
poate data din 22 aprilie 2010 (filele 39-41). 

Inculpatului i s-au recoltat probe biologice iar alcoolemia acestuia a fost 0 g/l 
(filele 35-36). 

Autoturismul BMW X6 cu numărul de înmatriculare ... condus de inculpatul 
P.C.V. aparŃinea P.L.R. IFN SA, era utilizat de SC T.P.S. SRL VOLUNTARI şi avea 
asigurare de răspundere auto încheiată cu SC U.A. SA. inculpatul este director si asociat 
unic la SC T.P.S. SRL VOLUNTARI. La momentul accidentului, inculpatul se afla în 
trafic, în interesul serviciului (filele 53, 148). 

Martora V.T. a fost examinată la UPU a Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă 
Cluj. A prezentat leziuni corporale care s-au putut produce în cadrul unui accident rutier, 
leziunile au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale şi pot data din 22 aprilie 2010. Martora 
nu a formulat plângere penală prealabilă (filele 38, 58, 94-99).  



Accidentul s-a produs din culpa exclusivă a inculpatului care a circulat pe 
contrasens, cu viteză superioară limitei legale, a încălcat regulile cu privire la depăşire, 
nesocotind prevederile art.35 alin. 1, art. 41 alin. 1, art. 48 şi 49 din OUG 195/2002,: 

*art. 35 din OUG 195/2002, R. „ParticipanŃii la trafic trebuie să aibă un 
comportament care să nu afecteze fluenŃa şi siguranŃa circulaŃiei, să nu pună în pericol 
viaŃa sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăŃii 
publice ori private,,, 

*art. 41 alin.  1 din OUG 195/2002, R, „Vehiculele şi animalele, atunci când 
circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea 
din dreapta a drumului public, în sensul de circulaŃie, cât mai aproape de marginea 
părŃii carosabile, cu respectarea semnificaŃiei semnalizării rutiere şi a regulilor de 
circulaŃie.,, 

*art.45  alin. 2 din OUG 195/2002, R. „Conducătorul vehiculului care se 
angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în faŃa sau în 
spatele lui nu a iniŃiat o asemenea manevră.,, 

*art. 48 din OUG 195/2002, R, „Conducătorul de vehicul trebuie să respecte 
regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcŃie de condiŃiile de drum, astfel încât să 
poată efectua orice manevră în condiŃii de siguranŃă.,, 

*art. 49   alin. 1 din OUG 195/2002, R ,, Limita maximă de viteză în localităŃi 
este de 50km/h.„ 

Starea de fapt reŃinută mai sus este dovedită cu următoarele probe administrate în 
cursul urmăririi penale: procese-verbale de sesizare din oficiu si cercetare la fata locului 
(filele 5-30), fisa prespitalicească SMURD pentru victimă (fila 31), raportul de constatare 
medico-legală pentru victimă (filele 39-41), buletin   de   examinare   clinică   şi   proces-
verbal de prelevare pentru inculpat (filele 32-33), buletin de analiză toxicologică-
alcoolemie pentru inculpat (fila 36), procese verbale de verificare tehnică pentru 
autoturisme (filele 42-43), declaraŃiile părŃilor vătămate şi plângerea acestora (filele 68-
71), declaraŃiile inculpatului (filele 106-109), fişa abaterilor inculpatului de la normele 
privind circulaŃia pe drumurile publice (fila 48), declaraŃii martori (filele 74-104), copii 
înscrisuri (filele 50-51, 55), proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală 
(fila 148), plic cuprinzând două CD-uri cu fotografiile judiciare efectuate la cercetarea 
locului faptei şi imaginile captate de camera de supraveghere de la SC P. SRL (fila 150). 

De asemenea, în cursul judecăŃii s-au administrat următoarele probe: declaraŃia 
inculpatului (fila 90, volumul I), declaraŃiile părŃilor civile (filele 91-94, volumul I), 
declaraŃiile martorilor (filele 95-101, 179-180, volumul I) şi expertiză tehnică auto (filele 
18-48, volumul II).  

Analizând probele aflate la dosar precum şi normele juridice în vigoare, instanŃa a 
reŃinut următoarele:    

Starea de fapt reŃinută de Parchet este, în principiu corectă şi a fost confirmată de 
probele administrate în faŃa instanŃei, cu unele nuanŃări ce vor fi expuse în continuare. 

În expertiza tehnică efectuată în cauză de către expertul V.B.O. (filele 18-50, 
volumul II din dosarul instanŃei) se artă că autoturismul BMW X 6 avea o viteză de 101 
kilometri/oră înainte de apariŃia stării de pericol iar în momentul impactului avea 
aproximativ 80 kilometri/oră. S-a mai arătat că, accidentul s-a produs în momentul în 
care autoturismul Audi s-a angajat în virajul spre stânga, fiind surprins în momentul 
respectiv de către autoturismul BMW X6. Starea de pericol s-a declanşat în momentul în 



care autoturismul Audi a iniŃiat manevra de virare spre stânga, fără a se asigura în oglinda 
retrovizoare dacă o altă maşină nu este angajată în depăşirea sa, aşa cum prevede articolul 
54 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului numărul 195/2002. Expertul a mai arătat că, 
accidentul putea fi evitat de către conducătorul autoturismului Audi prin asigurare 
corespunzătoare şi, eventual de către conducătorul autoturismului BMW X6 dacă ar fi 
circulat cu o viteză legală, respectiv probabil, în acest caz accidentul ar fi avut loc dar nu 
ar fi cauzat decesul victimei.  

Referitor la viteza pe care o avea autoturismul condus de inculpat în momentul 
impactului, opiniile şi probele administrate în cauză sunt contradictorii. Astfel, expertul 
oficial arată că viteza era de 80 kilometri/oră însă din declaraŃia inculpatului dată în faŃa 
instanŃei (fila 90, volumul I) reiese că acesta avea o viteză de peste 100 kilometri/oră. 
Martorii aflaŃi în maşina Toyota RAV 4 afirmă că inculpatul avea o viteză de aproximativ 
100-120  kilometri/oră (filele 95, 96, 97). Se mai reŃine şi faptul că, din procesul verbal 
de cercetare la faŃa locului şi schiŃa anexă (filele 5-9 din dosarul de urmărire penală) 
reiese că autoturismul Audi implicat în accident s-a oprit la o distanŃa de 93,7 metri de 
locul impactului (energia acumulată de maşina inculpatului datorită vitezei, fiind foarte 
mare). De asemenea, deformaŃiile foarte mari suferite de cele două maşini implicate în 
accident relevă o viteză ridicată. Având în vedere toate aceste aspecte, instanŃa a apreciat 
că viteza maşinii inculpatului în momentul accidentului era de aproximativ 90 
kilometri/oră. 

InstanŃa a mai reŃinut şi faptul că, din procesul verbal de cercetare la faŃa locului 
(filele 5-9 din dosarul de urmărire penală) reiese că limita de viteză pe sectorul de drum 
pe care s-a produs accidentul era de 50 kilometri/oră. Prin urmare, inculpatul circula cu o 
viteză aproape dublă faŃă de cea legală. 

Conform articolului 45 alineatul 5 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului 
numărul 195/2002, (5) Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului 
depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenŃia şi s-a încadrat 
corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depăşeste prin partea dreaptă.   

Din starea de fapt reiese în mod cert că, spaŃiul existent permitea ca autoturismul 
părŃii vătamate să fie depăşit pe partea dreaptă. 

În speŃă, se pune problema dacă, de principiu, conducătorul unui autovehicul care 
doreşte să efectueze un viraj la stânga pe un drum secundar, este obligat să se asigure că 
nu este depăşit pe partea stângă de către un alt autovehicul, aşa cum ar rezulta din 
interpretarea dispoziŃiilor articolului 54 alineatul 1 din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului numărul 195/2002. 

Din rechizitoriul ce face obiectul prezentei cauze reiese că, conducătorul auto nu 
ar fi obligat să se asigure. Totuşi, practica judiciară a statuat în sens contrar, respectiv că 
şoferul unui autovehicul care doreşte să efectueze un viraj spre stânga, este obligat să se 
asigure că nu este depăşit pe partea stângă. Practica este aproape unanimă în acest sens, 
cu multe nuanŃări raportat la starea de fapt concretă din fiecare speŃă: a se vedea sentinŃa 
penală numărul 295/2012 a Judecătoriei Gherla, rămasă definitivă prin decizia penală 
numărul 361/R/2012 a Tribunalului Cluj (nepublicate); decizia penală numărul 
1139/R/02.11.2011 pronunŃată de Curtea de Apel Piteşti (publicată în: Marius Andreescu 
şi alŃii, InfracŃiuni rutiere. JurisprudenŃă comentată, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, 
paginile 344-347); Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 510/R/2009; Curtea de Apel 
GalaŃi, decizia penală nr. 77/R2008; Curtea de Apel Bacău, decizia penală numărul 



10/2009 şi Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 55/R/2010 (ultimele 4 decizii sunt 
publicate la adresa de internet http://www.jurisprudenta.org/Search.aspx). Există şi o 
hotărâre din care ar reieşi indirect că şoferul ce virează la stânga, nu este obligat să se 
asigure că nu este depăşit pe partea stângă (a se vedea sentinŃa penală numărul 505/2012 
a Judecătoriei Gherla, nepublicată).   

 În speŃă, fiind stabilit că, şoferul autoturismului Audi avea obligaŃia de a se 
asigura că nu este depăşit de un alt vehicul înainte de a începe virajul spre stânga, trebuie 
stabilit dacă, în concret, acesta s-a asigurat sau nu şi dacă avea posibilitatea de a prevedea 
că urmează a fi depăşit.  

În speŃă, nu există probe care să dovedească faptul dacă şoferul maşinii Audi s-a 
asigurat din spate sau nu deoarece acesta era singur în maşină şi nu a fost observat de alte 
persoane din afara maşinii. Trebuie pornit de la prezumŃia de corectitudine şi de la 
prezumŃia bunei credinŃe. Din moment ce nu există dovezi că şoferul maşinii Audi şi-ar fi 
încălcat obligaŃia de a se asigura, trebuie prezumat că acesta s-a asigurat. 

Din declaraŃiile persoanelor care se aflau în autoturismul Toyota RAV 4 (filele 
95-98, volumul I din dosarul instanŃei) reiese că, acest autoturism circula cu o viteză de 
aproximativ 100 kilometri/oră. Relevantă este declaraŃia şoferului acestei maşini care 
arată că Am observat că maşina BMW ne-a depăşit şi în acelaşi timp autoturismul Audi a 
virat stânga astfel că cele două maşini s-au ciocnit.   

Martorul C.T.F. arată (fila 100, volumul I din dosarul instanŃei) că se afla cu 
maşina în parcarea localului ,,HAN KM. 17’’; s-a uitat la stânga unde vedea drumul pe o 
lungime de 2-3 km şi a văzut în depărtare 2 maşini iar când a ajuns lângă drum a 
constatat că erau două maşini de teren. Când maşinile s-au apropiat la vreo 25 metri, a 
văzut că în faŃă era maşina BMW X 6 şi în depăşirea ei se afla o maşină de teren marca 
Toyota. Maşinile aveau o viteză foarte mare. Ulterior, martorul a intrat cu maşina pe 
podul din dreptul localului şi în acel moment a văzut următoarea scenă:  în faŃă se afla în 
poziŃie mai înaintată maşina Toyota iar după ea mergea maşina BMW care a încercat să o 
depăşească mergând puŃin paralel cu ea după care a revenit în spate. În acelaşi timp a 
văzut că mai în faŃă se afla un autoturism care era lângă axul drumului şi semnaliza 
intermitent spre stânga. Dinspre Cluj-Napoca venea un autoturism de capacitate mai mică 
şi din cauza lui nu a putut vira maşina ce semnaliza. În continuare, maşina Toyota a 
frânat puternic după care a depăşit maşina Audi prin partea dreaptă. Tot atunci maşina 
BMW a depăşit maşina Toyota şi maşina ce semnaliza a virat spre stânga astfel că maşina 
BMW a lovit maşina ce semnaliza (marca Audi). InstanŃa a apreciat că, mărturiei depuse 
de martorul C.T.F. trebuie să i se acorde o importanŃă mai mare decât celorlalte mărturii 
deoarece acest martor nu are interese în cauză; datorită poziŃiei sale în momentul 
accidentului a avut o vedere de ansamblu a autoturismelor implicate şi are experienŃă în 
domeniul circulaŃiei rutiere, lucrând inclusiv la modernizarea sectorului de drum pe care 
s-a produs accidentul. 

În baza probelor administrate în cauză, instanŃa a apreciat că starea de fapt se 
prezintă astfel: autoturismele BMW X6 şi Toyota RAV 4 circulau cu viteză foarte mare 
(peste 100 kilometri/oră) şi se depăşeau alternativ. Aproximativ în dreptul localului 
,,HAN KM. 17’’, autoturismul Toyota a depăşit autoturismul BMW iar acesta din urmă, 
imediat a iniŃiat manevra de depăşire; chiar a intrat în depăşire dar a observat că din faŃă 
se apropie un autoturism, astfel că a intrat din nou în spatele maşinii Toyota. Şoferul 
maşinii Toyota observă că în faŃă, la mică distanŃă se afla un autoturism Audi, care se 



deplasa încet şi semnaliza virajul la stânga, astfel că (fără a semnaliza) frânează şi iniŃiază 
depăşirea prin partea dreaptă. Şoferul maşinii Audi se apropie încet de intersecŃie şi 
semnalizează virajul la stânga. Observă că din sens invers se apropie o altă maşină, astfel 
că aşteaptă trecerea acesteia, după care, se asigură din spate şi din faŃă că poate vira la 
stânga fără a pune în pericol circulaŃia altor vehicule (în acest timp, maşina BMW se afla 
în spatele maşinii Toyota) după care efectuează încet virajul la stânga. Cu câteva fracŃiuni 
de secundă mai târziu, şoferul BMW, văzând că a trecut maşina ce venea din sens invers 
(şi nu venea alta după ea) a iniŃiat manevra de depăşire (fiind grăbit, nu a observat maşina 
Audi ce semnaliza şi începuse virajul spre stânga) dar ulterior observă maşina Audi şi 
frânează pentru a evita impactul (neavând altă variantă întrucât nu putea vira la dreapta 
deoarece în dreapta lui se afla maşina Toyota). Chiar dacă şoferul maşinii Audi a văzut că 
maşina BMW a intrat în depăşire, nu mai putea evita accidentul din cauza vitezei foarte 
reduse şi a configuraŃiei concrete a locului accidentului. În aceste condiŃii are loc 
impactul dintre cele două autoturisme, cu consecinŃele cunoscute. Prin urmare, instanŃa 
apreciază că, starea de pericol a apărut în momentul când şoferul maşinii BMW a iniŃiat 
depăşirea maşinii Toyota, fără a observa că maşina Audi a semnalizat şi iniŃiat virajul la 
stânga, încălcând astfel, dispoziŃiile articolului 45 alineatul 2 şi alineatul 5 din OrdonanŃa 
de urgenŃă a Guvernului numărul 195/2002 

Din coroborarea acestor probe reiese că inculpatul se face vinovat integral de 
săvârşirea infracŃiunii pentru care a fost trimis în judecată. 

În drept, fapta inculpatului P.C.V. care în data de 22 aprilie 2010, prin 
nerespectarea dispoziŃiilor art.35 alin. 1, art. 41 alin. 1, art.45 alin. 2 şi 5, art. 48 şi art.49 
alin. 1 din OUG 195/2002 R, în calitate de conducător auto, a cauzat din culpa exclusivă, 
un accident de circulaŃie în urma căruia a rezultat decesul victimei V.T.R.G., întruneşte 
elementele constitutive ale infracŃiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 al. 1 şi 2   
Cod penal. 

La individualizarea pedepsei ce s-a stabilit inculpatului, instanŃa a avut în vedere 
următoarele criterii prevăzute de articolul 72 din Codul penal: 
a) gradul de pericol social al faptei, care este relativ ridicat raportat la urmările acesteia, 

respectiv decesul victimei;   
b) persoana inculpatului, care nu a mai fost condamnat (fila 110 din dosarul de urmărire 

penală) şi are o comportare bună în societate şi la locul de muncă (fila 152, volumul I, 
din dosarul instanŃei şi filele 184-192, volumul II din dosarul instanŃei); este un om 
echilibrat şi respectuos cu cei din jur, îi ajută pe prieteni şi subordonaŃi; nu are abateri 
de la normele de convieŃuire socială; are înregistrat un număr mare de contravenŃii 
rutiere, fiindu-i suspendat permisul de conducere în anul 2008 ; 

c) limitele speciale ale pedepsei.   
În baza acestor elemente, instanŃa va stabili inculpatului o pedeapsă de 2 ani  

închisoare.               
 În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanŃa a reŃinut că natura faptei săvârşite 

şi ansamblul circumstanŃelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenŃei unei 
nedemnităŃi în exercitarea dreptului de natură electorală prevăzut de articolul 64 litera a) 
teza a II-a din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităŃile publice sau în 
funcŃii elective publice, motiv pentru care exercitarea acestuia va fi interzisă pe durata 
executării pedepsei.  



 Deoarece inculpatul nu a mai fost condamnat, pedeapsa aplicată este mai mică de 
4 ani închisoare iar inculpatul a avut o comportare relativ sinceră în cursul procesului 
penal, instanŃa a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, 
astfel că, în temeiul articolului 861 şi articolului 862 din Codul penal, s-a suspendat sub 
supraveghere executarea pedepsei de 2 ani închisoare, pe durata termenului de încercare 
de 5 ani. 

În temeiul articolului 71 din Codul penal, vǎzând şi hotǎrârea din 28 septembrie 
2004 emisǎ de Curtea Europeanǎ a Drepturilor Omului în cauza Sabou şi Pârcǎlab 
împotriva României precum şi decizia numărul 74/2007 dată de Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie – SecŃiile Unite într-un recurs în interesul legii, instanŃa a apreciat în baza 
criteriilor prevăzute de articolul 71 alineatul 3 din Codul penal, cǎ se justificǎ numai 
interzicerea dreptului prevăzut de articolul 64 alineatul 1 litera a), teza a II-a din Codul 
penal, începând cu data rămânerii definitive a sentinŃei, până la terminarea executării 
pedepsei, astfel s-a procedat în consecinŃǎ. 

În temeiul articolului 71 alineatul 5 din Codul de procedură penală, pe durata 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, s-a suspendat şi executarea 
pedepselor accesorii prevăzute de articolul 64 din Codul penal. 

Potrivit articolului 1 alineatul 1 din Legea numărul 76/2008, pentru prevenirea şi 
combaterea unor categorii de infracŃiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor şi 
libertăŃilor fundamentale ale persoanei, în special dreptului la viaŃă şi la integritate fizică 
şi psihică, precum şi pentru identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută, a 
persoanelor dispărute sau a persoanelor decedate în urma catastrofelor naturale, a 
accidentelor în masă, a infracŃiunilor de omor sau a actelor de terorism, se constituie 
Sistemul NaŃional de Date Genetice Judiciare, denumit în continuare S.N.D.G.J. Potrivit 
articolului 7 din Legea numărul 76/2008, (1) Prelevarea probelor biologice de la 
persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracŃiunilor 
prevăzute în anexă este dispusă de instanŃa de judecată, prin hotărârea de condamnare. 
Conform anexei la Legea numărul 76/2008, printre infracŃiunile în cazul cărora se 
recoltează probe biologice, în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J., la 
punctul 5 se află infracŃiunea de ucidere din culpă, prevăzută de articolul 178 din Codul 
penal.  Prin urmare, s-a dispus prelevarea de probe biolgice de la inculpat. 

Prin actul de la fila 68 din dosarul de urmărire penală, Serviciul de AmbulanŃă al 
JudeŃului Cluj s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 426,10 lei, reprezentând 
contravaloarea serviciilor de asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical asistat, 
acordate pacientului V.T.R.G. plus dobânda legală începând cu prima zi următoare datei 
intervenŃiei şi până la data achitării integrale a sumei datorate. La cererea părŃii civile s-a 
ataşat un extras raportare pentru luna aprilie 2010, ordinul de misiune şi fişa de solicitare 
urgenŃe medico-legale (filele 69, 70 şi 71). Din aceste acte reiese că numitul P. Cristinel a 
beneficiat de servicii de asistenŃă medicală de urgenŃă şi transport medical asistat în data 
de 22.04.2010.  

Conform articolului 112 din Codul de procedură civilă, reclamantul trebuie să 
indice în cererea de chemare în judecată motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază 
cererea şi să depună o dată cu cererea de chemare în judecată şi probele necesare. De 
asemenea, conform articolului 129 alineatul 1 din Codul de procedură civilă, părŃile au 
obligaŃia … să-şi probeze pretenŃiile şi apărările. Partea civilă Serviciul de AmbulanŃă al 
JudeŃului Cluj nu a depus nici o probă pentru a dovedi că a prestat servicii medicale, 



victimei V.T.R.G.. Dealtfel, constituirea de parte civilă este contradictorie întrucât se cer 
cheltuieli pentru victima V.G. iar dovezile se referă la inculpat. 

Potrivit articolului 313 alineatul 1 din Legea nr. 95/2006 (1) Persoanele care prin 
faptele lor aduc prejudicii sau daune sănătăŃii altei persoane răspund potrivit legii şi 
sunt obligate să suporte cheltuielile efective ocazionate de asistenŃa medicală acordată. 
Reiese din cele de mai sus, că se pot recupera cheltuielile de spitalizare, numai de la 
persoanele care, prin faptele lor, cauzează prejudicii altor persoane iar nu şi atunci când 
prin fapta proprie, o persoană îşi produce ei înseşi, prejudicii în domeniul sănătăŃii.  

Prin urmare, nefiind îndeplinite condiŃiile speciale ale răspunderii, nu se pot 
acorda despăgubiri pentru asistenŃa medicală acordată inculpatului P.C.V., astfel că s-a 
respins acŃiunea privind cheltuielile de spitalizare ale numitului V.T.R.G. promovată de 
Serviciul de AmbulanŃă al JudeŃului Cluj.   

La filele 58-59 din dosarul instanŃei (volumul I), persoana vătămată V.T.M.S., în 
calitate de parte civilă şi în calitate de reprezentantă a minorei V.T.M.A., a depus un act 
intitulat ,,constituire de parte civilă’’, în contradictoriu cu inculpatul P.C.V., S.C. T.P.S. 
S.R.L. VOLUNTARI, în calitate de parte responsabilă civilmente şi S.C.  U.A. S.A., în 
calitate de asigurător şi a precizat că se constituie parte civilă cu suma de 1.203.370 lei, la 
care se adaugă pensie de întreŃinere pentru minora V.T.M.A. în sumă de 2.000 lei/lună. 
De asemenea, a solicitat daune materiale şi morale, astfel: 

I. DAUNE MATERIALE în cuantum de 556.150 lei, reprezentând : 
a)125.000 EUR, echivalentul a 539,350 lei (cincisutetreizecişinouădemii şi 

treisutecincizeci lei), reprezentând pasiv succesoral la care ar fi fost obligat exclusiv 
defunctul (cota de 1/4 a Contractului de credit pentru nevoi personale,garantat cu 
ipotecă, pentru persoane fizice nr. C2204/2000/6580 din 
22.01.2008); 

b) 7.800 (şaptemiilei), contravaloarea cheltuielilor de înmormântare; 
c) 9.000 (nouămiilei), contravaloare monument funerar; 
La aceste daune materiale se adaugă PENSIE DE ÎNTREłINERE pentru minora 

V.T.M.A., în cuantum de 2.000 lei/lună (douămii lei), până la vârsta de 26 ani, în 
condiŃiile continuării cursurilor învăŃământului superior.  

II. DAUNE MORALE pe care le estimează la suma de 150.000 EUR, echivalentul 
a 647.220 lei (şasesutepatruzecişişaptemii şi douăsutedouăzeci lei).  

S-a apreciat că această sumă este justificată raportat la trauma psihică pe care 
am suferit-o ca urmare a pierderii soŃului, victimă a accidentului, rămânând singură cu 
un minor de 5 ani şi 9 luni în creştere şi îngrijire. 

Echivalentul în lei al sumelor indicate în prezentul script s-a calculat Ńinând cont 
de cursul de referinŃă al BNR din data de 13.10.2011; 1 EURO =4.3148 RON. 

Prin actul de la fila 181 din dosarul instanŃei, părŃile civile au precizat că solicită 
daune morale în sumă de 150.000 Euro pentru fiecare dintre părŃile civile (respectiv 
V.T.M.S. şi V.T.M.A.) iar suma de 150.000 euro este echivalentul a 642.220 lei la cursul 
BNR. 

Conform certificatului de stare civilă de la fila 106 din dosarul instanŃei, victima 
V.T.R.G. a fost căsătorit cu partea civilă V.T.M.S.. Din căsătoria victimei V.T.R.G. cu 
partea civilă V.T.M.S., a rezultat minora V.T.M.A., născută la data de 21 decembrie 
2005, conform certificatului de naştere de la fila 146 din dosarul de urmărire penală. 



La filele 186-191 din dosarul instanŃei (volumul I) se află un act intitulat ,,contract 
de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă’’, încheiat la data de 22.01.2008 
(numărul C2204/2000/6580) prin care OTP Bank România S. A. acordă un împrumut în 
sumă de 315.000 CHF pentru o durată de 360 luni, urmând ca rambursarea să se facă în 
rate lunare egale. 

La filele 183-185 se află un act adiŃional la contractul menŃionat mai sus iar în 
acest act numita V.T.M.S. apare în calitate de codebitor iar unele prevederi din contractul 
iniŃial (rambursarea creditului, obligaŃii şi drepturi, dobânda curentă etc.) se modifică.  

Referitor la plata sumei de 125.000 EUR, echivalentul a 539,350 lei 
(cincisutetreizecişinouădemiişitreisutecincizeci lei), reprezentând pasiv succesoral la 
care ar fi fost obligat exclusiv defunctul (cota de 1/4 a Contractului de credit pentru 
nevoi personale,garantat cu ipotecă, pentru persoane fizice nr. C2204/2000/6580 
din22.01.2008); instanŃa a reŃinut că, practica judiciară este controversată sub acest 
aspect. Astfel, s-a arătat că, nu există raport de cauzalitate între fapta conducătorului 
auto de ucidere din culpă şi nerestituirea de către victimă către împrumutător a sumei 
luate cu împrumut anterior săvârşirii infracŃiunii., neputând fi acordate despăgubiri decât 
pentru daune cauzate direct prin fapta ilicită a inculpatului (sentinŃa penală numărul 
815/2006 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin decizia penală numărul 1096/R/2006 a 
CurŃii de Apel Timişoara, publicata în : Grigore-Florin Popescu, CirculaŃia rutieră. 
InfracŃiuni la regimul circulaŃiei pe drumurile publice. Practică judiciară, Editura 
Hamangiu, Bucureşti, 2009, paginile 215-217). Aceeaşi opinie s-a exprimat şi în 
literatura de specialitate (Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Editura PRO, 
Bucureşti, 1997, pagina 189 precum şi în decizia penală numărul 1053/1991 pronunŃată 
de Curtea Supremă de JustiŃie-secŃia penală, nepublicată). Şi inculpatul a indicat două 
hotărâri în acest sens (decizia penală numărul 50A/2009 a CurŃii de Apel Alba Iulia şi 
decizia penală numărul 741/2008 a CurŃii de Apel C.) dar nu a precizat dacă sunt 
publicate sau nu. 

În sens contrar s-a pronunŃat Judecătoria Hunedoara prin sentinŃa penală numărul 
377/2008, menŃinută prin decizia penală numărul 353/A/2008 a Tribunalului Hunedoara 
iar această decizie fiind menŃinută prin decizia penală numărul 153/2009 a CurŃii de Apel 
Alba Iulia (a se vedea filele 254-1261 din dosarul instanŃei, volumul II). S-a reŃinut că, (în 
esenŃă) creditele la bănci pe care le-a avut victima accidentului au rămas pe umerii soŃiei 
victimei decedate şi acestea depăşesc lunar salariul pe care îl obŃine partea civilă, astfel 
că apartamentul a fost pus sub sechestru. łinând seama şi de procentul de culpă, instanŃa 
a acordat suma de 32.000 lei reprezentând creditele la bănci nerestituite însă cu titlu de 
daune morale. 

Prin urmare, având în vedere că majoritatea opiniilor sunt în sensul respingerii 
acestor tipuri de acŃiuni, s-a respins acŃiunea civilă sub acest aspect. 

Referitor la suma de 7.800 lei, contravaloarea cheltuielilor de înmormântare, 
instanŃa a reŃinut că, din declaraŃiile martorilor audiaŃi în cauză (filele 179 şi 180, volumul 
I din dosarul instanŃei) nu rezultă elemente care să clarifice valoarea cheltuielilor de 
înmormântare şi nici nu au fost depuse acte în acest sens. InstanŃa a pus în vedere părŃilor 
civile să depună la dosar toate probele necesare dovedirii pretenŃiilor civile şi să 
îndeplinească dispoziŃiile specifice din articolele 112 şi 129 alineatul 1 din Codul de 
procedură civilă (la data de 17.10.2011, fila 69 volumul I din dosarul instanŃei). Partea 
civilă nu şi-a îndeplinit obligaŃiile legale vizând dovedirea pretenŃiilor civile privind 



cuantumul despăgubirilor pentru înmormântarea victimei. Totuşi, aşa cum s-a reŃinut în 
practica judiciară (Curtea de Apel Cluj-secŃia penală şi de minori, decizia numărul 
412/19.05.2010, publicată în Buletinul CurŃilor de Apel, nr. 3-4/2010, paginile 183-186), 
conform jurisprudenŃei CurŃii Europene a Drepturilor Omului, partea civilă poate obŃine 
rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum 
şi caracterul rezonabil al cuantumului, în virtutea dreptului la un proces echitabil al părŃii 
civile reglementat de art. 6 din ConvenŃia europeană a drepturilor şi, conform principiului 
rolului activ pe care trebuie să-l aibă judecătorul în soluŃionarea cauzelor, principiu 
înscris în articolul 4 din Codul de procedură penală. Dacă legislaŃia naŃională nu permite 
o rezolvare judicioasă a dosarului, magistraŃii trebuie să suplinească administrarea 
probelor şi motivarea hotărârii, prin normele dreptului european, putând stabili „în 
echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părŃii civile (cauza Comingersoll c. 
Portugalia, CEDO 2000). Evaluarea prejudiciului se poate face şi prin raportarea la 
situaŃii similare, prin apreciere. 

Prin urmare, instanŃa a apreciat că este fără dubiu existenŃa unor cheltuieli de 
înmormântare iar valoarea cheltuielilor de înmormântare le-a apreciat la suma de 4.300 
lei, astfel că s-a acordat această sumă părŃii civile. 

Referitor la suma de 9.000 (nouămiilei), contravaloare monument funerar 
instanŃa reŃine că, nu s-a depus nici o probă în acest sens; nu rezultă nici măcar existenŃa 
monumentului funerar. Prin urmare, s-a respins această pretenŃie civilă. 

În legătură cu PENSIE DE ÎNTREłINERE pentru minora V.T.M.A., în cuantum 
de 2.000 lei/lună (douămii lei), până la vârsta de 26 ani, în condiŃiile continuării 
cursurilor învăŃământului superior, trebuie cercetate mai multe aspecte. 

Referitor la cererea de obligare a inculpatului să achite pensia de întreŃinere, 
instanŃa a reŃinut că, obligarea inculpatului la plata unei prestaŃii periodice către fiica 
minoră a victimei, are rolul de a acoperi prejudiciul cauzat minorei prin lipsirea acesteia 
de contribuŃia lunară pe care victima o avea la întreŃinerea ei. Între pensia de întreŃinere şi 
despăgubirile civile periodice există asemănări şi deosebiri. Cea mai importantă 
asemănare este aceea că ele se achită ritmic (gradual) iar nu într-o sumă globală iar 
deosebirile constau în aceea că pensia de întreŃinere este datorată doar de către persoanele 
obligate legal la întreŃinere şi în funcŃie de nevoile celui care primeşte pensia şi 
posibilităŃile celui obligat iar despăgubirile civile periodice se stabilesc în funcŃie de 
prejudiciul efectiv cauzat şi vinovăŃia celui care a cauzat prejudiciul. În speŃă nu este 
vorba de o obligaŃie legală ci de una stabilită pe cale judiciară. Prin urmare, prestaŃia 
lunară nu se acordă cu titlu de pensie de întreŃinere ci cu titlu de despăgubiri civile (a se 
vedea în acest sens: Tribunalul Suprem, colegiul civil, decizia numărul 1053/1963; Plenul 
Tribunalului Suprem, decizia de îndrumare numărul 16/1964, ambele publicate în: 
Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor 
instanŃe judecătoreşti pe anii 1952-1969, Editura ştiinŃifică, Bucureşti, 1970, paginile 
409-411). 

În legătură cu momentul până la care se va plăti despăgubirea periodică lunară, 
trebuie arătat că, potrivit articolului 499 alineatul 3 din Codul civil, (3) PărinŃii sunt 
obligaŃi să îl întreŃină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, 
până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.  

Prin urmare, pentru a se putea dispune obligarea la pensie de întreŃinere sau 
despăgubiri, este necesar să se facă dovada că persoana îndreptăŃită este majoră şi se află 



în continuarea studiilor. În speŃă, nu sunt îndeplinite cele două condiŃii, astfel că, potrivit 
articolului 499 alineatul 1 raportat la articolul 38 alineatul 2 din Codul civil, inculpatul a 
fost obligat să achite despăgubirile doar până la împlinirea de către minora V.T.M.A. a 
vârstei de 18 ani. Desigur că, după împlinirea vârstei de 18 ani, persoana îndreptăŃită la 
întreŃinere, va putea formula o cerere de acordare  în continuare a despăgubirilor dacă 
sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de lege.  

Referitor la cuantumul despăgubirilor periodice datorate de inculpat pentru 
minoră, s-a reŃinut că, este de principiu că, cel ce face o cerere în faŃa instanŃei trebuie să 
o dovedească iar potrivit articolului 112 din Codul de procedură civilă (vechi), 
reclamantul trebuie să indice în cererea de chemare în judecată motivele de fapt şi de 
drept pe care se întemeiază cererea şi să depună o dată cu cererea de chemare în judecată 
şi probele necesare. De asemenea, conform articolului 129 alineatul 1 din Codul de 
procedură civilă, părŃile au obligaŃia … să-şi probeze pretenŃiile şi apărările.  

InstanŃa a pus în vedere părŃilor civile să depună la dosar toate probele necesare 
dovedirii pretenŃiilor civile şi să îndeplinească dispoziŃiile specifice din articolele 112 şi 
129 alineatul 1 din Codul de procedură civilă (la data de 17.10.2011, fila 69 volumul I). 
Partea civilă nu şi-a îndeplinit obligaŃiile legale vizând dovedirea pretenŃiilor civile 
privind cuantumul despăgubirilor periodice pentru fiica victimei. Singurul element care 
poate fi luat în calcul se află în declaraŃia martorului Mândruşca Călin (fila 180 volumul I 
din dosarul de urmărire penală) care arată că victima avea calitatea de broker şi câştiga 
3.000 – 4.000 lei/lună.   

După închiderea dezbaterilor, partea civilă a depus la dosar un act intitulat 
,,angajament de plată’’ (fila 253 volumul II din dosarul instanŃei) în care numitul P.C.V. 
se obligă (unilateral) să plătească suma de 1.000 euro/lună în favoarea minorei V.T.M.A. 
până la data de 15 ale fiecărei luni pentru luna în curs. Se va plăti această sumă până la 
vârsta majoratului. Se menŃionează că angajamentul nu afectează pretenŃiile civile 
formulate în dosarul penal. Actul a fost emis la data de 14.11.2011 în Cluj-Napoca.  

Referitor la actul unilateral de mai sus se ridică mai multe aspecte. Este de 
neînŃeles faptul că acest act nu a fost menŃionat deloc de către părŃi în cursul procesului 
(inclusiv la dezbaterile pe fond) astfel că a fost depus doar după dezbateri, fără a se 
respecta principul contradictorialităŃii, specific fazei de judecată. Totuşi, având în vedere 
că acest act se referă la latura civilă a cauzei, emană de la partea căreia i se opune (fiind 
prezumat astfel că este cunoscut de către aceasta) iar în dosarele civile, în mod frecvent 
se depun dovezi ale cheltuielilor de judecată, după dezbateri şi sunt luate în considerare 
de instanŃă, şi în acest caz, s-a Ńinut cont de actul menŃionat. 

De asemenea, s-a pus problema dacă acest act emană sau nu de la inculpat. Sub 
acest aspect, instanŃa a constatat că semnătura de pe actul menŃionat este foarte 
asemănătoare cu cea aflată pe declaraŃia inculpatului de la fila 90 volumul I din dosarul 
instanŃei. Prin urmare, există aparenŃa că actul emană de la inculpat. 

Referitor la valabilitatea actului juridic unilateral menŃionat mai sus, în literatura 
de specialitate (Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Teoria generală a obligaŃiilor, 
EdiŃia a IX, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, pagina 99) se arată 
că: ,,Ceea ce este caracteristic pentru actul unilateral de voinŃă ca izvor de obligaŃii este 
faptul că simpla şi unica voinŃă de a se angaja din punct de vedere juridic, manifestată de 
către o persoană, este suficientă pentru a da naştere unei obligaŃii a acesteia, fără a fi 
necesară o acceptare din partea creditorului. …Se admite, de asemenea, că de îndată ce 



voinŃa unilaterală generatoare de obligaŃii a fost manifestată, ea devine irevocabilă, 
nemaiputând deci să fie retractată de către autor.’’ Prin urmare, instanŃa a apreciat că 
actul unilateral menŃionat produce efectele precizate în cuprinsul său. 

În consecinŃă, instanŃa a apreciat că, întrucât suma solicitată de partea civilă 
minoră prin acŃiune este inferioară celei menŃionate în angajamentul de plată, şi conform 
principiului disponibilităŃii, este obligatoriu să se acorde părŃii civile suma de 2.000 
lei/lună. 

Referitor la DAUNELE MORALE în sumă de 150.000 EURO  pentru fiecare din 
părŃile civile V.T.M.S. şi V.T.M.A., instanŃa a reŃinut că, din declaraŃiile martorilor P.I. şi 
M.C. (filele 179 şi 180, volumul I din dosarul instanŃei) reiese că, asupra soŃiei victimei, 
accidentul a produs urmări grave sub aspect psihic dar şi sub aspect material întrucât 
V.G. era principalul susŃinător al familiei. După accident soŃia victimei s-a mutat de la 
domiciliul comun la părinŃii ei şi nici în prezent nu mai locuieşte acolo din cauză că avea 
coşmaruri. Tot timpul ea vorbea îndurerată despre acest accident. FetiŃa victimei era o 
persoană vioaie şi sociabilă anterior producerii accidentului, iar la data accidentului avea 
aproximativ 4 ani. Aceasta era foarte ataşată de tatăl ei dar i s-a spus  în momentul 
accidentului că tatăl ei este plecat şi aceasta întreba permanent când vine tatăl ei. După 
accident această fetiŃă a devenit tristă şi retrasă. SoŃia victimei nu avea venituri chiar în 
momentul accidentului.   

InstanŃa a apreciat că, din cauza decesului provocat victimei V.G. prin fapta 
inculpatului, părŃile civile V.T.M.S. şi V.T.M.A. au suferit daune afective intense şi de 
lungă durată. În vederea compensării acestor suferinŃe psihice şi în temeiul articolului 14 
alineatul 5 din Codul de procedură penală şi al articolului 998 şi articolului 999 din Codul 
civil raportat la articolele 5 şi 220 din Legea numărul 71/2011, inculpatul a fost obligat să 
achite părŃilor civile, despăgubiri civile în sumă de câte 100.000 euro, echivalent în lei, cu 
titlu de daune morale. 

Prin urmare, totalul despăgubirilor ce s-au acordat părŃii civile V.T.M.S. cu titlu 
de daune materiale este de 4.300 lei şi 100.00 euro daune morale iar totalul 
despăgubirilor ce s-au adăugat părŃii civile V.T.M.A. este de 2.000 lei/lună daune 
materiale şi 100.000 euro daune morale. 

La fila 60 din dosarul instanŃei (volumul I), persoanele vătămate V.T.R., V.T.T. şi 
B.A.C., în calitate de părinŃi şi soră a decedatului V.T.R.G., au depus un act intitulat 
,,constituire de parte civilă’’, împotriva inculpatului P.C.V., a societăŃii comerciale la care 
acesta lucra la momentul accidentului şi împotriva asigurătorului RCA care a emis poliŃa 
de asigurare pentru autoturismul condus de inculpat, astfel: 

1. V.T.R., solicită daune morale în sumă de 50.000 Euro, în echivalent lei la data 
plăŃii, la cursul BNR. 

2. V.T.T., solicită daune materiale în sumă de 15.343 lei (reprezentând cheltuieli 
de înmormântare, IML, organizarea meselor rituale, etc. şi daune morale în sumă de 
50.000 Euro, în echivalent lei la data plăŃii, la cursul BNR. 

3. B.A.C., solicită daune morale în sumă de 30.000 Euro, în echivalent lei la data 
plăŃii, la cursul BNR. 

Din certificatul de naştere aflat la fila 65 din dosarul instanŃei reiese că victima 
accidentului, V.T.R.G. (decedat) este fiul lui V.T.T. şi V.T.R.. Din certificatul de naştere 
aflat la fila 67 din dosarul instanŃei reiese că numita V.T.A.C. este fiica lui V.T.T. şi 
V.T.R.. Prin urmare, aceasta este soră cu victima accidentului, V.T.R.G.. Ulterior, aceasta 



s-a căsătorit şi a devenit B.A.C. (a se vedea certificatul de căsătorie de la fila 66 din 
dosarul instanŃei). 

În legătură cu daunele materiale în sumă de 15.343 lei solicitate de partea civilă 
V.T.T., instanŃa a reŃinut că, fila 193 din dosarul instanŃei se află o factură fiscală din care 
reiese că, la data de 27.04.2010, numitul V.T.T. a cumpărat mai multe produse de 
panificaŃie (colaci, cozonaci etc.) în valoare totală de 486 lei. La aceeaşi filă se află un 
bon fiscal ce atestă plata produselor menŃionate. 

La fila 195 din dosarul instanŃei se află o factură fiscală din care reiese că, la data 
de 22.06.2011, numitul V.T.T. a cumpărat un produs numit ,,granit’’ iar în factură mai 
este inclus şi ,,montaj’’, în valoare totală de 4.612,80 lei. La aceeaşi filă se află o chitanŃă 
ce atestă plata produselor şi lucrărilor menŃionate. 

La fila 196 din dosarul instanŃei se află o factură fiscală din care reiese că, la data 
de 25.04.2010, numitul V.T. a cumpărat un serviciu numit ,,masă servită conf. B F nr. 
1/25.04.2010, în valoare totală de 3.920 lei. La aceeaşi filă se află un bon fiscal (numărul 
1/25.04.2010) ce atestă plata mesei menŃionate în factură dar şi a unor băuturi (cafea, 
bere, apă şi suc); în total, suma de 3.920 lei. La aceeaşi filă se află un alt bon fiscal din 
care reiese că s-a achitat suma de 60 lei. Acest din urmă bon se află şi la fila 197. 

La fila 198 se află o chitanŃă ce atestă că, numitul V.T.T. a achitat contravaloarea 
facturii nr. 0039/22.04.2010 în valoare totală de 1.350 lei. La aceeaşi filă se află o 
chitanŃă ce atestă plata sumei de 159 lei către I. M. L. Cluj (reprezentând, se pare, preŃ 
îmbălsămare). La fila 199 din dosarul instanŃei se află o factură fiscală din care reiese că, 
la data de 22.04.2010, numitul V.T.T. a cumpărat un sicriu plus accesorii, în valoare 
totală de 1.350 lei. 

La fila 199 din dosarul instanŃei se află un bon fiscal din care reiese că, la data de 
23.04.2010, s-au cumpărat mai multe candele, cu suma totală de 38,97 lei.   

Totalul sumelor înscrise în documentele menŃionate mai sus este de 11.817,77 lei. 
Prin urmare, instanŃa a admis în parte acŃiunea civilă a părŃii civile şi a obligat 

inculpatul să achite părŃii civile suma de 11.817,77 lei cu titlu de daune materiale. 
Referitor la daunele morale în sumă de câte 50.000 euro pentru fiecare din părŃile 

civile V.T.R. şi V.T.T. precum şi suma de 30.000 euro pentru partea civilă B.A.C., 
instanŃa reŃine că, din declaraŃiile martorilor P.I. şi M.C. (filele 179 şi 180, volumul I) 
reiese că, între victima V.G. şi părinŃii acestuia existau relaŃii foarte strânse. Aceştia, 
respectiv părinŃii l-au ajutat pe V.G., mai întâi să-şi cumpere o garsonieră şi să o 
modernizeze, apoi să-şi cumpere un apartament şi să-l renoveze. După aceea V.G. şi-a 
construit o casă. PărinŃii l-au ajutat şi la construcŃia casei. Tatăl victimei a muncit efectiv 
la construirea casei şi a lucrat la toate obiectivele care s-au realizat în legătură cu acea 
locuinŃă. După accident, părinŃii victimei erau foarte afectaŃi, erau cuprinşi de durere şi 
plângeau. Victima V.G. era apropiat şi de mama sa, iar aceasta avea grijă de fetiŃa 
victimei (inclusiv în timpul unei vacanŃe de vară).   

InstanŃa a apreciat că, din cauza decesului provocat victimei V.G. prin fapta 
inculpatului, părŃile civile V.T.R., V.T.T. şi B.A.C. au suferit daune afective intense şi de 
lungă durată. În vederea compensării acestor suferinŃe psihice şi în temeiul articolului 14 
alineatul 5 din Codul de procedură penală şi al articolului 998 şi articolului 999 din Codul 
civil raportat la articolele 5 şi 220 din Legea numărul 71/2011, inculpatul va fi obligat să 
achite părŃilor civile, despăgubiri civile în sumă de câte 43.000 euro, cu titlu de daune 
morale pentru părŃile civile V.T.R. şi V.T.T.. De asemenea, inculpatul va fi obligat să 



achite părŃii civile B.A.C., despăgubiri civile în sumă de câte 32.000 euro, cu titlu de 
daune morale.   

Referitor la calitatea de comitent a S. C. ,,T.P.S.’’ S. R. L. Voluntari, din actele 
aflate la dosar reiese că, la data de 22.04.2010, în jurul orei 13,00 inculpatul avea funcŃia 
de director la această societate comercială şi conducea autototurismul BMW X6 cu 
numărul de înmatriculare ..., în interes de serviciu. Prin urmare, instanŃa apreciază că sunt 
întrunite condiŃiile prevăzute de articolul 1000 alineatul 3 din Codul civil privind 
răspunderea comitentului pentru prepus. Văzând şi dispoziŃiile articolelor 14, 16 şi 24 
alineatul 3 din Codul de procedură penală, articolele 998, 999 şi 1003 din Codul civil 
(vechi), instanŃa a obligat pe inculpat, în solidar cu partea responsabilă civilmente S. C. 
,,T.P.S.’’ S. R. L. Voluntari, să achite despăgubirile stabilite în prezenta cauză. Aceasta 
este şi opinia practicii judicare şi a unei părŃi din literatura de specialitate (a se vedea, 
Costică DiŃă, Partea responsabilă civilmente în procesul penal, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2010, pagina 357). 

La fila 53 din dosarul de urmărire penală se află poliŃa de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto seria RO/12/S5/KX numărul 00 1168006 pentru autovehicolul 
marca  BMW X6, cu valabilitate între 04.11.2009 – 03.11.2010, emisă de asigurătorul S. 
C. ,,U.A.’’ S. A.  

Prin decizia penală numărul 379/R/2012 a CurŃii de Apel Cluj (nepublicată) s-a 
stabilit că asigurătorul are obligaŃia de a despăgubi partea prejudiciată prin accidentul de 
circulaŃie pe care asiguratul l-a produs, conform articolului 26 din Norma emisă la 
07.11.2009 în legătură cu Ordinul CAS nr. 20/2008 pentru pagubele materiale şi 
cheltuielile de judecată efectuate de persoana prejudiciată dar nu are obligaŃia de a plăti 
cheltuielile de judecată efectuate în procesul penal de conducătorul vehicolului asigurat. 
Se poate dispune obligarea directă a asigurătorului la plata despăgubirilor civile în 
favoarea părŃilor civile, la cererea acestora. 

 Având în vedere modul cum au fost formulate acŃiunile civile şi principiul 
disponibilităŃii (specific laturii civile a procesului penal), instanŃa l-a obligat pe asigurător 
să achite direct părŃilor civile V.T.R. V.T.T. şi B.A.C. dar şi părŃilor civile V.T.M.S. şi 
V.T.M.A., despăgubirile precizate anterior, în temeiul Legii numărul 136/1995.  

 Văzând şi dispoziŃiile articolului 189 şi ale articolului 191 alineatul 1 din Codul 
de procedură penală. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Gherla, inculpatul P.C.V. şi S.C. U.A. SA BUCUREŞTI, SUCURSALA 
CLUJ, şi părŃile civile V.T.M.S., şi V.T. M.A., reprezentată de mama sa. 

Prin motivele scrise şi orale, Parchetul a criticat hotărârea Judecătoriei, pentru 
netemeinicie, referitor la cuantumul şi modul de executare a pedepsei aplicate 
inculpatului P., pentru infracŃiunea de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 1 şi 2 Cod 
penal, care a avut drept consecinŃă moartea violentă a unei persoane, apreciind că 
magistratul fondului nu a Ńinut cont la individualizarea judiciară a sancŃiunii, de gradul de 
pericol social extrem de ridicat al faptei comise, urmările produse şi de împrejurările care 
agravează răspunderea penală. 

S-a susŃinut că doar prin izolarea inculpatului de societate şi executarea sancŃiunii 
prin privare de libertate, se va îndeplini scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal. 

Prin motivele scrise şi orale S.C.U.A. SA BUCUREŞTI-SUCURSALA CLUJ, a 
solicitat admiterea căii de atac, casarea sentinŃei Judecătoriei în sensul diminuării 



daunelor materiale şi morale acordate părŃilor civile şi înlăturarea obligării directe a 
asigurătorului la plata acestor sume,  Ńinând cont de prevederile RIL 1/2005 a Înaltei 
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.  

PărŃile civile V.T.M.S., şi V.T.M.A., reprezentată de mama sa, au solicitat 
admiterea căii de atac, casarea sentinŃei instanŃei de fond şi rejudecând dosarul, a fi 
obligat inculpatul să achite 125.000 euro sau echivalentul a 539.350 lei reprezentând 
pasiv succesoral, la care ar fi fost obligat personal defunctul, reprezentând cota sa parte 
de ½ din contractul de nevoi personale nr. C2204/2000/6580 din 22.01.2008, care este 
garantat cu ipotecă, suma de 7800 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de 
înmormântare; 9000 lei contravaloarea monumentului funerar; 2000 lei despăgubiri 
periodice lunare în favoarea minorei M.A. începând cu 22.04.2010 şi până la împlinirea 
vârstei de 26 de ani de către aceasta, în condiŃiile continuării cursurilor învăŃământului 
superior. 

PărŃile civile au arătat în esenŃă că acel credit de nevoi personale în valoare de 
125.000 euro a fost contractat în întregime de către victima V.T. Răzvan în nume 
personal, sarcina achitării ratelor revenindu-i în exclusivitate, întrucât soŃia V.T. Maria 
este casnică. Neplata împrumutului contractat de către victimă se află în raport direct de 
cauzalitate cu activitatea infracŃională a inculpatului, condiŃii în care se solicită antrenarea 
răspunderii sale civile şi penale. 

Întrucât instanŃa de fond a statuat ca despăgubirile periodice lunare să fie achitate 
minorei, doar până la împlinirea vârstei de 18 ani, cere înlăturarea netemeiniciei unor 
asemenea prevederi faŃă de conŃinutul art. 499 alin. 3 Cod civil care reglementează 
obligaŃia de întreŃinere a părinŃilor faŃă de copiii lor majori, până la terminarea studiilor, 
dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. 

Inculpatul P.C.V. prin apărătorul său ales, a solicitat admiterea recursului şi în 
principal achitarea sa în temeiul art. 10 lit. d rap.la art. 11 pct.2 lit.a C.proc.pen. de sub 
învinuirea comiterii infracŃiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 1 şi 2 Cod 
penal, lipsind latura subiectivă şi pe cale de consecinŃă respingerea acŃiunii civile 
formulată de părŃile civile, nefiind întrunite condiŃiile răspunderii civile delictuale. 

Pentru a susŃine această solicitare, inculpatul a învederat că judecătorul fondului 
nu a analizat fiecare probă administrată nemijlocit în faŃa sa, nu a precizat care a fost 
avută în vedere la pronunŃarea sentinŃei şi care a fost înlăturată, ba mai mult, unele au fost 
omise de la o minuŃioasă cercetare, ce se impunea conform art. 63 şi art. 64 
C.proc.penală. Nici înregistrările video surprinse de camera de supraveghere plasată la 
sediul S.C.P. SRL nu au fost analizate în mod obiectiv de către magistrat, deşi conŃinutul  
acestora era hotărâtor pentru dezlegarea pricinii. Deşi s-a efectuat de către instanŃă, o 
cercetare la faŃa locului, aceasta nu a fost comentată şi analizată în conŃinutul hotărârii, 
astfel că inculpatul nu cunoaşte motivele avute în vedere de către judecător la 
pronunŃarea soluŃiei. 

Un alt motiv de critică, vizează neexprimarea de către judecătorul fondului, a unui 
punct de vedere cu privire la susŃinerile expertului parte desemnat de către inculpat, a 
numitului D.S.D., inculpatul necunoscând împrejurarea dacă magistratul a avut sau nu în 
vedere concluziile probei ştiinŃifice administrate nemijlocit în faŃa sa, la pronunŃarea 
sentinŃei. 

Se susŃine că hotărârea este nemotivată şi sub aspectul încadrării în drept a faptei 
reŃinute în sarcina inculpatului, fără a exista vreun argument şi o motivare din care să 



rezulte încălcarea de către inculpat a disp. art. 35 alin. 1, art. 41 alin.1, art. 45 alin. 2 şi 5, 
art. 48 şi 49 din OUG nr. 195/2002. 

Un motiv de nelegalitate vizează dispunerea prelevării de probe biologice de la 
inculpat în baza art. 7 alin. 1 din Legea nr.76/2008, câtă vreme acesta a fost condamnat la 
o pedeapsă, în privinŃa căreia s-a dispus suspendarea condiŃionată şi nicidecum o 
sancŃiune privativă de libertate. Potrivit jurisprudenŃei „prelevarea probelor biologice 
trebuie dispusă în raport cu persoanele condamnate la executarea pedepsei în regim de 
detenŃie, deoarece, prelevarea acestora se face la eliberarea din penitenciar”. În 
modalitatea în care a fost dispusă, această măsură, de către Judecătoria Gherla, ea nu 
poate fi pusă în aplicare în condiŃiile în care inculpatul nu executa o pedeapsă în regim de 
detenŃie.  

O altă critică vizează netemeinicia soluŃiei de condamnare, întrucât efectuând o 
greşită apreciere a probelor administrate în cauză, instanŃa de fond a reŃinut o stare de fapt 
în contradicŃie cu materialul probator ataşat cauzei, ceea ce a determinat în mod eronat 
condamnarea inculpatului. 

InfracŃiunii reŃinute în sarcina inculpatului îi lipseşte latura obiectivă, din probele 
administrate reieşind că nu există legătură de cauzalitate între acŃiunea acestuia de 
efectuare a unei manevre de depăşire şi urmarea imediată – decesul victimei, întrucât 
aceasta din urmă a fost cea care a creat starea de pericol, care a condus la producerea 
accidentului. Nu viteza excesivă a inculpatului, a fost cea care a generat apariŃia stării de 
pericol, care a condus la producerea evenimentului rutier, ci culpa exclusivă a victimei, 
care nu s-a asigurat la efectuarea virajului în stânga. 

 
Curtea examinând  recursurile declarate, prin prisma motivelor invocate, 

ajunge la următoarele constatări: 
 
Cu privire la recursul Parchetului: 
Modalitatea în care inculpatul P.C.V. a acŃionat şi consecinŃele produse în urma 

evenimentului rutier în care a fost implicat la data de 22.04.2010, necesită o reacŃie fermă 
din partea societăŃii, concretizată într-o pedeapsă corect individualizată, necesară şi 
suficientă reeducării acestuia, în spiritul respectului pentru valorile  sociale încălcate. 

Cu privire la individualizarea judiciară a pedepsei ce o va aplica inculpatului, 
Curtea, prin conformare la principiile generale statuate în art. 72 C.pen. va avea în 
vedere, în mod plural, dispoziŃiile părŃii generale a Codului penal şi limitele de pedeapsă 
fixate în partea specială pentru infracŃiunea de ucidere din culpă, de la 2 ani la 7 de ani 
închisoare, gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana inculpatului şi 
împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.  

Lipsa antecedentelor penale şi atitudinea nesinceră din cursul procesului penal, 
vor fi avute în vedere de către Curte la dozarea pedepsei.  

Nu în ultimul rând, Curtea va avea în vedere şi frecvenŃa deosebită a unor astfel 
de fapte care perturbă grav traficul rutier, inducând o stare de temere destinatarilor legii 
penale, care se conformează în mod onest raporturilor de putere impuse de aceasta. 

 Curtea va avea în vedere şi circumstanŃele personale ale inculpatului 
P.C.V., respectiv poziŃia procesuală negativă manifestată de acesta, actuala calitate a sa, 
aceea de director la S.C.T.P.S. SRL Voluntari, care nu i-a modificat atitudinea cu privire 
la faptele comise, lipsa antecedentelor penale ca singur element pozitiv ce 



circumstanŃiază persoana inculpatului, dar care prin ea însăşi, nu este de natură să 
conducă la stabilirea unei pedepse mai uşoare. 

Aşa fiind, prin aprecierea coroborată a tuturor criteriilor legale, cărora li s-a 
conferit o efectivă circumstanŃiere factuală şi personală, inculpatului P.C.V., Curtea îi va 
menŃine  pedeapsa principală cu închisoarea aplicată de Judecătoria Gherla, în cuantumul 
orientat către minimul special, acela de 2 ani închisoare. 

PoziŃia procesuală adoptată de inculpatul P. în faŃa instanŃei de fond şi recurs, de 
nerecunoaştere a infracŃiunii, constituie un aspect negativ cu privire la fapta comisă, 
astfel că nu este de natură, prin ea însăşi să formeze convingerea judecătorului că pentru 
reeducarea sa este suficientă şi o pedeapsă care să fie suspendată condiŃionat.  

La dozarea şi individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului, Curtea va 
avea în vedere dispoziŃiile art. 72 şi 52 Cod penal, Ńinând seama de gradul deosebit de 
ridicat al infracŃiunii comise şi periculozitatea infractorului. 

Probele dosarului, testimoniale şi ştiinŃifice, relevă că acesta a rulat cu o viteză 
excesivă, de 150 km/h, când viteza legală  admisă pe acel sector de drum era de 50 km/h, 
atitudine ce a dus la pierderea unei vieŃi omeneşti. 

Raportat la latura subiectivă, trebuie amintit că aşa cum se prevede în art. 178 Cod 
penal, forma de vinovăŃie pentru această infracŃiune este culpa, în speŃă, modalitatea de 
săvârşire a faptei şi atitudinea manifestată de inculpat ridică probleme cu privire la 
răspunderea sa penală, putându-se considera că acesta  a acceptat producerea 
consecinŃelor, deşi nu le-a urmărit, ceea ce ar corespunde formei de vinovăŃie a intenŃiei 
indirecte prevăzută de art. 19 pct. 1 lit.b Cod penal şi ar atrage încadrarea juridică a faptei 
într-o infracŃiune mult mai gravă. Acest aspect nu poate fi însă analizat de către instanŃa 
de recurs, datorită efectului nefavorabil asupra situaŃiei inculpatului şi împrejurării că nu 
a fost invocat de Parchet sau de părŃile civile, care nu au contestat încadrarea juridică a 
acestei fapte. 

Curtea apreciază că scopul preventiv-educativ al pedepsei poate fi atins doar prin 
privarea de libertate a inculpatului, pedeapsa aplicată de Judecătorie, urmând a fi 
menŃinută. 

Atitudinea procesuală reprezintă o componentă semnificativă în cadrul 
circumstanŃelor personale, ce conturează profilul de personalitate al inculpatului P.C.V.,  
care la rândul său, se examinează în mod plural, cu celelalte criterii legale adecvate în 
contextul cauzei, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, circumstanŃele reale 
efective în care a fost comisă, respectiv în timp ce rula cu autovehicolul de serviciu, în 
exercitarea atribuŃiilor specifice locului său de muncă S.C.T.P.S. SRL Voluntari, care 
presupunea deplasări frecvente pe întreg teritoriul României. 

Aşadar, Curtea apreciază, pe de-o parte, că nu se impune aplicarea unei pedepse 
majorate pentru reeducarea inculpatului P., iar pe de altă parte, modalitatea de executare, 
în regim de detenŃie, este singura în măsură, să asigure îndreptarea atitudinii acestuia faŃă 
de comiterea de infracŃiuni la regimul circulaŃiei rutiere, resocializarea sa viitoare 
pozitivă, precum şi o reacŃie socială adecvată în diminuarea săvârşirii de fapte penale 
îndreptate împotriva vieŃii, întărind percepŃia opiniei publice că organele judiciare sunt în 
măsură să realizeze un act de justiŃie, cu respectarea tuturor garanŃiilor procesuale 
conferite atât de dispoziŃiile legale procesuale penale, cât şi de cele ale ConvenŃiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale, a cărui finalitate, prin tragerea 



la răspundere penală, în condiŃiile stabilirii vinovăŃiei inculpatului, corespunde şi 
caracterului disuasiv al pedepsei. 

Elementele de individualizare a persoanei inculpatului şi activitatea infracŃională 
derulată au fost avute în vedere de instanŃă, la dozarea pedepsei ce se va aplica în speŃă, 
respectiv că acesta este în vârstă de 40 de ani, are studii superioare, are în întreŃinere un 
copil minor, este director general la S.C.T.P.S. SRL Voluntari, nu posedă antecedente 
penale, astfel că aplicarea unei pedepse ferme, în regim de detenŃie, se impune şi prin 
prisma faptului că o reacŃie mai blândă, din partea autorităŃilor statului, ar fi de natură să 
perpetueze impresia că organele judiciare manifestă toleranŃă faŃă de infracŃiunile 
îndreptate împotriva vieŃii, precum şi ideea nerespectării legii cu complicitatea 
autorităŃilor, cu consecinŃe grave asupra existenŃei efective a statului de drept.  

Ca să-şi poată îndeplini funcŃiile 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 gravităŃii faptei şi potenŃialului de pericol social 
pe care îl prezintă, în mod real persoana infractorului, cât şi aptitudinii acestuia de a se 
îndrepta sub influenŃa pedepsei. 

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

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

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

Numai o pedeapsă justă şi proporŃională este de natură să asigure atât 
exemplaritatea cât şi finalitatea acesteia, prevenŃia specială şi generală înscrise şi în 
Codul penal român, art. - 52 alin.l - , potrivit căruia "scopul pedepsei este prevenirea 
săvârşirii de noi infracŃiuni". 

La individualizarea tratamentului penal, instanŃa de recurs trebuie să efectueze o 
corectă analiză şi evaluare a tuturor datelor concrete ale cazului, cât şi a împrejurărilor 
săvârşirii faptelor, în raport cu criteriile prevăzute de art.72 C.pen. 

Pentru determinarea gradului de pericol social se Ńine cont de două etape. Mai 
întâi, se apreciază dacă gradul de pericol e suficient de ridicat pentru a fi în prezenŃa unei 
infracŃiuni. Apoi, se valorifică acest grad Ńinându-se cont de o scară de valori personală a 
fiecărui judecător. 

Orice sancŃiune produce efecte diferite asupra fiecărui inculpat în parte, în funcŃie 
de caracteristicile biologice, psihologice sau sociologice ale acestuia. 

Curtea reŃine că pentru cunoaşterea gradului de pericol social al faptei săvârşite, 
respectiv a infracŃiunii de ucidere din culpă prev.de art.178 alin.1,2, C.pen., se impune a 
fi cercetat modul în care s-a realizat acŃiunea ce constituie elementul material al acesteia, 
împrejurările ce o particularizează, caracterul şi importanŃa obiectului lezat sau pus în 
pericol, gravitatea urmărilor, forma şi gradul de vinovăŃie al inculpatului. 



Din examinarea lucrărilor dosarului şi a întregului material probator, rezultă că 
inculpatul P.C.V., a condus autoturismul cu o viteză excesivă de 150 km/h, în momentul 
coliziunii cu maşina victimei, rezultând din procesul-verbal de cercetare la faŃa locului, că 
autovehicolul pilotat de defunct a fost proiectat mult înainte, s-a învârtit în aer, apoi pe 
sol, în cele din urmă a ajuns în şanŃul situat în stânga şoselei, la o distanŃă de 95,7 m de 
locul impactului. 

În cursul procesului penal inculpatul a încercat să acrediteze ideea că accidentul s-
a produs din culpa exclusivă a victimei, deoarece autovehicolul Audi ”a efectuat brusc 
virajul la stânga, nesemnalizând. Inculpatul a susŃinut că doar victima este vinovată de 
evenimentul rutier, deoarece nu s-a asigurat din spate, la efectuarea virajului la stânga”. 

Aceeaşi poziŃie şi-a menŃinut-o inculpatul nu numai în declaraŃiile din faza de 
urmărire penală filele 110-113 up ci şi cu ocazia prezentării materialului de urmărire 
penală fila 152 unde arată textual:” nu mă consider vinovat de săvârşirea accidentului, 
culpa fiind a victimei, pentru că nu s-a asigurat la virajul spre stânga”. 

Şi în faŃa instanŃei de fond şi a celei de recurs, inculpatul P. şi-a susŃinut 
nevinovăŃia, plasând întreaga culpă a evenimentului rutier asupra victimei. 

Curtea reŃine că gradul de pericol social generic al infracŃiunii depinde în mod 
firesc şi de obiectul juridic al acesteia, respectiv de relaŃiile sociale pe care le ocroteşte 
legea penală şi de valorile ce sunt implicate în acestea. Ori, în cazul infracŃiunii de 
ucidere din culpă prev.de art.178 alin.2 C.pen., valorile sociale protejate vizează existenŃa 
şi apărarea securităŃii fizice a persoanei de ameninŃările pe care le presupun accidentele 
rutiere, ce constituie grave atentate pentru viaŃa oamenilor şi pentru siguranŃa relaŃiilor 
sociale. În speŃă, inculpatul a suprimat rapid viaŃa victimei, rulând cu o viteză de 150 
km/h pe un sector de drum, unde existau restricŃii de deplasare, cu doar 50 km/h, astfel că 
în raport cu obiectul juridic special şi cel material lezat, fapta acesteia prezintă o 
periculozitate deosebită. 

Prin prisma urmărilor faptei, cu referire strictă la infracŃiunea prev.de art.178 
alin.2 C.pen., trebuie avută în vedere şi durerea sufletească pricinuită familiilor victimei 
şi părinŃilor acestuia, dar şi prejudiciile materiale şi morale ce au fost cauzate, chiar dacă 
aceste urmări nu sunt cerute de lege pentru existenŃa infracŃiunii sau pentru calificarea 
acesteia. 

Curtea reŃine că una din cauzele infracŃiunilor rutiere o constituie însăşi 
comportarea neatentă a conducătorului auto precum şi imprudenŃa acestuia, ca urmare a 
nerespectării regulilor de conducere a vehiculului.  

În vederea realizării scopului preventiv al pedepsei, dar şi a preîntâmpinării unor 
reacŃii colective negative, ce ar produce perturbaŃii la nivelul disciplinei publice, al 
respectului faŃă de lege, Curtea opinează că se impune aplicarea faŃă de inculpatul P., a 
unei pedepse care să fie executată prin privare de libertate.  

Nu se poate face abstracŃie de contextul actual şi de amploarea pe care au 
înregistrat-o faptele de ucidere din culpă a persoanelor angajate în traficul rutier, 
autovehiculele constituind instrumente deosebit de periculoase ce produc urmări de o 
mare gravitate, acest gen de infracŃiuni generând un sentiment de dezaprobare din partea 
societăŃii civile, care resimte necesitatea unei reacŃii adecvate împotriva făptuitorilor, pe 
măsura tulburărilor pe care le produc în mediul social, corespunzător gradului de pericol 
creat prin săvârşirea lor. 



Curtea reŃine, raportat la materialul probator din dosar, gradul de pericol social 
deosebit de ridicat al faptei, în raport de modalitatea de comitere a acesteia, - respectiv 
conducerea autovehiculului cu o viteză excesivă de 150 km/h, pe un sector de drum, unde 
viteza legală era de 50 km/h,  aspect ce denotă o indiferenŃă, o nepăsare faŃă de 
eventualele consecinŃe ale acŃiunilor sale, pentru viaŃa şi integritatea corporală a celorlalŃi 
participanŃi la trafic, infracŃiunea fiind comisă într-o zonă intens circulată, pe un drum 
european, pe timp de zi, când vizibilitatea era bună, culpa exclusivă a inculpatului,  faptul 
că accidentul s-a soldat cu moartea unei persoane nevinovate şi tinere, rămânând fără 
suport material şi moral, copilul decedatului, minor.  

Pe parcursul judecăŃii, inculpatul a încercat să atenueze, să minimalizeze şi să 
scape de răspunderea propriei fapte, acreditând ideea că accidentul s-a produs din culpa 
exclusivă a victimei, care nu s-ar fi asigurat la virajul efectuat spre stânga, apărare ce nu 
s-a confirmat prin probele administrate în speŃă. 

InfracŃiunea cauzează o tulburare în mediul social, o stare de pericol pentru 
relaŃiile a căror ocrotire este asigurată prin incriminare şi pedeapsă, măsura reparaŃiei 
fiind dată de pericolul social concret. Pe de altă parte, nu se poate omite  că pedeapsa, se 
aplică inculpatului şi urmăreşte reeducarea sa. Aceasta impune, ca la stabilirea sancŃiunii 
să se Ńină seama şi de persoana infractorului şi de aptitudinea sa de a fi reeducat. 

InstanŃa de fond când a dispus suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei aplicate inculpatului, a reŃinut că acesta nu posedă antecedente penale şi că şi-a 
asumat obligaŃia de a-i plăti 1.000 euro lunar, minorei M.A., până la majorat şi că s-a 
prezentat în mod constant în faŃa judecătoriei, la soluŃionarea procesului.  

Curtea, din contră, apreciază că lipsa antecedentelor penale cu greu poate fi 
încadrată în ceea ce legiuitorul a înŃeles să reglementeze prin „conduita bună a 
infractorului înainte de săvârşirea infracŃiunii”, întrucât lipsa cazierului este o stare de 
normalitate, care trebuie să se regăsească în situaŃia juridică a tuturor destinatarilor legii 
penale. Pe de altă parte, săvârşind o infracŃiune de prejudiciu, era normal şi echitabil ca 
inculpatul să încerce despăgubirea familiei victimei, atitudine pe care însă magistraŃii o 
au în vedere la stabilirea şi individualizarea sancŃiunii aplicate acestuia pentru fapta 
dedusă judecăŃii. 

InstanŃa de fond dispunând suspendarea sub supraveghere a executării sancŃiunii 
aplicate inculpatului, a dat semnificaŃii exagerate unei atitudini fireşti, pe care trebuie să o 
aibă orice inculpat care săvârşeşte o infracŃiune şi intră în tangenŃă cu legea penală. 

Din cazierul rutier al inculpatului  depus la fila 155 Vol.I instanŃă, rezultă că 
acesta a avut mai multe abateri la circulaŃia pe drumurile publice, în perioada 2001-2010, 
având chiar suspendat dreptul de a conduce autovehicole, în anul 2008. Toate abaterile 
înscrise în cazierul rutier, au constat în depăşirea vitezei de rulare, admisă pe şoselele din 
România, ceea ce dovedeşte o perseverenŃă şi o înclinaŃie a inculpatului în încălcarea 
normelor legale ce reglementează circulaŃia pe drumurile publice, în condiŃii de securitate 
pentru toŃi participanŃii la traficul auto. 

În speŃă, Curtea reŃine că gradul de pericol social este unul foarte ridicat, fiind 
determinat, în ceea ce priveşte latura obiectivă a infracŃiunii, de încălcarea gravă a 
normelor referitoare la – circulaŃia pe drumurile publice – conducerea autovehiculului cu 
viteză excesivă, dar şi de amploarea urmărilor produse, constând în moartea violentă a 
unei persoane tinere. 



În plus, nu poate fi omis că infracŃiunea a avut loc în timpul zilei, când 
vizibilitatea nu era redusă, dar şi în contextul unui trafic intens,  ceea ce pune în evidenŃă 
că inculpatul şi-a asumat consecinŃele nerespectării grave a regulilor de circulaŃie. 

Din perspectiva raportului de cauzalitate, se constată că toate aceste urmări sunt 
rezultatul exclusiv al acŃiunilor inculpatului. 

Sub aspect subiectiv, în ceea ce priveşte gradul vinovăŃiei pentru infracŃiunea 
prev.de art.178 alin.2 C.pen., este de observat că inculpatul a acŃionat în forma culpei cu 
prevedere, cu o uşurinŃă ieşită din comun, apropiată de inconştienŃă, nesupunându-se 
normelor din regulamentul de aplicare a O.U.G.nr. 195/2002 şi sperând că rezultatele 
conduitei sale imprudente nu se vor produce, împrejurare ce ridică mari semne de 
întrebare asupra seriozităŃii, responsabilităŃii şi modului în care a înŃeles să se conformeze 
restricŃiilor şi obligaŃiilor pe care le presupune activitatea de conducere a unui 
autovehicul. 

În ciuda caracterizărilor elogioase, modalitatea în care inculpatul a acŃionat, 
evidenŃiază o lipsă de maturitate şi preocupare pentru eventualele consecinŃe ce s-au şi 
produs, datorită nerespectării regulilor privind circulaŃia pe drumurile publice şi 
gravitatea acestora. 

De asemenea, deşi inculpatul a pus la dispoziŃia familiei victimei  suma de 1000 
euro/lunar pentru întreŃinerea minorei M.A., el  s-a manifestat mai degrabă ca o victimă a 
unor împrejurări nefavorabile, ceea ce evidenŃiază faptul că nu a înŃeles şi nu a acceptat 
pe deplin vinovăŃia sa, raportat la producerea accidentului şi a urmărilor deosebit de 
grave. 

Pentru motivele ce preced, Curtea apreciază că doar prin executarea pedepsei prin 
privare de libertate, sancŃiunea aplicată de judecătorie, la minimul special, va constitui un 
avertisment adecvat pentru inculpat, faŃă de reprobabilitatea faptei sale şi îi va crea o 
atitudine potrivită faŃă de ordinea de drept şi regulile de convieŃuire socială, pe care le-a 
încălcat cu brutalitate.  

Este demn de remarcat că inculpatul nu a manifestat regret în faŃa instanŃei de 
judecată, faŃă de infracŃiunea comisă, nici empatie faŃă de familia victimei decedate, a 
acoperit parŃial daunele provocate acestora, aspecte care vor fi avute în vedere de către 
Curte, la modul de executare a pedepsei.  

Din piesele dosarului, nu a rezultat că inculpatul a conştientizat propriile acŃiuni şi 
gravitatea infracŃiunii pentru care este judecat, lipsind exersarea asumării responsabilităŃii 
pentru propriile fapte. 

Consolidarea resurselor personale trebuie să vizeze în egală măsură şi dobândirea 
unor percepŃii corecte a rolului pedepsei, pentru a preîntâmpina accentuarea 
sentimentelor şi manifestărilor de frustrare, generate de inserŃia sa în mediul carceral. 
Toate aceste aspecte, necesită o intervenŃie de lungă durată şi centrată pe conştientizarea 
motivelor care au determinat infracŃiunea, înŃelegerea legăturii de cauzalitate dintre 
comportamentul său şi consecinŃele grave produse – decesul unei persoane -, controlul 
furiei şi identificarea unor noi modalităŃi de abordare a circulaŃiei pe drumurile publice. 
Gestionate corespunzător, acestea ar putea constitui resurse interne pe care inculpatul 
recurent s-ar putea baza în viitor. 

Aşa fiind, Curtea în baza art.38515 pct.2 lit.d C.proc.pen., va admite ca fondat 
recursul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla împotriva sentinŃei 



penale nr. 861 din 17 mai 2013 a Judecătoriei Gherla pe care o va casa în latura penală cu 
privire la modalitatea de executare a pedepsei şi rejudecând în această limită: 

Va dispune executarea pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului P.C.V., 
pentru comiterea infracŃiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin 1, 2 Cod penal 
prin privare de libertate. 

Se va face aplicarea art. 71 şi art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal pe durata 
executării pedepsei, conform cauzei Hirst c/a Regatului Unit al Marii Britanii. 

Se vor înlătura din hotărâre dispoziŃiile art. 861- 863 Cod penal. 
Se vor menŃine restul dispoziŃiilor sentinŃei recurate. 
Cheltuielile judiciare în recursul parchetului vor rămâne în sarcina statului, 

conform art.192 pct.3 alin.3 C.proc.pen. 
 
Cu privire la recursul asigurătorului: 
Drepturile persoanelor prejudiciate prin accidente „se pot exercita şi direct 

împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaŃiei acestuia, cu 
citarea obligatorie a celui răspunzător de producerea pagubei”.  

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

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

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

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

Aşadar, din analiza dispoziŃiilor legale şi a principiilor de drept enunŃate mai sus, 
rezultă că, în cazul producerii unui accident de circulaŃie, având ca urmare cauzarea unui 
prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, 
coexistă repararea pagubei bazată pe Codul civil – temei delictual – cu cea contractuală a 
asiguratorului, bazată pe contractul de asigurare încheiat în condiŃiile reglementate 
prin Legea 136/1995 modificată. Mai mult, potrivit art. 2224 din Noul Cod civil, 
drepturile terŃelor persoane păgubite se exercită împotriva celor răspunzători de 
producerea pagubei. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, asigurătorul poate fi chemat în 
judecată de persoanele păgubite, în limitele obligaŃiilor ce îi revin acestuia din contractul 
de asigurare. 



Prin decizia nr.1/2005 Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a admis recursul în 
interesul legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
CasaŃie şi JustiŃie şi în aplicarea disp. art. 54 alin.4 şi ale art. 57 din Legea nr.136/1995, 
privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările ulterioare, a stabilit că 
societatea de asigurare participă în procesul penal în calitate de asigurator de răspundere 
civilă.  

Curtea consideră că nu se impune diminuarea cuantumului daunelor morale şi 
materiale acordate părŃilor civile V.T. M.S. şi M.A., raportat la dispoziŃiile art. 1391 
NCC, deoarece despăgubirile acordate de instanŃa fondului, prezintă un raport rezonabil 
de proporŃionalitate cu atingerea adusă sănătăŃii fizice şi psihice a recurentelor, reflectând 
gradul de lezare a valorii sociale ocrotite, intensitatea şi gravitatea atingerii aduse. 

Din piesele de la dosar, Curtea a constatat că partea vătămată  B.A.C., s-a 
constituit parte civilă cu suma de 30.000 euro daune morale, dar judecătorul fondului l-a 
obligat pe inculpat, iar apoi în mod direct pe asigurător să-i achite suma de 32.000 euro 
cu acelaşi titlu. 

Astfel, în urma constatării că la data producerii accidentului rutier autovehicolul 
condus de inculpat, avea încheiată o asigurare de răspundere civilă auto RCA la 
asigurător, s-a dispus introducerea în cauză şi citarea societăŃii de asigurări S.C. U.A. SA 
Bucureşti – Sucursala Cluj. 

Curtea, respectând conŃinutul RIL-ului 1/2005 al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie 
apreciază că în mod corect Judecătoria Gherla a introdus în cauză şi a citat ca asigurător 
S.C. U.A. SA Bucureşti – Sucursala Cluj, însă în mod eronat a obligat asigurătorul la 
plata directă a daunelor către părŃile civile din această cauză, câtă vreme răspunderea sa 
se circumscrie contractului de asigurare încheiat în condiŃiile reglementate prin Legea 
nr.136/1995 modificată. 

Referitor la solicitările asigurătorului de a se dispune achitarea inculpatului, 
acestea exced calităŃii sale procesuale, astfel că nu vor fi primite de către instanŃa de 
recurs. 

În speŃa de faŃă, a fost obligat inculpatul la dezdăunarea părŃilor  civile, faŃă de 
culpa sa exclusivă în săvârşirea accidentului rutier, constatându-se că societatea de 
asigurări are calitatea de asigurător, după care în mod greşit, a fost obligat direct la plata 
pagubelor încercate de acestea. 

InstanŃa fondului la stabilirea daunelor morale a avut în vedere vârsta tânără a 
victimei, faptul că părŃile au fost căsătorite o perioadă relativ scurtă de timp, condiŃii în 
care cuantumul daunelor morale fixate este rezonabil şi va fi menŃinut de către Curte. 

DispariŃia violentă şi intempestivă a victimei, a provocat soŃiei şi fiicei acesteia, 
precum şi părinŃilor şi surorii defunctului, traume psihice de excepŃie, ale căror 
consecinŃe vor fi vizibile şi în viitor, condiŃii în care solicitarea asigurătorului de a se 
dispune reducerea cuantumului daunelor morale, nu este fondată. 

Existând însă motive de nelegalitate şi netemeinicie a sentinŃei, constând în 
obligarea inculpatului şi a asigurătorului la plata unor sume de bani mai mari decât cele 
solicitate de partea civilă Bâldea, precum şi dispunerea suportării în mod direct de către 
asigurător a tuturor pagubelor încercate de părŃile civile, Curtea în baza art. 385 ind.15 
pct.2 lit.d, va admite recursurile declarate de inculpatul P.C.V. şi SC U.A. SA Bucureşti, 
Sucursala Cluj, împotriva aceleiaşi sentinŃe pe care o va casa în aceste limite şi  
rejudecând, va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabile civilmente SC T.P.S. 



SRL Voluntari să achite acestei părŃi civile suma de 30.000 euro sau echivalentul în lei a 
acesteia la data plăŃii, cu titlu de daune morale. 

Va constata că societatea are calitatea de asigurator, înlăturând obligarea sa 
directă la plata despăgubirilor civile. 

Cheltuielile judiciare în recursurile inculpatului şi asiguratorului vor rămâne în 
sarcina statului, în baza art. 192 alin.3 pct.3 C.p.p. 

 
Cu privire la recursul părŃilor civile: 
CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor 

unei părŃi, determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinŃele 
păgubitoare pentru acea persoană. Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o 
eliminare imperfectă a consecinŃelor acestei încălcări, art.41 din ConvenŃia Europeană 
conferă CurŃii competenŃa de a acorda o reparaŃie în favoarea părŃii vătămate. Printre 
elementele luate în considerare de către Curte, atunci când se pronunŃă 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 distincŃia între prejudiciul material şi cel moral se 
realizează mai greu, Curtea le poate examina împreună. (cauza Comingersoll împotriva 
Portugaliei CEDO 2000). 

Curtea constată că solicitările părŃii civile V.T. M.S., constând în contravaloare 
monument funerar, au fost date şi stabilite în cuantumul daunelor materiale acordate 
părŃii civile V.T.T.,  în sumă de 11.817,77 lei, magistratul fondului arătând în  motivare 
că „totalul sumei de 11.817,77 lei cuprinde şi produsul numit granit şi montajul în valoare 
de 4.612,80 lei”. 

În privinŃa cheltuielilor de înmormântare, din totalul sumei de 7800 lei cerut de 
partea civilă, instanŃa de fond a onorat suma de 4300 lei, ca dovedită prin probele scrise şi 
testimoniale. 

Potrivit practicii judiciare constante a instanŃei supreme, se învederează că 
obligaŃia inculpatului la dezdăunarea copilului minor al victimei, se întemeiază pe 
dispoziŃiile art. 14 din Codul de procedură penală, iar durata obligaŃiei de plată a acestor 
despăgubiri periodice este până la împlinirea majoratului de către copii, iar nu până la 
terminarea studiilor, fără depăşirea vârstei de 26 ani (Dec.pen.nr.62 din 15.06.1990 a 
CSJ). 

Justificarea acestei soluŃii se bazează pe faptul că inculpatul trebuie obligat la 
plata despăgubirilor periodice numai până la majoratul copilului victimei, deoarece nu 
se poate dispune asupra drepturilor unei persoane lipsite de capacitate şi pentru 
perioada când aceasta va dobândi capacitatea de exerciŃiu deplină. 

La împlinirea vârstei de 18 ani, copilul minor al victimei, dobândind capacitate 
de exerciŃiu, va putea dispune personal şi în privinŃa dreptului său la dezdăunare, dacă 
se va afla în continuarea studiilor.  

Prin urmare, acordarea sumei de 2.000 lei cu titlu de despăgubiri periodice 
lunare în favoarea minorei M.A., până la majoratul acesteia, obligaŃie ce incumbă 



inculpatului P., este o soluŃie legală şi temeinică, ce nu se impune a fi modificată pentru 
considerentele evocate. 

Dacă partea civilă V.T. M.S. posedă alte acte, care nu au fost depuse la dosar şi 
din care rezultă o valoare mai mare a monumentului funerar, odată cu cheltuielile 
efectuate pentru comemorările ulterioare ale victimei, vor putea fi solicitate de către 
aceasta, pe calea unei acŃiuni civile separate, în momentul în care prejudiciul suportat de 
ea va fi cert şi actual.   

Cheltuielile efectuate de aparŃinătorii defunctului pentru ridicarea unui 
monument funerar, sunt determinate de evenimentul morŃii, reprezentând o daună 
economică şi, în consonanŃă cu principiul reparării integrale, trebuie recuperată de la 
autorul faptei ilicite sau persoana chemată să răspundă civil. Monumentul funerar 
constituie un mod de exprimare a sentimentului de pioşenie şi de cinstire a celui decedat 
şi este locul unde cei apropiaŃi se pot reculege, astfel că nu poate fi apreciat ca o 
cheltuială voluptorie, ci o pagubă, care implică repararea ei. 

În privinŃa obligării inculpatului la plata creditului de 125.000 euro, contractat de 
către victima V.T.R., Curtea reŃine că din moment ce între obligaŃia de restituire a 
împrumutului din partea victimei şi infracŃiunea comisă de inculpat, nu există raport de 
cauzalitate, în mod judicios nu va fi admisă acŃiunea civilă a aparŃinătorilor, în legătură 
cu diferenŃa rămasă nerambursată din datorie.  

Acest punct de vedere este statuat de mult timp, prin decizii ale instanŃei supreme, 
care afirmă „autorul infracŃiunii de omor sau ucidere din culpă nu poate fi obligat la plata 
împrumutului făcut de victimă, anterior săvârşirii infracŃiunii de ucidere din culpă, între 
fapta generatoare de daune şi împrumutul neachitat, neexistând raport de cauzalitate”. 
(Decizia nr. 1053 din 18.06.1991 a CSJ). 

Pentru motivele ce preced, se vor respinge ca nefondate recursurile declarate de 
părŃile civile V.T.M.S., şi V.T.M.A. reprezentată de V.T.M.S. împotriva aceleiaşi 
sentinŃe, în baza art. 385 ind.15 pct.1 lit.b C.p.p. 

Va obliga părŃile civile să achite statului suma de câte 150 lei cheltuieli judiciare, 
în baza art. 192 alin. 2 C.p.p. 

 
Cu privire la recursul inculpatului 
În esenŃă, critica inculpatului vizează interpretarea eronată de către judecătorie a 

probelor administrate, testimoniale şi ştiinŃifice prin prisma dispoziŃiilor art.63 şi 64 
C.proc.pen., ceea ce impune o soluŃie de achitare întemeiată pe art. 10 lit. d rap.la art. 11 
pct. 2 lit.a C.p.p. 

Premisa coerenŃei şi predictibilităŃii sistemului judiciar constă în previzibilitatea 
interpretării şi aplicării normelor de drept. 

În operaŃiunea de interpretare a normelor juridice, magistratul este chemat să 
desluşească voinŃa 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, condiŃia previzibilităŃii legii. 

În acest sens, în  Avizul nr.11 din 2008 al Consiliului consultativ al Judecătorilor 
Europeni, în atenŃia 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 conŃinutului regulii de drept, cât şi a aplicării sale 
şi contribuie la calitatea sistemului judiciar”. 

ExistenŃa unor contradicŃii 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 neesenŃiale, 
nerelevante pentru aflarea adevărului şi corecta stabilire a situaŃiei 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, contradicŃiile invocate de părŃi sunt consecinŃa evaluării 
subiective a probatoriului administrat şi constituie o motivare a apelului sau recursului. 

Potrivit art.63 alin.2 C.proc.pen., probele nu au o valoare dinainte stabilită, iar 
aprecierea fiecăreia se face de organul judiciar în urma examinării tuturor probelor 
administrate, în scopul aflării adevărului.  

Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii 
judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziŃii de includere a capacităŃii 
apreciative a instanŃei 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 IndependenŃei eficacităŃii 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 funcŃiile lor”. 

Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecŃie şi de 
conştiinŃă constituie suportul raŃional al demersului judiciar pentru cunoaşterea faptelor, 
drept garanŃie a unui proces echitabil şi în concordanŃă cu disp.art.6 paragraf 2 din 
ConvenŃia Europeană şi Protocolul nr.7, instanŃa are obligaŃia de a-şi motiva soluŃia dată 
cauzei, ceea ce implică justificarea procesului de convingere în mecanismul silogismului 
judiciar al aprecierii probelor. Această poziŃie a instanŃei de recurs, 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 
părŃi”. 

Probele administrate în faza de urmărire penală au aceeaşi valoare cu cele din faŃa 
judecătorului, respectiv cele strânse în faŃa procurorilor, se analizează coroborat cu cele 
realizate în faza cercetării judecătoreşti, iar scopul lor prev. în art. 62 Cod procedură 
penală, constând în aflarea adevărului, este identic, pentru ambele faze ale procesului 
penal. 

Prin urmare, probele administrate în faza de urmărire penală nu servesc exclusiv 
pentru trimiterea în judecată a inculpatului, iar faptul că instanŃa este obligată să verifice 
legalitatea lor şi să stabilească utilitatea şi concludenŃa acestora în cadrul cercetării 
judecătoreşti, nu duce automat la concluzia eliminării celor din faza de urmărire penală. 

VinovăŃia exclusivă a inculpatului în săvârşirea faptei deduse judecăŃii rezultă din 
ansamblul probelor testimoniale şi scrise ataşate dosarului, respectiv: procesul-verbal de 
cercetare la faŃa locului fila 9 up, schiŃa locului accidentului fila 13 up, planşele 
fotografice cu urmele ridicate la data investigării tehnico-ştiinŃifice a locului faptei din 22 
aprilie 2010 filele 15-30 up, raportul de constatare medico-legală a victimei fila 43 up, 
declaraŃiile părŃii civile V.T. R. fila 68 up, B.A.M. fila 69 up, V.T. M.S. fila 72 up, care 



se coroborează cu declaraŃiile martorilor M.I. Augustin fila 78 up, C.V. fila 80 up, B.M. 
fila 82 up, F.S.D. fila 83 up, A.L. fila 87 up, V. D.R. fila 90 up, M.G.S. fila 93 up, B.P. 
fila 96 up, V.T. fila 98 up, C.T.F. fila 104 up, C.F. fila 108 up, declaraŃiile inculpatului 
fila 110 şi 113 up, procesul-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală fila 
152 up, fiind înlăturate concluziile probelor ştiinŃifice respectiv: a expertizei tehnice 
judiciare depusă la fila 31 Vol.II instanŃă, întocmită de expert V.O., împreună cu 
concluziile şi punctul de vedere asupra probei ştiinŃifice formulate de expertul parte, 
desemnat de inculpat, D.S.D.. 

Ca o primă remarcă, în analizarea recursului declarat de către inculpat, Curtea 
reŃine că alături de judecătorie, îşi însuşeşte starea de fapt stabilită prin rechizitoriu, 
împrejurare ce determină ca aceasta să devină a instanŃei de judecată, semnificând 
unitatea de vedere dintre parchet şi magistraŃi, în evaluarea şi interpretarea probelor. Ea 
nu înseamnă stabilirea faptelor numai în baza probelor administrate la urmărirea penală, 
ci, fie, concordanŃa acestor probe cu cele administrate în cadrul anchetei judecătoreşti, fie 
nepotrivirea dintre cele două categorii de probe şi, reŃinerea, de către instanŃe, ca mai 
credibile, în consonanŃă 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 preeminenŃei dreptului, a 
respectării tuturor prevederilor legale (a se vedea cazul Sunday Times din 26 mai 1979 de 
la Curtea Europeană de la Strassbourg) 

Atât în faza de urmărire penală prin declaraŃiile date, cât şi în faŃa instanŃei de 
fond, inculpatul recurent nu a recunoscut învinuirea adusă învederând că „datorită 
faptului că autoturismul Audi A4 condus de victimă a efectuat brusc virajul la stânga, a 
urmat impactul între maşina mea şi cea a defunctului, nu pot preciza, dacă victima a 
semnalizat intenŃia de a vira la stânga, dar eu nu Ńin minte să fi văzut luminile de 
semnalizare pornite. Consider că şoferul de la Audi poartă culpa în producerea 
accidentului rutier, deoarece nu s-a asigurat din spate la efectuarea virajului la stânga”. 

Aceeaşi poziŃie de nerecunoaştere a faptei este reliefată de către inculpat şi în 
conŃinutul procesului-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală de la fila 
152, în care arată textual :”Nu mă consider vinovat de producerea accidentului, culpa 
fiind a victimei, pentru că nu s-a asigurat la virajul spre stânga”. 

În faŃa instanŃei de fond, la fila 90, inculpatul –recurent precizează că „la ieşirea 
din Jucu spre Cluj, a intrat în depăşirea unui autoturism Toyota Rav 4 şi a observat că în 
faŃa acesteia, mai era încă un vehicul. Învederează că a accelerat pentru a le putea depăşi 
pe ambele, dar când se afla în depăşirea Toyotei, a observat că celălalt vehicul, aflat în 
faŃă, virează spre stânga, astfel că nu l-a mai putut evita. Afirmă că, nu a observat ca 
autoturismul Audi să fi semnalizat virajul spre stânga”. Recunoaşte inculpatul că 
„impactul cu vehiculul Audi a avut loc pe sensul opus de circulaŃie, pe care circula el. În 
momentul impactului cu maşina Audi, aveam o viteză de peste 100 km/h, dar nu pot 
preciza cât. Anterior accidentului, am mai depăşit de două ori autoturismul Toyota Rav 4. 
Maşina cu care circula inculpatul s-a răsturnat de 3 ori şi s-a oprit în şanŃ cu roŃile în sus, 
iar Audi se afla pe marginea carosabilului, din stânga, în sensul său de mers. În momentul 
accidentului, nu cunoştea care este limita de viteză pe acea porŃiune de drum şi credea că 
a ieşit din localitate”.  



Curtea reŃine că apărările formulate de inculpat, nu se coroborează cu procesul-
verbal de cercetare la faŃa locului şi nici cu declaraŃiile celorlalŃi martori ascultaŃi 
nemijlocit de procurori şi instanŃă şi care reliefează, o cu totul altă stare de fapt. 

Astfel, din procesul-verbal de cercetare la faŃa locului depus la fila 9 up, rezultă că 
accidentul de circulaŃie s-a produs în localitatea Jucu, unde limita de viteză pe acest 
sector de drum, pentru autoturisme, este de 50 km/h, fără alte restricŃii.  

Mai mult, în recurs, apărătorul inculpatului a depus la dosar fila 77, mai multe 
imagini surprinse de satelitul aplicaŃiei Google Earth din care rezultă limitarea de viteză 
la 50 km în acel sector de drum. 

Cu ocazia cercetării locului faptei, au fost descoperite urme de târâre pe banda 
stângă raportat la direcŃia de deplasare Gherla-Cluj, de 24,60 m şi pe o lungime de cca 90 
m pe aceeaşi bandă, au fost găsite cioburi şi elemente de caroserie desprinse din cele 
două vehicule. Roata dreaptă faŃă a autoturismului BMW X6 şi componente mecanice au 
fost descoperite între şanŃ şi calea ferată.  

Din acelaşi act rezultă că la locul accidentului carosabilul era din asfalt, uscat, cu 
o lăŃime de 7,20 m, fiind marcată separarea sensurilor de circulaŃie cu linie discontinuă 
simplă, cu o singură bandă de circulaŃie pe fiecare sens, în aliniament. SuprafaŃa părŃii 
carosabile era mărginită de acostamente consolidate de 2,70 m şi şanŃuri cu adâncime de 
2 m.   

La data de 22 aprilie 2010, în jurul orei 12,55, victima V.T. R.n conducea un Audi 
A4 din direcŃia Gherla spre Cluj. În localitatea Jucu la km 17+452 m, victima a 
semnalizat intenŃia de schimbare a direcŃiei de deplasare spre stânga, reducând viteza, 
pentru a intra pe un drum ce duce la S.C. P. SRL, aspecte care rezultă din declaraŃiile 
martorilor F.S., A.L., V. Diana şi M.G., atât din faza de urmărire penală cât şi din faŃa 
instanŃei. 

În aceeaşi direcŃie de mers, în spatele victimei, martora V. conducea autoturismul 
Toyota Rav 4, vehicol în care se aflau martorii M.G., A.L. şi F.S.. 

Potrivit declaraŃiilor martorilor de mai sus, inculpatul conducea autoturismul 
BMW X6 cu nr. …, din direcŃia Gherla spre Cluj, în spatele martorei V.. În autoturismul 
inculpatului se afla şi martora V.T..  

Înainte de Hanul KM 17, conducând autoturismele de mai sus, inculpatul şi 
martora V. s-au depăşit reciproc, de  mai multe ori, susŃineri ce rezultă din declaraŃiile 
martorilor F.S., A.L., V. D., M.G., C.T.F., C.F. 

În localitatea Jucu, pe DN 1C , după Hanul Km 17, inculpatul a intrat în depăşirea 
autoturismului Toyota, condus de martora V., ambele vehicole rulând cu o viteză de 150 
km/h, mult superioară limitei admise pe acest sector de drum, aşa cum rezultă din 
declaraŃia martorului C.T.F..  

Martora V. D. care conducea autoturismul Toyota Rav 4 , a sesizat intenŃia de 
schimbare a direcŃiei de mers a victimei şi atenŃionată şi de martorul F.D. cu privire la 
manevra victimei, a ocolit maşina Audi A4, prin partea dreaptă, pătrunzând în parte pe 
acostamentul consolidat al sensului de deplasare Gherla-Cluj, aspect care rezultă din 
declaraŃiile martorilor  F.S., A.L., V. D., M.G.. 

În acest timp, în depăşire, circulând pe contrasens, la volanul autoturismului 
BMW X6, inculpatul P. a lovit în partea lateral stângă zona mediană, autoturismul condus 
de victimă, care efectua manevra de schimbare a direcŃiei de deplasare, aspecte care 
rezultă din declaraŃiile martorilor F.S., A.L., V. D., M.G., C.T.F. şi C.F.. 



În urma ciocnirii violente, autoturismul condus de victimă s-a învârtit în aer şi 
apoi pe sol, ajungând în şanŃul din stânga şoselei raportat la direcŃia de deplasare Gherla-
Cluj, la o distanŃă de 95,7 m de locul impactului aşa cum rezultă din declaraŃia martorului 
ocular C.T.F.. Autoturismul inculpatului s-a răsturnat în acelaşi şanŃ, la o distanŃă de 
68,40 m de locul impactului. 

Din declaraŃia martorului ocular C.T.F., din ambele faze ale procesului penal, 
rezultă că „la 22.04.2010, în jurul orei 12.55 aflându-se în parcarea Han Km 17, s-a 
hotărât să se deplaseze la Cluj astfel că s-a urcat în autoturismul personal, aflat în acea 
parcare, după care s-a asigurat pentru a pătrunde pe DN 1C”. Martorul învederează că 
„asigurându-se din partea stângă, a observat două autoturisme de teren, care circulau unul 
în spatele celuilalt înspre Cluj, fiecare având o viteză de peste 150 hm/h. În timp ce se 
asigura, avea o vizibilitate de aproximativ 1 km spre Gherla, direcŃie din care circulau 
cele două autoturisme de teren, astfel că până în momentul când au trecut prin dreptul 
său, a observat că autoturismul inculpatului, a fost depăşit de Toyota, de culoare gri 
metalizat. Martorul precizează că între autoturismul pe care el îl pilota şi cele două 
vehicule de teren nu mai circulau alte maşini, astfel că a avut vizibilitate bună, asupra 
locului unde a avut loc accidentul. Martorul relevă că a observat în zona intersecŃiei cu 
drumul ce duce spre Jucu de Mijloc că autoturismul victimei era oprit, orientat cu faŃa 
spre Cluj, că avea puse în funcŃiune lămpile de semnalizare pe partea stângă, fiind cu faŃa 
uşor orientată spre stânga, aşteptând trecerea autovehiculelor care circulau din sens opus, 
pentru a putea efectua virajul la stânga. Mai arată martorul C. că autoturismul Toyota, 
fără a semnaliza, a depăşit autoturismul Audi pe partea dreaptă, pătrunzând pe 
acostamentul consolidat, iar autoturismul inculpatului, fără a semnaliza, a încercat să 
depăşească autoturismul victimei, peste axul drumului, moment în care, conducătorul 
autoturismului Audi a virat stânga, deoarece din faŃă nu circulau alte maşini, având astfel 
loc impactul între maşina victimei şi cea a inculpatului. Acelaşi martor precizează că  
înainte de producerea accidentului, după ce a pătruns pe DN 1 C, a observat că inculpatul 
a încercat să mai efectueze o manevră de depăşire a autoturismului Toyota, trecând puŃin 
de axul drumului, moment în care vehiculul Toyota nu i-a permis realizarea manevrei, 
trecând şi el puŃin peste axul drumului. Martorul ocular C., afirmă că în urma impactului 
a observat cum maşina victimei a fost proiectată în aer, învârtindu-se o dată şi de două 
sau de trei ori pe sol, în zona şanŃului din partea stângă a drumului, în sensul de deplasare 
a martorului.  Autoturismul inculpatului, în urma accidentului, a rămas în zona 
intersecŃiei, răsturnându-se, iar autoturismul Audi, a fost proiectat la 80 m de locul 
producerii impactului. Acelaşi martor relevă că lampa de semnalizare a maşinii victimei, 
în spate stânga, funcŃiona chiar şi după producerea accidentului, lucru observat şi de 
organele de poliŃie”. 

Curtea reŃine ca deosebit de relevantă pentru dovedirea vitezei excesive cu care 
circula inculpatul pe drumurile publice, este declaraŃia martorului C.T.F., care la fila 106 
up precizează că:”din discuŃiile purtate la faŃa locului, am aflat faptul că autoturismul 
BMW X6 a fost surprins de camerele video ale unei staŃii de carburant din Baia Mare, în 
timp ce alimenta vehiculul cu combustibil, cu numai o oră şi un sfert, înainte de 
producerea accidentului rutier. Tot din discuŃiile auzite la faŃa locului, am reŃinut 
afirmaŃia conducătorului echipajului ambulanŃei, care a precizat că în timp ce se deplasau 
spre Gherla, a observat în localitatea Răscruci, cele două autoturisme de teren, al 



inculpatului şi al martorei V., care circulau cu viteze foarte mari, lucru ce i-a atras atenŃia, 
fiind ulterior dirijat de dispecerat, să se deplaseze la faŃa locului”.  

Martorul C.T.F., în declaraŃia dată la Judecătoria Gherla fila 100 Vol.I şi-a 
menŃinut în totalitate declaraŃiile date în faza de urmărire penală. SusŃinerile acestui 
martor sunt concordante cu cele ale procesului-verbal de cercetare la faŃa locului, care 
arată că, în depăşire inculpatul a circulat pe contrasens, iar martorul învederează că 
„impactul celor două autovehicule a avut loc în zona axului drumului, pe sensul opus de 
deplasare, sensului său de mers”. Acelaşi martor în faŃa instanŃei a reliefat că a văzut 
următoarea scenă:”am intrat cu maşina pe podul din dreptul localului şi în acel moment 
am văzut că în faŃă se afla în poziŃie mai înaintată maşina Toyota, iar după ea se deplasa 
maşina BMW, care a încercat să o depăşească, mergând puŃin paralel cu ea, după 
care a revenit în spate. În acelaşi timp, am văzut că in faŃă se afla un autoturism care era 
lângă axul drumului şi semnaliza intermitent spre stânga”. Martorul C.T. în declaraŃia de 
la fila 107 up, relevă că „vitezele celor două autoturisme de teren erau de 170 km/h. Mai 
precizează, că cele două autoturisme de teren se depăşeau reciproc, primul rula 
autoturismul inculpatului, care era depăşit de vehiculul Toyota. Acelaşi martor relevă că a 
văzut maşina victimei, care avea semnale vizibile luminoase, pentru a efectua depăşirea, 
fiind trecută de axul drumului. Martorul C. se afla deja pe DN 1, observând din spatele 
autoturismului inculpatului, manevra acestuia de a depăşi Toyota şi a văzut totodată 
faptul că, vehiculul Toyota, a depăşit maşina victimei care se afla încadrată spre stânga, 
depăşirea victimei s-a realizat de martora V. pe partea dreaptă, iar inculpatul aflat în 
depăşirea Toyotei, a lovit în plin autoturismul victimei, ce efectua manevra de viraj 
stânga. Deosebit de importantă este susŃinerea martorului ocular, care reliefează că 
„lovindu-l inculpatul în partea laterală stânga, l-a spulberat  pe victimă”.  

Curtea reŃine că pentru dovedirea conducerii imprudente şi cu viteză excesivă de 
către inculpat, pe drumurile publice, cu o nepăsare rece faŃă de consecinŃele atitudinii 
sale, este declaraŃia martorului B.P. de la fila 96 up care învederează:”dintre persoanele 
prezente la faŃa locului, l-am auzit pe un bărbat care îi reproşa conducătorului 
autoturismului BMW X6, că era să-l lovească şi pe el, în zona Han Km 17. Am observat 
că luminile de semnalizare stânga ale autoturismului victimei, funcŃionau în momentul 
când au ajuns la acest autoturism. Acelaşi martor relevă că ”din discuŃiile persoanelor 
aflate la faŃa locului, am auzit că şoferul autoturismului BMW X6 ar fi afirmat că s-
a întrecut cu un alt autovehicul, de culoare deschisă, ca fraierul”. 

Curtea reŃine astfel că, susŃinerile organelor de poliŃie din cuprinsul procesului-
verbal de cercetare la faŃa locului, iar pe de altă parte, afirmaŃia procurorului că între 
inculpat şi martora V. a existat o întrecere, pe drumurile publice, sunt recunoscute în mod 
indirect şi puse în evidenŃă, prin chiar propria recunoaştere a recurentului, făcută în faŃa 
martorului B.P., cu ocazia măsurătorilor locului faptei. 

Viteza excesivă de 150 km/h avută de inculpat în momentul producerii 
accidentului, din vina sa exclusivă, este reliefată şi prin concluziile raportului de 
constatare medico-legal al victimei care precizează că „moartea a fost violentă şi s-a 
datorat politraumatismului cu ruptură de aortă şi rupturi viscerale toraco-abdominale, 
leziuni ce s-au putut produce prin decelerare bruscă şi comprimare de părŃile componente 
ale unui autoturism, în condiŃiile unui accident rutier”.  

Mai mult, rularea cu o viteză superioară  celei legale, de către inculpat este pusă 
în evidenŃă şi prin concluziile aceluiaşi proces-verbal de cercetare la faŃa locului de la fila 



9 up, din care rezultă că atât autovehiculul inculpatului cât şi al victimei au fost avariate 
în proporŃie de 90% în urma evenimentului rutier, ceea ce demonstrează distrugerea în 
totalitate a autoturismelor, ca efect a vitezei exagerat de mari pe acel segment de drum, 
respectiv de 150 km/h, în loc de 50 km/h. 

Inculpatul nu se poate apăra că nu cunoştea cu ce viteză se putea rula în acea 
porŃiune de drum, deoarece chiar pe carosabil era inscripŃionată cifra 50, iar pe de altă 
parte, prin natura meseriei şi a atribuŃiilor de serviciu, recurentul era obligat să efectueze 
multiple deplasări în această zonă a Ńării, astfel că traseul îi era cunoscut. 

Pe lângă martorul ocular C.T.F., a cărui declaraŃie stă la baza hotărârii de 
condamnare, o importanŃă covârşitoare o au şi declaraŃiile martorilor aflaŃi în vehiculul 
Toyota condus de martora V. D. Astfel, martorul F.S.D. în declaraŃia de la fila 83 up, 
arată că: „în data de 22.04.2010, în jurul orei 12.00, mă aflam în maşina Toyota condusă 
de V. R., ce se afla la volan, în vehicul se mai aflau M.G. şi A.L.. În localitatea Răscruci 
am observat că în acelaşi sens cu al nostru se deplasa autoturismul condus de inculpat 
BMW X6. Pe tot parcursul călătoriei, până la locul accidentului, V. R. a  depăşit maşina 
inculpatului de două sau trei ori. Înainte de intrare în localitatea Jucu, am observat că 
inculpatul ne-a depăşit, după care şi-a continuat  deplasarea, apoi a mai depăşit un tir. Îmi 
aduc aminte că în momentul când am fost depăşiŃi de conducătorul BMW X6, acesta 
avea un demaraj puternic. Nu ştiu dacă înainte de intrarea în Jucu sau în Jucu, V. 
R. a depăşit autoturismul inculpatului. După ce am trecut de curba din dreptul Han Km 
17, am observat că în faŃa noastră în acelaşi sens se afla un autoturism Audi A4, pe care 
l-am văzut din timp că a semnalizat intenŃia de a efectua virajul la stânga. I-am atras 
atenŃia R. asupra acestui aspect şi ea a început să reducă viteza. Anterior momentului 
când am observat maşina victimei, R. nu a efectuat nicio manevră de trecere peste axul 
drumului, pentru a-l împiedica pe inculpat să ne depăşească. Când am trecut de curba de 
la Han Km 17, aveam 70 km/h. Nu pot preciza dacă maşina victimei circula cu o viteză 
foarte mică sau era oprit pe parcursul cât a semnalizat. În momentul când ne-am apropriat 
de autoturismul victimei, acesta a virat stânga, pătrunzând în intersecŃie, iar R. l-a ocolit 
pe partea dreaptă călcând cu roŃile din dreapta pe banda de urgenŃă, moment în care, am 
observat autoturismul inculpatului care avea o viteză de 120-130 km/h şi care a intrat în 
impact cu autoturismul victimei, impactul producându-se pe sensul opus de deplasare 
celui în care mergeam noi, între partea din faŃă a autoturismului BMW X6 şi zona 
portierelor din stânga ale maşinii victimei. În urma izbiturii, autoturismul inculpatului s-a 
ridicat cu roŃile din spate în aer, ajungând în şanŃul dintre drum şi calea ferată.  

Curtea reŃine că declaraŃia martorului F. din faza de urmărire penală a fost 
menŃinută de către acesta şi în faŃa instanŃei de fond, fila 95 Vol.I, de unde rezultă fără 
echivoc „întrecerea  efectuată pe şosea între maşina inculpatului şi cea a martorei V., 
acesta relevând textual: am depăşit maşina inculpatului între Răscruci şi Jucu cam de 
două ori. Important este faptul că şi acest martor, alături de martorul C.T. pun în 
evidenŃă viteza excesivă cu care rula inculpatul în localitate, aceea de 130 km/h, în 
opinia acestuia”. 

De asemenea, viteza excesivă cu care rula inculpatul în localitate este pusă în 
evidenŃă şi de martora M.G., care le-a spus martorilor F., A. şi V. „fiŃi atenŃi că ne 
depăşeşte, în timp ce se aflau în Jucu.” 

Din declaraŃia martorei A.L. fila 87 up, rezultă că după ce au intrat în localitatea 
Jucu, martora V. a circulat cu o viteză de 100 km/h până în zona curbei de la Han Km 17, 



după care au redus viteza, deoarece în faŃa lor rula maşina victimei, care semnaliza din 
timp intenŃia de a vira stânga. Maşina victimei circula cu o viteză redusă, în timp ce 
semnaliza şi se apropia de intersecŃie cu un drum lateral stânga. Când ne-am apropiat de 
maşina victimei, am auzit-o pe Rebeca spunând referitor la inculpat „fi atent că ne 
depăşeşte după care a ocolit autoturismul Audi A4 pe partea dreaptă, pe banda de urgenŃă 
şi privind în stânga am observat impactul dintre cele două vehicule. Viteza de deplasare 
a inculpatului era de 150 km/h. În momentul când am ocolit maşina victimei circulam 
cu 80 km/h. R. nu a efectuat nicio manevră de trecere peste axul drumului pentru a nu-i 
permite inculpatului să efectueze depăşirea”.  

Martora A.L. în faŃa instanŃei fila 96 Vol.I şi-a menŃinut declaraŃia din faza de 
urmărire penală, a confirmat existenŃa întrecerii între maşina inculpatului şi cea a 
martorei V., afirmând „inculpatul ne-a depăşit de două ori între localităŃile Răscruci şi 
Jucu. Relevant este faptul că şi din declaraŃia acestei martore rezultă  viteza excesivă cu 
care pilota vehiculul său, pe drumurile publice, recurentul, deoarece martora arată „în 
momentul când am văzut maşina Audi semnalizând, inculpatul era în spatele nostru. 
Imediat maşina victimei a virat la stânga, iar maşina BMW a intrat în depăşirea noastră, 
astfel că cele două autoturisme s-au ciocnit. Maşina victimei a virat în momentul când a 
ajuns în dreptul intersecŃiei, însă manevra a fost făcută cu viteză mică”. 

Martora V. R.D. în declaraŃia de la fila nr. 90 up, învederează că ”după ce am 
pătruns în Jucu şi până la curba de la Han Km 17, am circulat cu o viteză de 90 km/h. 
După ce am trecut de curba de la acest han, am observat că în faŃa mea circula maşina 
victimei, care avea în funcŃiune luminile de semnalizare stânga. În momentul când am 
ajuns în spatele maşinii victimei, şoferul acesteia a virat stânga şi am observat impactul 
dintre maşina victimei şi a inculpatului, eu trecând cu jumătate din vehicul pe banda de 
urgenŃă, deoarece victima virase stânga şi am avut loc să trec şi pe banda de rulare a 
acestuia. Nu am semnalizat dreapta. Impactul dintre cele două vehicule s-a produs în 
zona intersecŃiei, pe sensul opus de mers, sensului nostru de rulare”. 

În faŃa instanŃei, fila 97, martora V. şi-a menŃinut declaraŃia din faza de urmărire 
penală relevând că pe traseul BonŃida-Cluj a rulat cu o viteză de 120 km/h. 

Curtea apreciază ca extrem de relevantă în dovedirea vitezei excesive cu care rula 
inculpatul, pe drumurile publice şi în localităŃi, declaraŃia martorei V. care învederează că 
:”am observat că distanŃa dintre autoturismul pe care îl conduceam şi cel al inculpatului, 
era foarte mică, atunci când l-am observat circulând în spatele meu”.  

Prin declaraŃia martorei V., din ambele faze ale procesului penal, rezultă astfel că 
cele două autovehicule de teren s-au aflat în competiŃie pe drumurile publice, inculpatul 
nepăstrând o distanŃă minimă obligatorie, faŃă de cel al martorei, pentru a evita orice 
posibil eveniment rutier. De altfel, singura concluzie care se trage din starea de fapt 
relevată de către Curte, este aceea că dacă inculpatul ar fi respectat viteza legală de 50 
km/h, pe acel segment de drum, putea să frâneze, să observe din timp victima care 
semnalizase şi se asigurase pentru a vira stânga, vehiculele nu se mai distrugeau în 
totalitate, iar V.G. rămânea în viaŃă.   

Prin declaraŃia martorei M.G. de la fila 89 up, se relevă viteza excesivă de 
deplasare a inculpatului pe drumurile publice aceasta afirmând: ”după BonŃida, R. a 
efectuat o depăşire a unei coloane  de autovehicule printre care se afla şi cel al 
inculpatului. După localitatea  Răscruci, am fost depăşiŃi de autoturismul inculpatului. 
Înainte să ajungem în localitatea Jucu, R. a efectuat o manevră de depăşire a unui tir, în 



faŃa căruia rula inculpatul, Rebeca depăşindu-l astfel pe recurent. În Jucu, R. rula cu o 
viteză de 100 km/h.  După ce am ieşit dintr-o curbă, după Han Km 17, în acelaşi sens de 
deplasare circula victima având în funcŃiune semnalizarea stângă. Întrucât R. a observat 
intenŃia victimei de rulare în stânga, l-a depăşit pe banda de urgenŃă. În momentul în care 
ne-am apropiat de maşina victimei, am observat că inculpatul a semnalizat intenŃia de 
depăşire peste axul drumului, spunându-le şi celorlalŃi martori acest lucru. Viteza 
autoturismului BMW X6 din momentele  anterioare depăşirii, şi producerii accidentului, 
era de 140 km/h, iar noi aveam în maşina Rebecăi 70 km/h. 

 Martora M.G. în declaraŃia de la fila 98 din faŃa instanŃei, relevă că „maşina 
martorei V. a fost depăşită de două-trei ori de către vehiculul condus de inculpat apoi am 
depăşit noi maşina inculpatului şi după curbă în apropiere de Hanul Km 17, am observat 
maşina victimei care se deplasa încet şi semnaliza viraj la stânga. Când ne-am apropiat de 
maşina victimei, am observat că şi inculpatul semnaliza depăşirea noastră, am spus „uite 
că iar ne depăşeşte”, văzând coliziunea dintre cele două vehicule. Maşina inculpatului 
ne-a depăşit, dar în acelaşi timp victima a virat stânga, astfel că inculpatul a lovit Audi 
A4 în uşa de lângă şofer. 

Curtea reŃine şi din declaraŃiile constante ale acestei martore că între inculpat şi 
martora V. a existat o întrecere a autovehiculelor pe ruta BonŃida –Cluj, realizată prin 
depăşiri reciproce şi rularea cu o viteză excesivă, în locul celei normal de 50 km/h în acel 
sector de drum. 

DeclaraŃiile martorilor M.I., C.V. şi B.M., ambulanŃier şi asistent medical la 
Serviciul de AmbulanŃă Dej,  care au sosit la faŃa locului, după producerea accidentului, 
se coroborează cu constatările organelor de poliŃie, cuprinse în procesul-verbal de 
cercetare la faŃa locului.   

DeclaraŃiile martorei V.T. sunt făcute evident pro causa, deoarece este imposibil 
ca aflându-se în autoturismul inculpatului, să nu fi observat nici un detaliu cu privire la 
depăşirile efectuate de acesta sau viteza de rulare, de aceea vor fi înlăturate, 
necoroborându-se cu restul probelor testimoniale ataşate dosarului.  

Martorul C.F. arată că impactul dintre cele două autoturisme a fost deosebit de 
puternic încât „pe jos, erau împrăştiate mai multe fragmente din caroseria vehiculelor, 
punându-se astfel în evidenŃă viteza excesivă de rulare a inculpatului”. 

La fila 156 Vol.I instanŃă este ataşat şi cazierul rutier al inculpatului, de unde 
rezultă că în perioada 2001- 2010, a avut nenumărate abateri la regimul circulaŃiei 
pe drumurile publice, toate constând în depăşirea vitezei legale de rulare, care au 
culminat şi cu suspendarea dreptului acestuia de a conduce în anul 2008, de unde 
reiese astfel o înclinaŃie patologică a recurentului spre încălcarea normelor legale ce 
reglementează  traficul auto. 

Din procesul-verbal de cercetare la faŃa locului, din 27.03.2012, rezultă că 
judecătorul fondului şi-a însuşit în motivarea sentinŃei, starea de fapt redată de procuror 
în cuprinsul rechizitoriului, dovadă fiind reŃinerea culpei exclusive a inculpatului în 
săvârşirea infracŃiunii deduse judecăŃii, punct de vedere împărtăşit şi de către Curte. 

Chiar dacă din imaginile înregistrărilor video surprinse de camera de 
supraveghere plasată la sediul S.C.P. SRL, ar rezulta că maşina victimei nu a staŃionat 
lângă axul drumului, iar din sens opus nu circula nici un alt autovehicul, nu reiese că 
anterior accidentului acesta nu ar fi semnalizat şi nu s-ar fi asigurat, deoarece aşa cum 
rezultă din depoziŃia martorei A.L., „în momentul când am văzut maşina Audi 



semnalizând, inculpatul era în spatele nostru. Imediat maşina victimei a virat la stânga, 
iar maşina BMW a intrat în depăşirea noastră, astfel că cele două autoturisme s-au 
ciocnit. Maşina victimei a virat în momentul când a ajuns în dreptul intersecŃiei, însă 
manevra a fost făcută cu viteză mică”.  

Din declaraŃia acestei martore, rezultă fără echivoc că inculpatul rula cu o viteză 
foarte mare, potrivit propriei recunoaşteri a acestuia de peste 100 km/h, ceea ce explică 
imposibilitatea pentru victimă de a observa apropierea BMW-ului, după ieşirea lui din 
curbă de la Han Km 17, în condiŃiile în care iniŃiase virajul la stânga, astfel că unghiul nu 
mai permitea reflectarea în oglinzi a contrasensului, pe care circula inculpatul. 

Că inculpatul rula pe contrasens, o demonstrează conŃinutul procesului-verbal de 
cercetare la faŃa locului, coroborat cu declaraŃia martorei M.G. care relevă că „viteza 
inculpatului era de 140 km/h şi acesta semnaliza intenŃia de depăşire peste axul 
drumului.” 

Împrejurarea că inculpatul circula pe contrasens, este probată şi prin declaraŃia 
martorei V. R., care afirmă că: „impactul dintre cele două vehicule s-a produs în zona 
intersecŃiei, pe sensul opus de mers, sensului nostru de rulare”. 

Pentru motivele ce preced, este exclusă vreo culpă a victimei în producerea 
evenimentului rutier, acesta având loc datorită vitezei excesive de rulare a inculpatului pe 
drumurile publice şi a nerespectării dispoziŃiilor legale prevăzute în OUG nr. 195/2002. 

La pronunŃarea soluŃiei în această cauză, Curtea la fel ca şi Judecătoria, va 
înlătura concluziile probelor ştiinŃifice administrate în speŃă, respectiv opiniile expertului 
V.B.O. cât şi cele exprimate de expertul parte desemnat de inculpat –D.S.D., întrucât 
acestea nu se coroborează cu probele testimoniale ataşate cauzei şi nici cu cele scrise. 

Câtă vreme chiar inculpatul  recunoaşte că circula cu peste 100 km/h, iar martorii 
la unison precizează că viteza acestuia era între 130 şi 170 km/h, avarierea în totalitate a 
maşinilor, rezultată din actul de constatare încheiat de PoliŃie, relevă că experŃii au 
prezentat concluzii ireale, care nu se bazează pe celelalte probe existente în speŃă, 
recurentul neputând rula cu 101 km/h, această susŃinere negăsindu-şi corespondent în 
consecinŃele dramatice ale evenimentului rutier.  

Curtea concluzionează, că dacă inculpatul respecta viteza legală de 50 km/h în 
localitate, ar fi evitat accidentul şi ar fi observat totodată manevrele anterioare ale 
victimei, respectiv rularea cu o viteză redusă, concomitentă cu semnalizarea în stânga a 
virajului. 

CompetiŃia în care era angrenat însă cu martora V. şi viteza excesivă au condus la 
producerea accidentului, din culpa exclusivă a acestuia. 

În prezenta cauză, inculpatul a încălcat art. 35 din OUG nr. 195/2002 care prevăd 
că „participanŃii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenŃa şi 
siguranŃa circulaŃiei, să nu pună în pericol viaŃa sau integritatea  corporală a persoanelor 
şi să nu aducă prejudicii proprietăŃii publice ori private”. 

Inculpatul a încălcat totodată şi art. 41 alin.1 din OUG nr. 195/2002, care prevăd 
că „vehiculele şi animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este 
permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de 
circulaŃie, cât mai aproape de marginea părŃii carosabile, cu respectarea semnificaŃiei 
semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaŃie. Au fost încălcate totodată de către inculpat 
şi prevederile art. 45 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, din care rezultă că „şoferul 



vehiculului care se angajează în depăşire, trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în 
faŃa  sau în spatele lui, nu a iniŃiat o asemenea manevră. 

Nerespectarea acestei reguli de circulaŃie de către inculpat, este dovedită prin 
declaraŃia martorului C.T.F., care relevă că: ”am intrat cu maşina pe podul din dreptul 
localului şi în acel moment am văzut că în faŃă se afla în poziŃie mai înaintată maşina 
Toyota, iar după ea se deplasa maşina BMW, care a încercat să o depăşească, mergând 
puŃin paralel cu ea, după care a revenit în spate”. 

Mai mult, în cauză au fost încălcate de către inculpat şi prevederile art. 48 şi 49 
din OUG nr. 195/2002 care prevăd că „conducătorul de vehicul trebuie să respecte 
regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcŃie de condiŃiile de drum, astfel încât să 
poată efectua orice manevră, în condiŃii de siguranŃă. Totodată, limita maximă de viteză 
în localităŃi este de 50 km/h”. 

În sinteză, Curtea reŃine că accidentul s-a produs din culpa exclusivă a 
inculpatului, care a circulat pe contrasens (declaraŃiile martorilor A.L. şi C.T.), cu o 
viteză excesivă de 150 km/h în localitate (declaraŃiile martorilor C.T., A.L., M.G.), fiind 
preocupat de întrecerea cu autoturismul pilotat de martora V. R., starea de pericol fiind 
declanşată la iniŃierea manevrei de depăşire a autovehiculului Toyota, de către recurent. 

Viteza mare cu care rula, l-a împiedicat să sesizeze, manevrele anterioare ale 
victimei de a se deplasa spre stânga, sens în care toŃi martorii au declarat la unison, că 
acesta a semnalizat din timp intenŃia sa, semnalele luminoase ale maşinii victimei 
rămânând active şi după accident.  

Potrivit art. 69 C.proc.pen., declaraŃiile inculpatului 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 speŃă. Din analiza textului de 
lege se desprind mai multe concluzii: în primul rând declaraŃiile inculpatului trebuie să se 
coroboreze cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. 
Ca atare, nu se cere coroborarea acestora cu proba în întregul ei, ci, doar cu, anumite 
fapte sau împrejurări ce se pot desprinde din analiza acesteia. În al doilea rând, se cere ca 
verificarea susŃinerilor inculpatului să se facă în raport de ansamblul probelor existente în 
cauză. Cu alte cuvinte, acele fapte şi împrejurări să se regăsească în cea mai mare parte 
din probe, să aibă un caracter de repetabilitate. 

Chiar şi în acest context, instanŃa are facultatea, iar nu obligaŃia de a reŃine 
declaraŃiile inculpatului, câtă vreme legiuitorul a folosit sintagma „declaraŃiile pot servi” 
iar nu „servesc” doar această ultimă expresie fiind cea care imprimă un caracter 
imperativ. 

Aşadar, declaraŃiile de nerecunoaştere ale inculpatului sunt simple afirmaŃii, care 
au ca scop doar disculparea acestuia de consecinŃele penale ale faptei sale, fiind vădit pro 
cauza, motiv pentru care curtea le va aprecia ca atare. 

Dând sens şi dispoziŃiilor art.3 din C.proc.pen. privind aflarea adevărului, normă 
cu valoare de principiu în procesul penal, instanŃa de recurs  a reŃinut şi apreciat numai 
acele probe care reflectă adevărul, Ńinând seama de întregul material administrat în cauză. 

Deşi inculpatul a negat constant comiterea faptei, afirmând că a fost condamnat 
pe nedrept, susŃinerile acestuia nu au suport probator. 

Simpla afirmaŃie 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 inculpat, 



respectiv negarea realităŃii evidente, nu poate influenŃa convingerea bazată pe probe 
irefutabile.  

Aşa fiind, nu poate fi acceptată achitarea inculpatului în baza art. 10 lit.d 
C.p.p.rap.la art. 11 pct.2 lit.a C.p.p. şi exonerarea sa de plata despăgubirilor civile.  

Existând însă motive de nelegalitate şi netemeinicie a sentinŃei, constând în 
obligarea inculpatului şi a asigurătorului la plata unor sume de bani mai mari decât cele 
solicitate de partea civilă B., precum şi dispunerea suportării în mod direct de către 
asigurător a tuturor pagubelor încercate de părŃile civile, Curtea în baza art. 385 ind.15 
pct.2 lit.d, va admite recursurile declarate de inculpatul P.C.V. şi SC U.A. SA Bucureşti, 
Sucursala Cluj, împotriva aceleiaşi sentinŃe pe care o va casa în aceste limite şi  
rejudecând, va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC T.P.S. 
SRL Voluntari să achite acestei părŃi civile suma de 30.000 euro sau echivalentul în lei a 
acesteia la data plăŃii, cu titlu de daune morale. 

Va constata că societatea are calitatea de asigurator, înlăturând obligarea sa 
directă la plata despăgubirilor civile. 

Cheltuielile judiciare în recursurile inculpatului şi asiguratorului vor rămâne în 
sarcina statului, în baza art. 192 alin.3 pct.3 C.p.p. (Judecător Delia Purice) 

 
 

7. InfracŃiunea de înşelăciune calificată în convenŃii cu consecinŃe 
deosebit de grave. Elemente constitutive 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, SentinŃa nr. 128 din 15 
noiembrie 2013, extrase 

 
 
Potrivit alin. 1 al art. 215 Cod penal infracŃiunea de înşelăciune constă în 

inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte 
mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obŃine pentru sine 
sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă. 

Obiectul juridic principal al acesteia constă în relaŃiile sociale cu caracter 
patrimonial, relaŃii care trebuie să se bazeze pe încredere şi bună credinŃă. La infracŃiunea 
de înşelăciune încrederea este obŃinută prin amăgire. 

Elementul material al laturii obiective se realizează printr-o acŃiune de inducere în 
eroare, săvârşită prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă 
a unei fapte adevărate. Prin oricare dintre cele două modalităŃi, inculpatul îi creează părŃii 
vătămate o falsă reprezentare a realităŃii, indiferent de mijloacele folosite în acest sens. 

Prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase presupune a face să se creadă, a 
trece drept reală, existentă, o faptă sau împrejurare care nu există şi a fost inventată. 
Această prezentare frauduloasă, denaturată sau alterată a realităŃii, trebuie să fie aptă de a 
capta buna - credinŃă, încrederea victimei şi să o inducă în eroare, să o amăgească sau să 
o menŃină în eroarea produsă anterior. Pentru a realiza infracŃiunea, inculpatul foloseşte 
anumite mijloace de înşelare (orale sau scrise) extrem de ingenioase şi variate, acestea 
depinzând de fantezia acestuia în imaginarea diferitelor modalităŃi de înşelare a unor 
persoane - vulnerabilitatea acestora din urmă, fiind în raport direct proporŃional cu 
naivitatea lor. 



În speŃa de faŃă, corect inculpaŃii au fost trimişi în judecată pentru infracŃiunea de 
înşelăciune, deoarece inculpatul L. în calitate de asociat şi administrator la o firmă 
comercială, în cooperare cu celelalte două inculpate au obŃinut prin înşelarea victimelor 
mai multe sume de bani, în vederea edificării unui imobil, iar după încasarea acestora le-
au însuşit.  Pentru a realiza amăgirea victimelor, inculpatul L. şi-a atribuit în mod 
mincinos calitatea de arhitect, pe care nu o avea la data încheierii convenŃiilor de vânzare 
cumpărare cu victimele, manoperă ce a fost de natură să inducă în eroare părŃile 
vătămate, însuşindu-şi banii plătiŃi de aceştia. 

În practica judiciară şi literatura de specialitate „s-a decis că săvârşeşte 
infracŃiunea de înşelăciune acela care plăsmuieşte acte sub semnătură privată, pe care 
apoi le foloseşte pentru inducerea în eroare a unor persoane, în vederea determinării 
acestora să încheie convenŃii păgubitoare pentru ele”. 

Folosirea de calităŃi mincinoase presupune utilizarea de titluri, funcŃii pe care 
inculpatul nu le are în realitate (inculpatul L. susŃinut de celelalte două coinculpate s-a 
prezentat părŃilor vătămate, ca fiind arhitect, calitate evident nereală, la data încheierii 
antecontractelor de vânzare-cumpărare). Prin mijloc fraudulos trebuie înŃeles acel mijloc 
care este veridic şi în mod obişnuit inspiră încredere, înlătură orice bănuială, dar care, în 
realitate, este mincinos (de exemplu, prezentarea de recomandări din partea unor 
persoane onorabile sau firme de renume, recomandări obŃinute fie prin fals, fie prin alte 
modalităŃi ilegale, folosirea unor acte false, manoperă întrunită în speŃa prezentă). 

Urmarea imediată la infracŃiunea de înşelăciune, constă în producerea unei 
pagube materiale persoanei înşelate. Elementul subiectiv în cazul acestei infracŃiuni 
constă în intenŃie directă, inculpatul îşi dă seama că desfăşoară o activitate de inducere în 
eroare şi că prin aceasta produce o pagubă, urmare a cărei împlinire o urmăreşte în 
vederea realizării unui folos material injust (intenŃie calificată prin scop). Nu interesează, 
pentru realizarea infracŃiunii, mobilul de care este animat inculpatul. În speŃă, apărarea 
celor trei inculpaŃi, a vizat buna lor credinŃă în edificarea imobilului, care însă nu a putut 
fi materializată, datorită piedicilor puse de administraŃia locală clujeană. 

Consumarea infracŃiunii are loc în momentul în care s-a produs urmarea 
imediată, respectiv paguba efectivă, în patrimoniul celui înşelat (persoană publică sau 
privată). InfracŃiunea de înşelăciune se consumă la data producerii pagubei şi nu la cea 
a inducerii în eroare a părŃii vătămate. AcŃiunea de amăgire poate îmbrăca uneori forma 
unei activităŃi infracŃionale continuate, cazuri în care infracŃiunea de înşelăciune se 
epuizează în momentul efectuării ultimului act al activităŃii infracŃionale. 

Potrivit alin.2 al art. 215 Cod penal atât înşelăciunea prevăzută în alin.1 cât şi 
cea reglementată în alin.3 al art 215 sunt mai grave dacă au fost săvârşite prin folosire 
de nume sau calităŃi mincinoase, ori de alte mijloace frauduloase. Agravanta se referă la 
mijloacele frauduloase folosite de inculpat, respectiv nume sau calităŃi mincinoase. Pot fi 
considerate mijloace frauduloase, toate acele mijloace de inducere în eroare care 
constituie prin ele însele infracŃiuni (folosirea unor înscrisuri false, uzurparea de calităŃi 
oficiale, falsul în declaraŃii făcut în scopul obŃinerii unor drepturi). 

În literatura de specialitate s-a arătat că deosebirea dintre mijloacele de inducere 
în eroare din alin.1 şi mijloacele frauduloase din forma agravată este mai mult 
cantitativă sau de intensitate, că un mijloc trebuie considerat fraudulos atunci când este 
de natură să asigure mai uşor reuşita acŃiunii inculpatului, când are aparenŃa unui 
mijloc veridic, atunci când, în mod obişnuit inspiră încredere şi înlătură orice bănuială. 



În speŃa de faŃă, infracŃiunea de înşelăciune s-a săvârşit în forma agravată, 
deoarece inculpatul L. s-a prezentat în calitate de arhitect, al unei firme reale, calitate pe 
care nu o avea, obŃinând astfel prin inducerea în eroare a victimelor, sume de bani de la 
acestea, cu promisiunea de a edifica un imobil, cu destinaŃia spaŃii de locuit, în realitate 
însă, însuşindu-şi banii părŃilor vătămate, fără a-şi respecta promisiunile. 

Potrivit alin 3 al art 215 Cod penal înşelăciunea în convenŃii constă în inducerea 
sau menŃinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui 
contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau 
executat contractul în condiŃiile stipulate. Elementul material poate fi realizat atât printr-
o acŃiune de inducere în eroare cât şi prin aceea de menŃinere în eroare, fapta de 
inducere sau menŃinere în eroare trebuie să se realizeze cu prilejul încheierii sau 
executării unui contract. Prin expresia „cu prilejul încheierii unui contract” se înŃelege 
intervalul de timp care se scurge de la începerea tratativelor şi până la stabilirea 
acordului de voinŃă, iar prin expresia „ cu prilejul executării unui contract” rezidă 
intervalul de timp în care obligaŃiile contractuale se găsesc în faza de aducere la 
îndeplinire până la definitiva executare. 

InculpaŃii s-au apărat în cauza de faŃă, că ei au încheiat cu victimele, convenŃii 
civile de vânzare a unui bun viitor, asumându-şi o obligaŃie de rezultat, pe care însă, 
datorită unor motive independente de voinŃa lor, nu au putut să o onoreze (neobŃinerea 
autorizaŃiei de construcŃie datorită persecuŃiei religioase a inculpatului, sau că organele 
administraŃiei publice locale şi-au încălcat cu ştiinŃă atribuŃiile de serviciu, condiŃionând 
eliberarea actelor necesare edificării construcŃiei de obŃinerea unor foloase necuvenite). 

Potrivit practicii constante a instanŃei supreme, rezultă că, neexecutarea 
obligaŃiilor ce derivă dintr-un contract încheiat, nu constituie infracŃiunea de 
înşelăciune, dacă nu s-a stabilit că, s-au folosit manopere dolosive faŃă de creditorul 
obligaŃiei cu ocazia încheierii contractului. În acest sens, art. 1 din Protocolul nr. 4 
adiŃional la ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, recunoscând anumite drepturi 
şi libertăŃi, altele decât cele deja înscrise în ConvenŃie şi în primul Protocol adiŃional la 
ConvenŃie, prevede că, „nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv 
că nu este în măsură să execute o obligaŃie contractuală”. 

Eroarea provocată ori menŃinută, trebuie să aibă rol determinant în încheierea, 
executarea ori rezilierea contractului, condiŃie care este îndeplinită, dacă fără această 
eroare cel înşelat nu ar fi încheiat, executat ori reziliat, contractul în condiŃiile stipulate. 

AserŃiunile de mai sus ale CurŃii sunt reliefate de probele administrate nemijlocit 
în faŃa instanŃei, în primul ciclu procesual, constând în declaraŃiile părŃilor vătămate 
constituite părŃi civile şi ale aceloraşi părŃi civile care au lipsit prima dată în faŃa 
magistratului fondului – T.C., R.L., coroborate cu cele ale martorilor H.V., H.R., M.R., 
R.A., M.I.A., M.A., T.M., V.C., B.M., B.I., P.R. (ascultate prin comisie rogatorie). 

Astfel, inculpatul L.M.S. s-a prezentat ca arhitect martorei A.M. şi părŃii civile 
A.M., cărora le-a comunicat textual „că vor fi vecini”, iar autorizaŃia de construire o va 
obŃine în scurt timp. PărŃii civile A.M., într-o discuŃie telefonică cu inculpatul L. „i s-a 
comunicat numărul autorizaŃiei de construire 74716, iar în perioada următoare a fost 
asigurată de realizarea proiectului şi de către inculpata B.N.”. 

Inculpatul L. s-a prezentat ca arhitect şi în faŃa părŃii civile B.S.L. căreia i-a dat 
asigurări „că blocul se va construi, că a mai edificat şi alte imobile prin Ńară, iar la Cluj cu 
deosebire, „Centrala Băncii Transilvania”, iar pe de altă parte, a studiat la „Facultatea de 



Arhitectură din Italia”. La aceste discuŃii, nu poate fi ignorată împrejurarea că au fost 
prezente şi inculpatele C.M. şi B.N. care prin atitudinea lor, i-au dat de înŃeles părŃii 
civile că afirmaŃiile inculpatului L. sunt adevărate, ceea ce pune în evidenŃă existenŃa unei 
coeziuni psihice a celor trei în derularea activităŃii infracŃionale. 

Inculpatul L.M.S. a susŃinut în faŃa părŃii civile B.S.L. că autorizaŃia de construire 
nu a fost obŃinută pentru că, „ i s-a cerut şpagă de către autorităŃile statului”. 

De remarcat, că partea civilă s-a deplasat de 9 ori la sediul AgenŃiei C. din Cluj 
pentru recuperarea sumelor date inculpaŃilor cu titlu de avans şi comision de 
intermediere, în final inculpatul L. agresând-o fizic, aşa cum rezultă din declaraŃiile 
constante ale victimei, din faza de urmărire penală şi cea a judecăŃii. 

De asemenea, inculpatul L. l-a asigurat pe partea civilă B.L. „de seriozitatea sa şi 
a firmei, afirmând că a construit clădirea Băncii Transilvania din Cluj”. 

În acelaşi sens, inculpatul L. a afirmat către martora B.N. că firma lui „are 
experienŃă în domeniul construcŃiilor, a realizat blocuri în Cluj, în Mănăştur”. Demn de 
remarcat, este faptul că inculpatul L., pentru a da mai multă credibilitate afirmaŃiilor sale 
efectuate către părŃile civile, a fost însoŃit de o altă persoană pe care a prezentat-o „ca 
diriginte de şantier”, lucru care s-a dovedit nereal, deoarece lucrările de construire a 
imobilului nu au început niciodată, nefiind angajată nici o persoană în această calitate. 

La fel, în cazul părŃii civile B.C., inculpatul L. „s-a recomandat ca patron al firmei 
E., a confirmat prezentarea anterioară a proiectului de edificare a blocului „efectuată de 
inculpatele B. şi C., ceea ce pune în evidenŃă existenŃa unei cooperări şi a unei legături 
subiective dintre inculpaŃi, având drept scop înşelarea victimelor şi obŃinerea unor foloase 
injuste”. 

De remarcat că, inculpatul L. a afirmat către partea civilă B.C. că „a construit mai 
multe imobile în Timişoara printre care şi un mall, va obŃine autorizaŃia de construire 
întrucât partea superioară a imobilului va fi utilizată de Biserica Luterană, iar membrii ei 
vor efectua presiuni la Primăria Cluj-Napoca pentru eliberarea autorizaŃiei”. 

FaŃă de partea civilă B.A.M., inculpatul L. s-a prezentat ca „arhitect, cu experienŃă 
în domeniul construcŃiilor, susŃinând că a proiectat şi construit clădirea Maestro Center 
din Cluj, B-dul 21 Decembrie 1989 şi o biserică în cartierul Grigorescu. A afirmat 
totodată, că în scurt timp va obŃine autorizaŃia de construire, deoarece documentaŃia a fost 
depusă la primărie”. 

Către părŃile civile B.C. şi C.F., inculpatul L. s-a prezentat ca arhitect şi le-a spus 
că „reprezintă o firmă cu potenŃial internaŃional care a mai construit şi alte imobile”. A 
justificat întârzierea în edificarea imobilului, susŃinând că blocul „va fi ridicat pe o 
structură metalică”.  

În acelaşi sens, inculpatul L. a confirmat părŃii civile B.D. susŃinerile inculpatei 
B.N. cu privire la realizarea proiectului, împrejurare ce pune în evidenŃă că cei doi 
acŃionau ca un grup, la care a aderat prin activitatea sa şi inculpata C.S.. FaŃă de aceeaşi 
parte civilă, cei doi inculpaŃi au afirmat că, imobilul nu s-a construit pentru că nu s-a 
reglementat drumul de acces la teren. 

Tot din declaraŃiile părŃii civile B.L., din ambele faze ale procesului penal, rezultă 
că, inculpatul L. s-a prezentat în faŃa ei şi a afirmat că „este arhitect, el a proiectat 
imobilul şi firma sa este cu capital mixt român-italian. A precizat că prin firma lui a 
construit şi biserici baptiste în cartierul Gheorgheni şi Grigorescu din Cluj, realizând 
totodată proiectul Business Center din Cluj-Napoca cu sediul pe str. 21 decembrie 1989”. 



Din declaraŃiile părŃii civile B.I., din ambele faze ale procesului penal, rezultă că 
inculpatul L. l-a asigurat pe acesta „înainte de încheierea antecontractului de vânzare-
cumpărare că avizele sunt pe cale de a fi obŃinute, i-a prezentat un extras carte funciară 
pentru terenul din str. P. nr. 10 şi certificatul de urbanism nr. 3435 din 31 iulie 2006. I-a 
spus că firma E. are proiecte similare şi în alte zone din Ńară, că este reprezentant al unei 
firme serioase, a unui concern internaŃional şi că nu vor fi întârzieri în realizarea 
construcŃiei”. 

În acelaşi sens, partea civilă B.I. a afirmat că „niciunul din cei trei  inculpaŃi nu l-
au informat la 19 decembrie 2006, că existau mari întârzieri în executarea construcŃiei”. 

Mai mult, inculpatul L. a afirmat în faŃa martorului B.I. din ambele faze ale 
procesului penal, că „va obŃine autorizaŃia de construire până în luna martie 2007. A 
susŃinut că este arhitect şi a proiectat şi construit prin firma sa, imobilul Maestro Center 
din Cluj-Napoca str 21 decembrie 1989. Inculpatul L. i-a prezentat în copie xerox 
certificatul de urbanism nr. 3435 din 31 iulie 2006 şi PUD şi PUZ întocmite pentru 
Centrul de conferinŃe liber Luteran, cu sediul în Cluj, str. P. nr. 12. 

De asemenea, Curtea reŃine că inculpatul L. în ambele faze ale procesului penal, a 
afirmat către martora B.R. că, „este patron al SC N.P. SRL SIBIU, că va construi un bloc 
cu şapte etaje pe str. P. nr. 14, inculpatul L. prezentându-i victimei planul şi schiŃele 
imobilului, o autorizaŃie de construcŃie şi un extras C.F. din care rezulta că este 
proprietarul terenului. I-a dat posibilitatea martorei B.R. să aleagă unul din cele două 
apartamente, care mai erau oferite spre vânzare, argumente ce au determinat-o să 
cumpere o locuinŃă”. Ulterior, martora a verificat datele SC N.P. şi a constatat că nu este 
înscrisă în evidenŃele ORC, iar datele de identificare aparŃin altor firme. 

Martora arată că „inculpatul L. i-a spus cu ocazia perfectării actului de vânzare-
cumpărare că şi el a copilărit în Satu-Mare, iar părinŃii săi ar fi decedaŃi (aspecte 
nereale)”.  

Cu altă ocazie, inculpatul L. a confirmat faŃă de martora B.B.. susŃinerile 
reprezentantelor AgenŃiei Imobiliare, ale inculpatelor B. şi C., dându-i asigurări martorei 
că „firma este serioasă, a mai construit blocuri de locuinŃe şi biserici în Timişoara şi 
Cluj”, ceea ce pune încă o dată în evidenŃă cooperarea şi coeziunea psihică a celor trei 
inculpaŃi, în scopul înşelării victimelor şi realizării unor sume importante de bani, urmate 
de însuşirea lor în interes personal. Către aceeaşi martoră, aşa cum rezultă din declaraŃiile 
acesteia din faza de judecată, inculpatul L. a afirmat că, „lucrările vor demara curând, că 
a adus deja echipe de muncitori ce sunt cazaŃi în Cluj”. 

Curtea reŃine că în faŃa părŃii civile B.C. aşa cum învederează această victimă atât 
în faŃa procurorului cât şi faŃa instanŃei, inculpatul L. a reluat afirmaŃiile făcute de 
inculpata B.N. cu privire la oferta imobiliară, deosebit de favorabilă părŃilor vătămate. 
Partea civilă B.C. relatează că ”deplasându-se pe str. P. nr. 12 a constatat că acolo 
funcŃiona o grădiniŃă”. 

În acelaşi sens, Curtea reŃine că inculpatul L. în mod nereal i-a spus părŃii civile 
C.A. la începutul anului 2007 „că a primit autorizaŃia de construire, iar inculpata B.N. i-a 
şi prezentat-o”. Curtea reliefează că şi în acest caz se dovedeşte înŃelegerea din punct de 
vedere psihic şi cooperarea dintre inculpaŃii ce compun grupul infracŃional, în sensul că, 
ceea ce susŃinea liderul grupului, inculpatul L., inculpata B.N. punea în executare, 
conform sarcinilor prestabilite pe care le aveau în cadrul acestuia. 



Mai mult, în faŃa procurorului cât şi în faŃa CurŃii în primul ciclu procesual,  
partea civilă C.S.I. susŃine că inculpatul L. a afirmat că „a terminat facultatea de 
arhitectură la VeneŃia, discuŃie avută în luna octombrie 2006, că va obŃine rapid 
autorizaŃia de construire”. 

În acelaşi sens, declară în ambele faze ale procesului penal şi partea civilă C.M.D. 
respectiv că, în faŃa sa „inculpatul L. a afirmat că este arhitect şi patron al firmei E.”.  

De asemenea, aceeaşi parte civilă a învederat că inculpatul L. cu ocazia discuŃiilor 
a confirmat prezentarea anterioară a proiectului imobiliar efectuată de către cele două 
inculpate B. şi C., ceea ce dovedeşte cooperarea psihică dintre aceştia în comiterea 
infracŃiunii de înşelăciune şi obŃinerea unor sume importante de bani de la victimele 
proiectului imobiliar. Din aceleaşi probe, Curtea reŃine că inculpatul L., i-a spus părŃii 
civile C. „că în bloc vor locui persoane importante, menŃionându-l pe arhitectul G.Z.”, 
împrejurare nereală. 

Curtea reŃine că partea civilă C.C. relatează în sensul că, în faŃa sa inculpatul L. s-
a prezentat ca „preot şi patron al firmei constructoare”, confirmând prezentarea anterioară 
a proiectului imobiliar efectuată de inculpatele B.N. şi C.S., ceea ce demonstrează fără 
echivoc, cooperarea din punct de vedere subiectiv a celor trei inculpaŃi în înşelarea 
victimelor, şi faptul că erau structuraŃi ca un grup infracŃional organizat, în scopul 
comiterii infracŃiunii de înşelăciune. În faŃa aceleiaşi părŃi civile, C.C., inculpatul a 
susŃinut şi a dat multiple asigurări „că va obŃine rapid autorizaŃia de construire”. 

Şi în faŃa părŃilor civile C.M., P.S.D.I. şi P.O.R., inculpatul L. a afirmat că, „este 
arhitect şi a urmat cursuri de specializare în acest domeniu în străinătate”. Le-a prezentat 
imagini cu mai multe proiecte, pe care a susŃinut că le-a realizat prin firma sa şi i-a 
asigurat că va obŃine autorizaŃii de construire, având depuse toate actele la Primăria Cluj-
Napoca. 

De asemenea, Curtea reŃine că aşa cum rezultă din declaraŃia părŃii civile C.V.C., 
din ambele faze ale procesului penal, inculpatul L. „i-a predat acesteia o copie a CF nr. 
118043 şi un plan pe etaj al imobilului, i-a prezentat un acord unic şi i-a spus că este 
posibil ca blocul să fie construit pe str. P. nr. 14 şi autorizaŃia de construire nr. 585 din 3 
mai 2005,eliberată pe numele A.C.D., pentru terenul din P. nr. 14”. 

Curtea reŃine, din declaraŃia părŃii civile C.V., din ambele faze ale procesului 
penal, că inculpatul L. s-a recomandat „ că este arhitect şi administrator al firmei SC 
R.E.P. SRL CARANSEBEŞ”. Curtea învederează că, aşa cum rezultă din declaraŃia 
acestei părŃi civile, cei trei inculpaŃi au cooperat din punct de vedere subiectiv în vederea 
înşelării victimelor, prezentându-le în mod mincinos, că vor edifica un bloc de locuinŃe, 
în scopul înşelării victimelor şi a însuşirii unor sume importante de bani. 

Probele dosarului atestă că inculpatul L. i-a dat asigurări şi părŃii civile C.O., 
înainte de semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare afirmând că, „va obŃine 
autorizaŃia de construire şi va finaliza blocul la termen. I-a prezentat totodată un extras 
C.F. din care rezulta că este proprietar al terenului de pe str. P. nr. 10, afirmând că firma 
sa a mai construit şi alte imobile în Timişoara. A justificat tergiversarea lucrărilor, prin 
prezentarea de diferite înscrisuri (grafic de lucru şantier, P.U.D-ul zonei)”. La un moment 
dat, inculpatul L. i-a comunicat părŃii civile C.O. că nu a primit autorizaŃie de construire 
pentru str. P. nr. 10, dar are posibilitatea să-i vândă un apartament într-un imobil de pe 
Calea Turzii, înscris în CF 8909, pe care urma să-l finalizeze la 20 februarie 2008. Partea 
civilă având încredere în inculpatul L. a acceptat oferta şi în incinta unui restaurant din 



Cluj, a semnat anexa nr. 3 la antecontract pentru noul imobil promis, dar niciunul din cele 
două nu au fost construite de către inculpat, aşa cum reiese fără dubiu din probele 
dosarului”. 

Curtea reŃine că pentru a menŃine în eroare părŃile civile, inculpatul L. le-a spus că 
a obŃinut deja autorizaŃia de construire, cazul părŃilor civile M.I.G., P.L., P.S.M.. 

În privinŃa inculpatelor B.N. P. şi C.M. S., manoperele de inducere şi 
menŃinere în eroare ale părŃilor vătămate, ce compun latura obiectivă a infracŃiunii de 
înşelăciune, sunt conturate prin probele administrate nemijlocit atât în faŃa procurorului, 
cât şi în faŃa CurŃii,  atât în primul ciclu procesual cât şi în rejudecare, după cum urmează: 

Astfel, inculpata B. i-a comunicat martorei A.M. că „inculpatul L.M. este arhitect, 
că documentaŃia a fost depusă la Primăria Cluj şi că autorizaŃia va fi obŃinută în curând”. 

De asemenea, inculpata B. i-a spus părŃii civile A.D. „că va obŃine discount dacă 
achită un avans mai mare sau va obŃine reducerea preŃului apartamentului de la 30.000 la 
25.000 euro dacă achită un avans de 50 % din preŃul final”. 

Mai mult, aceeaşi inculpată B. a afirmat în faŃa părŃii civile A.M. „că inculpatul L. 
este o persoană de încredere, că a verificat personal documentele puse la dispoziŃie de 
acesta, iar întârzierile în obŃinerea autorizaŃiei de construcŃie, se datorează birocraŃiei din 
Primăria Cluj”. 

Aceleaşi probe relevă că, inculpata B.N. i-a comunicat părŃii civile B.C. că 
„obŃinerea autorizaŃiei de construire este o chestiune de timp, doar o formalitate. 
Inculpata B. i-a spus aceleiaşi părŃi civile că este direct interesată în realizarea 
construcŃiei, întrucât şi-a cumpărat trei apartamente în acelaşi imobil şi că este convinsă 
că actele vor fi emise de către Primăria Cluj”. 

Curtea reŃine că inculpatele B.N. şi C.M. S. pentru inducerea în eroare a părŃii 
civile B.A.M. au susŃinut în faŃa acesteia şi totodată „i-au prezentat pe calculator proiectul 
imobilului şi au asigurat-o că au efectuat verificări cu privire la firma şi persoana 
inculpatului L. şi că totul este în regulă. I-au precizat că apartamentele au preŃuri 
promoŃionale şi se vând foarte bine. Aceleaşi inculpate i-au dat asigurări părŃii civile 
B.A.M. că cele spuse de inculpatul L. sunt reale şi că acesta va obŃine în scurt timp 
autorizaŃia de construire”. Pentru menŃinerea în eroare a părŃii civile B.A.M., inculpatele 
B. şi C. au susŃinut că, „ blocul nu se construieşte, deoarece există probleme cu vecinii”. 

Inculpata B.N. tot pentru inducerea în eroare a părŃii civile B.C. I. „ i-a arătat 
schiŃe ale imobilului şi l-a asigurat că în două săptămâni se va obŃine autorizaŃia de 
construire”. 

În acelaşi sens, Curtea reŃine că inculpata B.N. a susŃinut în faŃa părŃii civile B.D. 
că „ firma inculpatului L. este serioasă, a mai construit şi alte imobile şi biserici în Cluj şi 
Timişoara, iar autorizaŃia de construire va fi obŃinută în cel mai scurt timp, iar dacă 
imobilul nu se va finaliza, se vor restitui integral banii plătiŃi ca avans”. 

Aceeaşi modalitate de operare, în sensul prezentării ca adevărate a unor fapte 
mincinoase, Curtea o reŃine în sarcina inculpatei B., aceasta afirmând şi dându-i asigurări 
părŃii civile B.L. că „blocul se va construi, preŃul este bun iar realizarea tranzacŃiei prin 
intermediul agenŃiei imobiliare reprezintă o garanŃie pentru victimă, în vederea 
contractării apartamentului, iar plata în rate era deosebit de avantajoasă”. 

În acelaşi sens, prima instanŃă reŃine că inculpata B.N. i-a dat asigurări părŃii 
civile B.I., că „va începe construcŃia clădirii întrucât s-a obŃinut autorizaŃia de construire, 



dar nu poate fi pusă în practică, decât după trecerea termenului de contestaŃie de 30 de 
zile”. 

Cele declarate de partea civilă B.I. în faŃa procurorului sunt confirmate de 
martorul B.G., ascultat în mod nemijlocit de către Curte. Partea civilă, învederează că 
„dacă ar fi cunoscut adevărata situaŃie nu ar fi încheiat antecontractul de vânzare-
cumpărare cu inculpatul L. şi nici nu ar fi plătit comisionul de intermediere AgenŃiei C.”. 

De asemenea, acelaşi mod de operare l-a practicat inculpata B.N. şi faŃă de partea 
civilă B.C. A. căruia i-a prezentat planuri şi schiŃe ale blocului de pe str. P. nr. 12, 
comunicându-i totodată că, în scurt timp „ se va obŃine autorizaŃia de construcŃie, iar 
firma constructoare are experienŃă în domeniul edificiilor, construind imobile în diferite 
localităŃi din Ńară. A precizat că, cererea de apartamente pentru acest imobil este foarte 
mare şi dacă partea se hotărăşte să cumpere, trebuie să facă o rezervare şi să achite un 
avans de 500 euro”. 

Curtea reŃine că inculpata B.N., i-a spus părŃii civile C.A. „că există documentaŃia 
necesară, iar autorizaŃia de construire va fi obŃinută în maxim o săptămână. A afirmat 
totodată că, firma inculpatului L. are experienŃă în domeniul imobiliar, realizând proiecte 
similare în Timişoara. Aceleiaşi părŃi civile la începutul anului 2007, inculpata B. i-a 
prezentat o autorizaŃie cu privire la drumul de acces în zonă”. 

Aceleaşi manopere de inducere în eroare, au fost exercitate de inculpata B. şi faŃă 
de partea civilă C.S. „căreia i-a comunicat că a cumpărat mai multe apartamente în 
acelaşi imobil, determinând-o totodată să nu rezilieze contractul, afirmând că nici ea nu a 
renunŃat. A indicat ca lucrări executate de firma inculpatului L.- cupola clădirii 
Romtelecom Cluj şi una dintre reprezentanŃele auto de pe Calea Turzii”. 

Către aceeaşi parte civilă, Curtea reŃine că la începutul anului 2007, inculpata B. a 
afirmat textual „să nu o mai deranjeze pentru că a predat firma şi a devenit avocat”, în 
condiŃiile în care victimele se interesau de motivele ce împiedică edificarea imobilului de 
pe str. P. nr. 10. 

În acelaşi sens, inculpata B. a afirmat către partea civilă C.I.G., chiar sora 
inculpatei că” L.M.S. este arhitect, iar imobilul nu se construieşte pentru că primăria 
solicită de fiecare dată avize suplimentare”. 

Aceleaşi manopere de inducere şi menŃinere în eroare a victimelor, au fost 
exercitate de inculpata B. şi faŃă de partea civilă C.V., căreia i-a spus că „întârzierile sunt 
determinate de neobŃinerea autorizaŃiei de construire, schimbarea conductelor de gaz, 
neobŃinerea aprobării pentru drumul de servitute”. 

Mai mult, inculpata B.N. i-a dat asigurări părŃii civile C.O. referitoare la 
„seriozitatea constructorului, la faptul că imobilul se va construi până în luna martie 
2007, precizând că şi agenŃia a achiziŃionat mai multe apartamente în viitorul edificiu. A 
precizat că majoritatea apartamentelor sunt vândute, fiind disponibile doar la etajul 6 şi 8. 
Cu ocazia unei noi întâlniri, inculpata B. i-a spus aceleiaşi victime că are de vânzare un 
apartament situat la etajul 3, întrucât cumpărătorul iniŃial renunŃase”. 

În final, inculpatele B.N. şi C.M. i-au precizat părŃii civile C.O. că ” blocul se va 
construi, iar persoanele care au postat pe internet articole denigratoare la adresa 
inculpatului L. sunt răuvoitoare”. 

InfracŃiunea de înşelăciune în convenŃii este probată pe deplin şi prin 
activitatea inculpatei C.M. S. care, „i-a prezentat părŃii civile B.S.L., date despre firma 



constructoare, afirmând că „inculpatul L. este patronul firmei R.E. având şi calitatea de 
arhitect”. 

Aceeaşi inculpată, i-a arătat părŃii civile B.A.L. planuri şi imagini ale blocului de 
pe str. P. nr. 10, susŃinând că „proiectul a fost realizat de arhitectul M.L., administratorul 
firmei E.. I-a comunicat că, documentaŃia a fost depusă la Primăria Cluj, iar la următoarea 
şedinŃă a comisiei de urbanism, se va aproba autorizaŃia de construire. Inculpata C. a 
susŃinut că, inculpata B. şi-a cumpărat patru apartamente în acel imobil, iar ea a achitat 
avans pentru un apartament.” 

În acelaşi sens, Curtea reŃine că inculpata C.M. l-a amânat pe partea civilă B.C. cu 
restituirea banilor şi nerealizarea construcŃiei, invocând în mod mincinos „nerezolvarea 
drumului de acces la teren, destituirea arhitectului şef al judeŃului” câtă vreme aceasta ştia 
cu certitudine că inculpatul L. nu solicitase niciodată autorizarea edificării imobilului de 
pe str. P. nr. 10. 

De asemenea, inculpata C.M. împreună cu inculpata B. au prezentat părŃii civile 
B.I., planuri ale imobilului şi fotografii ale acestuia, inculpata C. susŃinând mincinos că 
„şi ea şi-a cumpărat un apartament în acelaşi imobil. Partea civilă a primit totodată 
asigurări de la cele două inculpate, că în cazul nerealizării construcŃiei, i se va restitui 
dublul avansului”. 

Pe de altă parte, aceleaşi manopere de inducere şi menŃinere în eroare le-a 
exercitat inculpata C.M. şi faŃă de martora B.A. căreia i-a spus „că pe str. P. nr. 10 se 
construiesc la preŃuri avantajoase, apartamente. Împreună cu inculpata B.N., i-au 
prezentat planuri şi imagini ale imobilului şi au dat asigurări cu privire la seriozitatea 
firmei constructoare. Au precizat la unison că firma inculpatului L., a mai construit alte 
imobile şi biserici în Timişoara, susŃinând că inculpatul are calitatea de arhitect şi preot 
lutheran. La aceeaşi discuŃie i-au dat victimei, asigurări, că blocul va fi construit”. 

Din probele de la dosar, rezultă că „la sfaturile inculpatei C.M., martora B.A. a 
suplimentat avansul cu 2.000 euro, inculpata afirmând că numai aceasta este modalitatea 
în care va putea obŃine reducerea preŃului apartamentului de la 21.000 la 18.000 euro”. 

Curtea reŃine, potrivit probaŃiunii scrise şi testimoniale ataşate cauzei, că martorei 
B.A. i s-au restituit banii, de către inculpatul L. în prezenŃa inculpatei B.N., într-un bar 
din cartierul Mărăşti, la insistenŃele inculpatei C.M..  

Pe de altă parte, inculpatele C.M. şi B.N. i-au comunicat martorei B.B.. Roxana 
„că inculpatul L. este arhitect şi preot, şi reprezentantul firmei constructoare SC R.E. 
SRL, iar blocul se va construi pe str. P. nr. 10. Cele două inculpate au asigurat totodată 
victima, că documentaŃia este în regulă şi în scurt timp se va obŃine şi autorizaŃia de 
construire. La unison, inculpatele C. şi B. au tot amânat-o şi asigurat-o  pe martora B.B.. 
că totul este perfect, existând mici probleme, legate de obŃinerea de avize şi rezolvarea 
drumului de acces. Cu ocazia întâlnirilor, cei trei inculpaŃi B., C.  şi L. i-au sugerat 
martorei B.B.. să nu rezilieze contractul, întrucât edificiul va fi ridicat”. 

Probele dosarului reliefează că inculpatele C.M. şi B.N., au exercitat aceleaşi 
manopere de inducere în eroare şi faŃă de partea civilă C.F., insistând ca acesta „să fie de 
acord cu  prelungirea termenului de finalizare a construcŃiei, afirmând că firma lui L. a 
mai cumpărat un teren, lângă cel iniŃial şi că va construi blocul, chiar fără autorizaŃie de 
construire”. 

În acelaşi sens, actele ataşate dosarului relevă că inculpatele C.M. şi B.N., l-au 
asigurat pe partea civilă C.M.D. că „vor obŃine rapid autorizaŃia de construire, că este 



vorba de o firmă serioasă, parte a unui concern multinaŃional cu sediul central în Italia şi 
care a construit hoteluri în  zona litoralului italian.” 

În baza aceloraşi probe, Curtea reŃine că, inculpatele C.M. şi B. i-au spus părŃii 
civile C.D. că „întărzierile se datorează refacerii proiectului iniŃial, afirmând totodată că 
în urma reluării proiectului a câştigat o suprafaŃă de 4 mp în plus, la apartamentul 
cumpărat „ ceea ce evident era o împrejurare nereală, o afirmaŃie mincinoasă prin care au 
indus în eroare victima”. 

De asemenea, inculpatele C.M. şi B.N. i-au comunicat martorului C.C. că „SC 
R.E.P. are experienŃă în domeniul construcŃiilor şi a derulat mai multe proiecte 
imobiliare. Totodată au susŃinut că, toate apartamentele până la etajul 7 inclusiv erau 
vândute, rămânând disponibile doar cele de la etajele superioare 8,9, 10”. 

Curtea reŃine că menŃinerea în eroare a martorului  C.C., a fost realizată de către 
inculpatele C.M. şi B.N., prin susŃineri mincinoase, în sensul că „întârzierile în edificarea 
blocului se datorează unor avize şi aprobări ce necesitau a fi obŃinute de la primărie”. 

Pe de altă parte, inculpata C.M., tot în mod mincinos „a asigurat-o pe partea civilă 
C.V.C. că firma constructoare are experienŃă în domeniu, construind şi o biserică pe str. 
Donath din Cluj susŃinând că, dacă blocul nu va putea fi edificat pe str. P. nr. 10 
construcŃia se va realiza pe str. P. nr. 12 şi va avea 10 etaje”. Aceeaşi inculpată C.M., a 
susŃinut în faŃa părŃii civile C.V. că, „lucrările se amână pentru obŃinerea unor avize noi, 
fie întârzierile se datorează decalării termenului de începere a lucrărilor”. 

Aceleaşi probe testimoniale şi scrise, administrate în faŃa instanŃei, relevă că, 
inculpatele C.M. şi B.N., împreună cu inculpatul L.M., au prezentat părŃii civile C.V. 
„planul de amplasament şi delimitare a terenului de pe str. P. nr. 10, schiŃa apartamentului 
şi i-au spus că în câteva zile va fi obŃinută autorizaŃia de construire, documentaŃia fiind 
depusă la Primăria Cluj”. 

În speŃa de faŃă, Curtea reŃine că au fost trimişi în judecată în calitate de coautori a 
infracŃiunii de înşelăciune, toŃi trei inculpaŃii: L.M.S., B.N. P. şi C.M. S.. 

Ca atare, probele vor fi analizate în comun, simultan, pentru toŃi trei inculpaŃii, 
raportat la toate infracŃiunile deduse judecăŃii. 

Deosebit de relevantă, în săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune, în privinŃa 
inculpatei B.N. este declaraŃia părŃii civile H.M. care învederează următoarele: „M-am 
deplasat la sediul AgenŃiei C. unde am discutat cu inculpata B., care s-a prezentat în 
calitate de şef al agenŃiei şi de profesie avocat. Totodată, aceasta mi-a prezentat planul 
imobilului, imagini ale acestuia, afirmând că, documentaŃia este depusă la Primăria Cluj, 
autorizaŃia urmând a fi obŃinută în maxim 30 de zile, astfel că din luna septembrie va 
începe construcŃia blocului. A precizat că, autorizaŃia era deja semnată de toŃi consilierii 
şi că doar primarul Emil Boc, mai trebuia să o iscălească, însă acesta fiind bolnav, 
manopera urma a fi îndeplinită la însănătoşirea acestuia”. 

Curtea relevă că inculpata B., a urmărit cu intenŃie directă înşelarea părŃii civile 
H.M., întrucât rezultă din cele relevate mai sus că, victima s-a deplasat la sediul AgenŃiei 
imobiliare în luna iulie 2006, ori la acea dată aceasta nu avea calitatea de avocat, intrarea 
în profesie fiind realizată de abia la 6 septembrie 2007. Mai mult, inculpata B. cunoştea 
împrejurarea că inculpatul L. nu depusese în realitate, nicio documentaŃie la Primăria 
Cluj, în vederea autorizării edificării imobilului de pe str. P. nr. 10, astfel că, în mod 
mincinos a susŃinut în faŃa părŃii civile, că actele legale vor fi obŃinute în 30 de zile şi că, 
din luna septembrie 2006 va începe construcŃia blocului.  Pe de altă parte, tot în mod 



nereal, a afirmat că „autorizaŃia era deja semnată de toŃi consilierii şi că lipsea doar 
semnătura primarului Emil Boc, căruia însă, fiindu-i alterată starea sanitară, absenta de la 
locul de muncă”. 

Aceste probe au fost administrate nemijlocit atât în faza de urmărire penală la fila 
56 vol. IV dosar u.p. cât şi prin cele susŃinute în faŃa CurŃii în primul ciclu procesual, fila 
321 Vol.VI. 

Prin aceleaşi probe  s-a dovedit fără dubiu, că în speŃă, sunt întrunite şi elementele 
infracŃiunii de constituire a inculpaŃilor într-un grup infracŃional organizat, întrucât partea 
civilă H.M. învederează că, „după ce a purtat discuŃiile în mod nemijlocit cu inculpata B., 
aceasta de îndată l-a condus într-un alt birou al agenŃiei, unde se afla inculpatul L. şi 
martorul C.D., care i-a fost prezentat în calitate de avocat al firmei SC R.E., calitate care 
s-a dovedit ulterior, prin declaraŃia martorului din faŃa CurŃii, ca fiind nereală. Coeziunea 
psihică şi cooperarea dintre cei doi inculpaŃi, a fost probată prin împrejurarea că 
inculpatul L. „a confirmat integral „ cele susŃinute de inculpata B., dându-i asigurarea 
părŃii civile că totul va fi bine.  

Cu aceeaşi ocazie, la 31 iulie 2006, inculpatul L. a susŃinut în mod mincinos, că 
este arhitect şi că a mai construit şi alte imobile în municipiul Timişoara, Sibiu şi 
Caransebes, dar în Cluj-Napoca, este prima lui construcŃie ce va fi edificată.  

Curtea reŃine că la alte părŃi civile, atât inculpata B. cât şi inculpatul L., le-au 
comunicat că acesta a mai fost implicat în ridicarea mai multor construcŃii în Cluj-
Napoca, de exemplu: clădirea Romtelecom, Banca Transilvania de pe str.George BariŃiu, 
Hotelul Zimbru şi Biserica E. din cartierul Grigorescu, Cluj.  

Partea civilă H.M. observând că nu demarează lucrările a contactat agenŃia 
imobiliară C., ocazie cu care inculpata B. l-a menŃinut în eroare, prin manoperele 
efectuate, afirmând mincinos că, „a început organizarea şantierului, fiind aduse mai multe 
utilaje la terenul din str. P. nr. 10. Mai mult, în luna martie 2007 i-a comunicat din nou 
părŃii civile H., că s-a obŃinut autorizaŃia de construcŃie însă, doar pentru garajele 
subterane ale imobilului”. Partea civilă sesizând că este indusă în eroare, s-a deplasat la 
faŃa locului şi a constatat existenŃa unei macarale şi a unor materiale de construcŃii, dar şi-
a dat seama că după topografia terenului, pe acesta, nu poate sub nici o formă, a fi 
edificat imobilul promis. Mai mult, a constatat că nu exista drum de acces la acel teren, el 
fiind traversat de o conductă de gaz.  

InfracŃiunea de înşelăciune în convenŃii este dovedită fără dubiu prin declaraŃiile 
părŃii civile H.M., în sarcina inculpaŃilor B. şi L. care învederează atât în faŃa 
procurorului cât şi în faŃa instanŃei textual că „ la încheierea antecontractului, dar nici 
ulterior, nici un moment inculpata B. nu i-a spus că au fost încheiate anterior şi alte 
asemenea convenŃii de vânzare ale unor locuinŃe, al căror termen de finalizare era depăşit, 
iar în luna iulie 2007 , într-una din vizitele pe care le-a efectuat la sediul AgenŃiei C., 
după ce şi-a dat seama că a fost înşelat, a constatat că la sediul acesteia, se afla o persoană 
căreia inculpata B. îi prezenta proiectul de pe P. nr. 10, iar la întrebarea victimei H. „cum 
de îşi permite să continue să înşele oamenii?”, nu a primit nici un răspuns din partea 
inculpatei B., care doar i-a zâmbit ironic şi l-a scos afară din agenŃie. Partea civilă a 
susŃinut în faŃa instanŃei că, în situaŃia în care i s-ar fi prezentat adevărul de către 
inculpata B., el nu ar fi fost de acord să încheie antecontractul de vânzare-cumpărare. 
Curtea constată că, aceleaşi manopere de inducere şi menŃinere în eroare, realizate de 
inculpata B., au fost descoperite şi în cazul martorului G.N.. 



Şi în cazul părŃii civile H.L., conform declaraŃiei nemijlocite a acesteia din faza de 
urmărire penală, filele 76 vol IV coroborate cu cele din faŃa CurŃii, fila 326 vol.VI rezultă 
că, inculpata B.N. şi L.M. au executat faŃă de aceasta manopere de inducere în eroare, 
pentru a o determina la încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare,  în scopul 
obŃinerii de către aceştia în interes personal a unei sume importante de bani, cu care 
victima a fost prejudiciată.  

Astfel, partea civilă H.L. învederează că, „ în momentul în care în luna martie 
2007 s-a deplasat la sediul AgenŃiei C., în discuŃiile purtate cu inculpata B., a asigurat-o 
de seriozitatea constructorului, respectiv a firmei inculpatului L., susŃinând că, până la 
sfârşitul lunii martie 2007 va fi obŃinută autorizaŃia de construire, iar lucrările vor fi 
demarate. I-a prezentat schiŃele imobilului şi un model de contract de cesiune”.  

Curtea reŃine că, afirmaŃiile inculpatei B. erau mincinoase, deoarece nu avea cum 
să fie obŃinută autorizaŃia de construire, până la finele lunii martie 2007, câtă vreme 
inculpatul L. nu solicitase niciodată autorizarea edificării imobilului de pe str. P. nr. 10. 
Partea civilă relevă că, a purtat discuŃii nemijlocite şi cu inculpatul L., la locuinŃa acestuia 
din Cluj-Napoca, str E., acesta susŃinând aceleaşi împrejurări mincinoase, ca şi inculpata 
B.. Din declaraŃia părŃii civile din ambele faze ale procesului penal, rezultă că, în luna 
august 2007, contactând-o pe inculpata B., aceasta pentru a o menŃine în eroare a afirmat 
mincinos că, „pentru anumite autorizaŃii termenul a expirat şi a fost necesară obŃinerea 
altora”. Sesizând că este indusă în eroare, partea civilă H. a telefonat la sediul firmei E. şi 
a purtat discuŃii cu martora F.D. care, din dispoziŃia inculpatului L., s-a prezentat sub o 
altă identitate, aceea de I.N., afirmând textual că „ societatea va face în continuare 
demersuri pentru construirea imobilului de pe str. P. nr. 10. Într-o altă convorbire, aceeaşi 
martoră a afirmat către partea civilă, că societatea E. a fost preluată de o societate din 
Cipru”.  

Curtea reŃine fără dubiu că, aceste afirmaŃii sunt nereale, fiind făcute cu scopul 
evident de a induce şi a menŃine în eroare părŃile civile, în scopul înşelării acestora şi a 
obŃinerii de către inculpaŃi în interes personal, a unor importante sume de bani. InstanŃa 
de fond, reŃine că, nicicând firma E. nu a fost preluată de vreo altă societate din Cipru, ci 
din contră aceasta a intrat în insolvenŃă, în prezent, fiind radiată din înregistrările 
Oficiului Registrului ComerŃului.  

Şi în privinŃa martorului H.V., s-a dovedit că inculpaŃii L.M. şi B.N. au săvârşit în 
mod nemijlocit infracŃiunea de înşelăciune în convenŃii. Astfel, în momentul în care 
martorul s-a deplasat la sediul AgenŃiei C., în luna ianuarie 2006, inculpata B. i-a 
comunicat că „blocul va avea şapte etaje, că firma constructoare este din Timişoara, 
reprezentată de M.L., i-a prezentat planul unui nivel, schiŃa apartamentului şi imagini pe 
calculator cu întreg imobilul şi cu interioarele unor locuinŃe”, deşi ştia că, nicicând 
imobilul nu va fi edificat, inculpatul L. nesolicitând Primăriei Cluj autorizarea edificării 
imobilului de pe str. P. nr. 10.  

Cu toate acestea, la data de 17 februarie 2006, inculpata B. i-a programat o 
întâlnire cu inculpatul L.M. la sediul agenŃiei imobiliare C., ocazie cu care acesta s-a 
prezentat ca arhitect şi preot lutheran, iar despre firma R.E.P. a susŃinut că are o vastă 
experienŃă „ în domeniul construcŃiilor şi a mai realizat astfel de proiecte în Bologna- 
Italia”. 



InfracŃiunea de înşelăciune a fost săvârşită de către inculpaŃii B. şi L. şi faŃă de 
partea civilă H.G. aşa cum rezultă din declaraŃia acestuia din faza de urmărire penală fila 
109 vol IV şi din faŃa CurŃii fila 324 Vol. VI. 

Astfel, victima învederează că la data de 24 martie 2006 s-a deplasat la sediul 
AgenŃiei C.G. din Cluj, unde se aflau inculpaŃii B. şi L., ocazie cu care prima i-a oferit 
detalii cu privire la construcŃia ce urma a fi edificată, prezentându-i schiŃe, PUD şi PUZ 
iar inculpatul L., l-a asigurat că imobilul va fi finalizat până în luna martie 2007 şi pentru 
a-l determina să încheie contractul de vânzare-cumpărare, i-a arătat coala unei cărŃi 
funciare, din care rezultă că era proprietarul terenului din str. P. nr. 10. Pentru menŃinerea 
în eroare a părŃii civile H.G., inculpatele B. şi C. l-au asigurat după achitarea banilor către 
inculpatul L. şi către AgenŃia C., respectiv după 24 martie 2006 că ”edificiul se va 
construi, punându-i la dispoziŃie mai multe documente, respectiv, grafic de lucru şantier, 
certificat de urbanism, avizul Spitalului Clinic de boli infecŃioase, avizul Consiliului 
JudeŃean Cluj”.  

Curtea reŃine de asemenea, că infracŃiunea de înşelăciune în sarcina inculpatelor 
B. şi C. precum şi aceea de constituire a unui grup infracŃional organizat, este dovedită 
prin declaraŃiile părŃii civile J.V. din faza de urmărire penală fila 149 vol IV u.p. precum 
şi din faŃa instanŃei fila 57 vol VIII.  

În acest sens, partea civilă J.V. învederează textual „m-am deplasat la începutul 
anului 2006 la sediul AgenŃiei C.G., luând legătura cu inculpatele B.N. şi C.S.. Ambele 
mi-au spus că se va edifica un imobil pe str. P. nr. 10, cu şapte etaje, de către SC R.E.P. 
SRL CARANSEBEŞ, reprezentată de arhitectul L.M..  

Inculpatele B. şi C. i-au prezentat părŃii civile imagini de ansamblu ale blocului, 
planuri şi schiŃe, afirmând că, „firma constructoare va cumpăra şi terenurile din 
vecinătate.  

Mai mult, inculpata C. a precizat că, mai multe persoane cu funcŃii din cadrul 
Primăriei şi PoliŃiei, inclusiv medici, şi-au cumpărat apartamente în acel imobil. 
Totodată, l-a caracterizat pe inculpatul L.M. ca fiind o persoană serioasă, care a mai 
construit anterior, alte imobile de acelaşi gen în Cluj şi Timişoara”. După cum declară 
partea civilă J.V. „nu am mai avut nici o îndoială cu privire la seriozitatea ofertei, după 
cele susŃinute de inculpatele B. şi C., mai ales că fiul său se cunoştea cu inculpata C.S.”.  

Din declaraŃia aceleiaşi părŃi civile, rezultă fără îndoială că, după câteva zile „l-a 
întâlnit pe inculpatul L.M. la sediul agenŃiei imobiliare C., acesta confirmând întrutotul 
susŃinerile mincinoase ale inculpatelor B. şi C., dând asigurări nereale cu privire la 
obŃinerea autorizaŃiei de construire”.  

Curtea reŃine că este demnă de relevat împrejurarea ce i-a atras atenŃia părŃii civile 
în sensul că, „ în momentul efectuării plăŃii valorii antecontractului de vânzare-
cumpărare, inculpatul nu a numărat banii primiŃi, aşezându-i direct într-o geantă”.  

InstanŃa de fond reŃine că, inculpata B. faŃă de alte părŃi civile a susŃinut în mod 
mincinos că inculpatul L. a edificat clădirea Romtelecom din Cluj-Napoca, şi 
reprezentanŃa auto de pe Calea Turzii, cum este cazul părŃii civile C.S., iar către martorul 
G.P. a afirmat nereal că şi în Timiş inculpatul L. a construit mai multe imobile, iar faŃă de 
martorul G.N. a învederat că acesta a mai construit biserici în Timişoara şi construcŃii 
civile.   

Curtea reŃine, aşa cum a învederat,că şi în cazul părŃii civile J.V., este dovedită 
constituirea inculpaŃilor într-un grup infracŃional organizat, care cooperau din punct de 



vedere subiectiv în scopul înşelării victimelor, relevată de împrejurarea că inculpatele B. 
şi C. aveau ca sarcină principală racolarea victimelor, în scopul încheierii 
antecontractelor de vânzare-cumpărare, din dispoziŃia inculpatului L., care prin folosirea 
de calităŃi mincinoase, le menŃinea în eroare pe părŃile civile, în scopul însuşirii unor 
sume importante de bani, în interes personal.  

După cum rezultă textual, din declaraŃia părŃii civile J.V., din ambele faze ale 
procesului penal „după nenumărate insistenŃe, cu sprijinul inculpatei C.S., în toamna 
anului 2006, am primit de la inculpatul L.M., suma de 4.000 euro”, reieşind astfel, că fără 
intervenŃia şi susŃinerea victimei, din partea unuia dintre membrii grupului, nu ar fi reuşit 
să-şi recupereze paguba.  

InfracŃiunea de înşelăciune este dovedită ca fiind comisă în calitate de coautori de 
către cei trei inculpaŃi, L., B. şi C. şi în privinŃa părŃii civile L.M., aşa cum rezultă din 
declaraŃia acesteia din faza de urmărire penală, fila 161 precum şi din faŃa CurŃii din 
primul ciclu procesual, fila 56 Vol.VIII. 

Astfel, partea civilă precizează textual „la începutul anului 2006 m-am deplasat la 
agenŃia C., unde inculpata B. mi-a prezentat planul şi schiŃe ale apartamentelor, mi-a spus 
că imobilul se află în stadiu de autorizare şi are ca termen de finalizare luna martie 2007.  

În zilele următoare, l-a întâlnit la sediul firmei C. pe inculpatul L.M., care şi-a 
atribuit calitatea de arhitect şi patron al firmei constructoare.  

A confirmat susŃinerile anterioare ale coinculpatei B., precizând că a construit mai 
multe imobile în Cluj şi în alte oraşe”. Curtea reŃine că procedeul de înşelare, uzitat de cei 
doi inculpaŃi L. şi B. este identic cu cel folosit şi în cazul martorilor G.N. şi G.P. şi al 
părŃii civile C.S., cărora le-au relevat aceleaşi împrejurări mincinoase, în sensul că, 
inculpatul L. ar fi demarat şi realizat mai multe imobile în Cluj şi în alte zone din 
România.  

Pentru menŃinerea în eroare a părŃii civile, Curtea reŃine că inculpatele B. şi C. au 
utilizat mai multe manopere, constând în afirmaŃii mincinoase în sensul că „ blocul va fi 
construit, dar întârzierile se datorează lipsei unor avize şi acorduri, care însă erau 
rezolvabile. I-au prezentat părŃii civile PUZ-ul şi PUD-ul emise pentru P. nr. 12. La 
obiecŃiile părŃii civile cu privire la această împrejurare, cele două inculpate i-au spus să 
stea liniştită că şi acel teren aparŃine tot inculpatului L. şi el va edifica şi la această adresă 
un imobil.  

Practic, agenŃia imobiliară tot timpul a afirmat că societatea inculpatului L. va 
construi pe toată zona pe str. P. de la nr. 12 la nr. 14”. Curtea reŃine că tot în mod 
mincinos şi nereal, pentru menŃinerea în eroare a părŃii civile, inculpatele B. şi C. au 
susŃinut că „ în cazul neobŃinerii autorizaŃiei pentru str. P. nr. 12, victima îşi va putea 
alege alte apartamente la adresa din Cluj, str. P. nr. 14, unde inculpatul ar fi obŃinut 
autorizaŃie de construire”.  

Pe lângă infracŃiunea de înşelăciune, în cazul acestei părŃi civile este dovedită 
şi constituirea inculpaŃilor într-un grup infracŃional organizat, în scopul înşelării 
victimelor şi a obŃinerii unor sume importante de bani, împrejurări relevate de 
modul identic de operare al acestora, durata mare de timp în care au acŃionat, rolul 
de lider revenind inculpatului L., care a avut şi ideea infracŃională, aducând la 
sediul agenŃiei C. toate actele falsificate de către el, în vederea inducerii în eroare a 
victimelor, revenind coinculpatelor rolul de racolare a victimelor în vederea 



încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare şi al convenŃiilor de intermediere 
al locuinŃelor. 

Şi în privinŃa părŃii vătămate L.P., Curtea reŃine că este dovedită săvârşirea 
infracŃiunii de înşelăciune în convenŃii de către inculpatele B.N. şi C.S.. Astfel, partea 
civilă învederează textual în declaraŃia de la fila 217 vol IV u.p. că „în luna martie 2006 
s-a deplasat la sediul AgenŃiei C. unde le-a întâlnit pe inculpatele B. şi C., care i-au dat 
asigurări privind seriozitatea constructorului, afirmând că acesta a mai construit alte 
imobile în localitatea Caransebes, precum şi Biserica Lutherană.  

Au afirmat ambele că, documentaŃia a fost depusă la Primăria Cluj-Napoca şi va fi 
obŃinută autorizaŃia de construire, iar blocul va fi dat în folosinŃă până la 1 martie 2007. 
Inculpatele B. şi C. i-au prezentat totodată, planul şi schiŃele imobilului, conducându-l 
chiar şi la terenul de pe str. P. nr. 10 „.  

Aceeaşi parte civilă relevă că, la data de „9 martie 2006 s-a întâlnit cu inculpatul 
L.M. la sediul AgenŃiei C., ocazie cu care acesta a confirmat susŃinerile mincinoase ale 
coinculpatelor B. şi C., şi l-a asigurat de obŃinerea autorizaŃiei de construire şi edificarea 
la timp a imobilului”. Partea civilă arată că, „inculpatul a afirmat că orice corespondenŃă 
cu el se va realiza prin AgenŃia C., parteneră a firmei constructoare, care îi va comunica 
periodic, stadiul execuŃiei lucrărilor”.  

Mai mult, în luna decembrie 2007 partea civilă L.P. a luat legătura cu inculpata 
C.M., care l-a asigurat că, „ imobilul de pe str. P. nr. 10 va fi edificat de către o altă 
societate comercială, care a preluat antecontractele, iar persoanele care vor să obŃină 
locuinŃă, trebuie să încheie acte adiŃionale”.  

Curtea reŃine că, relevant în speŃă, pentru dovedirea manoperelor de inducere şi 
menŃinere în eroare a părŃii civile, exercitată de către inculpatele B. şi C., este afirmaŃia 
acestora, în sensul că „documentele primite cât şi dialogul cu inculpata C.S. au fost de 
natură să îl convingă că blocul se va construi”.  

Curtea reŃine, faŃă de cele relevate de partea civilă că, în speŃă, este probată 
activitatea de inducere şi menŃinere în eroare a victimelor, uzitată de inculpatele B. şi C., 
din dispoziŃia inculpatului L., dar, totodată, este dovedită şi coeziunea psihică dintre 
aceştia şi cooperarea în vederea realizării scopului comun, acela al înşelării victimelor, în 
vederea încasării unor importante sume de bani, în interes personal, reliefată prin 
susŃinerile mincinoase, reciproce şi concomitente ale acestora cu privire la, veridicitatea 
depunerii actelor la Primăria Cluj, pentru autorizarea edificării imobilului, iminenta 
obŃinere de la AdministraŃia Locală clujeană a actelor necesare pentru demararea 
construcŃiei, precum şi ridicarea la termen, conform antecontractelor, a acestuia.  

InstanŃa de fond reŃine că şi prin declaraŃia martorului C.I., audiat în faza de 
urmărire penală cât şi în faŃa instanŃei, fila 57 vol X. este probată cooperarea şi coeziunea 
psihică a inculpaŃilor precum şi constituirea acestora într-un grup infracŃional organizat, 
acesta învederând textual „ inculpata B. l-a chemat pe partea civilă L.P. la SC C.G. pentru 
a semna un proces-verbal, prin care se prelungea termenul de finalizare a construcŃiei, 
actul fiind semnat din partea inculpatului L.M. de către martorul C.D., deşi ştia că, acesta 
nu avea nici o funcŃie în cadrul societăŃii, iar pe de altă parte, că imobilul nu se va realiza 
niciodată.” 

Curtea reŃine, contrar susŃinerilor inculpatelor B. şi C. şi apărărilor formulate de 
acestea, în sensul că, activitatea infracŃională a luat sfârşit în luna mai 2007, împrejurarea 
că, din contră, ele au săvârşit înşelăciune în convenŃii cu consecinŃe deosebit de grave, şi 



în luna decembrie 2007, aspect dovedit cu faptul că, „i-au trimis părŃii civile L.P. mai 
multe acte din care reieşea că blocul va fi edificat de o altă firmă, împrejurare 
mincinoasă”.  

De asemenea, constituirea inculpaŃilor L., B. şi C. într-un grup infracŃional 
organizat este probată şi prin declaraŃia părŃii civile L.B. de la fila 254 vol IV u.p. cât şi 
din faŃa CurŃii, fila 61 vol.VIII care afirmă textual că „având încredere în cei trei 
inculpaŃi, am încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare. Am primit asigurări de la 
reprezentantele agenŃiei că lucrările sunt în desfăşurare şi totul decurge în regulă”.  

Aceeaşi parte civilă L.B., prin declaraŃia sa nemijlocită din faŃa CurŃii, dovedeşte 
şi comiterea infracŃiunii de înşelăciune de către cei trei inculpaŃi, relevând textual că „de 
la Primăria Cluj am aflat că nu s-a înregistrat vreo cerere pentru obŃinerea autorizaŃiei, la 
finele lunii mai 2006, dar cu toate acestea ei continuau să încheie antecontracte de 
vânzare-cumpărare”. 

Cooperarea subiectivă şi coeziunea dintre inculpaŃi precum şi constituirea lor într-
un grup infracŃional organizat este dovedită prin declaraŃia părŃii civile M.G.I. din faza de 
urmărire penală fila 12 vol V u.p. precum şi din faŃa CurŃii unde învederează textual că „ 
a fost convins că blocul va fi construit, deoarece inculpatul L., inculpata B. şi inculpata 
C., i-au comunicat că în contract se va introduce o clauză, în sensul că, în situaŃia în care 
apartamentul nu va fi construit până la data de 1 martie 2007, SC R.E.P. SRL 
CARANSEBEŞ îi va restitui dublul sumei de bani avansate”. 

Prin declaraŃia aceleiaşi părŃi civile M., este probată şi săvârşirea infracŃiunii de 
înşelăciune în convenŃii de către cei trei inculpaŃi, după cum aceasta învederează textual 
în ambele faze ale procesului penal „în luna februarie 2006 m-am deplasat la sediul 
AgenŃiei C. unde am discutat cu inculpatul L. care mi-a spus că este arhitect, 
administrator al SC R.E.P. SRL CARANSEBEŞ şi proprietar al terenului pe care urma să 
fie construit imobilul, aspecte mincinoase, confirmate de coinculpatele B. şi C.. Cu 
aceeaşi ocazie, inculpaŃii mi-au spus că imobilul va avea şapte etaje plus mansardă.”  

InfracŃiunea de înşelăciune în convenŃii comisă de către cei trei inculpaŃi este 
reliefată prin declaraŃia părŃii civile M.G. din ambele faze ale procesului penal care 
învederează textual că „ la data de 9 ianuarie 2007 m-am întâlnit cu inculpatul L. la sediul 
firmei C., care i-a comunicat că doar la data de 12 decembrie 2006 i s-a emis de către 
Primăria Cluj, autorizaŃia de construire a blocului, dar că va începe edificarea sa, în 2007 
şi îl va finaliza până la 1 noiembrie 2007.  

Pentru a o convinge de cele afirmate pe partea civilă M., inculpatul L. i-a arătat pe 
calculator, o autorizaŃie de construire emisă de Primăria Cluj, pentru blocul de pe str. P. 
nr. 10, având data de 12 decembrie 2006”. 

Partea civilă făcând verificări la Primăria Cluj, a aflat adevărul în sensul că, 
inculpatul L. nu depusese actele necesare autorizării construcŃiei, cu toate că, aşa cum 
afirmă textual în faŃa instanŃei „ inculpatul L. alături de reprezentantele agenŃiei 
inculpatele B. şi C., au susŃinut contrariul, în sensul că, firma R.E.P. ar avea toate actele 
necesare demarării lucrărilor”. Mai mult, partea civilă a relevat instanŃei că, autorizaŃia de 
construire prezentată pe calculator de către inculpatul L. în ianuarie 2007, este identică cu 
cea apărută în ziarul „CetăŃeanul clujean” editat pentru perioada 5-12 noiembrie 2006. 

 Mai mult, săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune calificată în convenŃii şi 
constituirea inculpaŃilor într-un grup infracŃional organizat, este dovedită prin declaraŃia 
martorei M.R., mama părŃii civile M.G. care afirmă textual  atât în faŃa procurorului cât şi 



în faŃa instanŃei „ a doua zi după semnarea antecontractului, m-am deplasat la sediul 
AgenŃiei imobiliare SC C.G. SRL CLUJ, unde am discutat cu cei trei inculpaŃi, care m-au 
asigurat de faptul că, inculpatul L. a depus la Primăria Cluj toată documentaŃia privind 
emiterea autorizaŃiei de construire a blocului, iar în cel mai scurt timp, se va emite acel 
act.  

Cu aceeaşi ocazie, inculpatul L. a afirmat că este proprietarul terenului pe care 
urmează să se construiască blocul. Ulterior, edificiul nefiind realizat, am purtat discuŃii cu 
inculpatele B. şi C., care au susŃinut mincinos că s-au aprobat PUD-ul şi PUZ-ul, drumul 
de servitute şi se va emite şi autorizaŃia de construire, împrejurări evident nereale”. 

Săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune calificată în convenŃii de către inculpaŃii 
L.M. şi B.N. este dovedită şi prin afirmaŃiile făcute în faza de urmărire penală şi în faŃa 
CurŃii în primul ciclu procesual de către partea civilă M.I., care învederează textual „ 
preŃul locuinŃei contractate, sub cel al pieŃei, a fost motivat de inculpatul L. prin faptul că 
va folosi la construirea blocului materiale şi tehnologie de ultimă generaŃie, de faŃă la 
aceste susŃineri fiind şi inculpata B..” 

MenŃinerea în eroare a acestei părŃi civile a fost realizată de către inculpatele B. şi 
C. care, potrivit susŃinerilor victimei „i-au comunicat că întârzierea lucrărilor se datorează 
unor probleme legate de obŃinerea autorizaŃiei de construire, de existenŃa unor neclarităŃi 
cu privire la accesul pe amplasamentul propus. Mai mult, la un scurt interval de timp pe 
terenul de pe str. P. nr. 10 a fost adus un buldo-excavator, împrejurare ce a determinat-o 
pe victimă să creadă că imobilul va fi construit”. 

Activitatea infracŃională de inducere în eroare exercitată de inculpaŃi, specifică 
infracŃiunii de înşelăciune, este relevată şi prin declaraŃia martorului H.V. din faza de 
urmărire penală şi instanŃă, căruia inculpatul L. în prezenŃa inculpatei B. i-a spus că „a 
mai realizat astfel de proiecte în Bologna- Italia”. 

Importantă pentru dovedirea infracŃiunii de înşelăciune, comisă de inculpatul 
L.M. în prezenta speŃă, este declaraŃia părŃii civile M.M.E. care învederează că „ la data 
de 1 septembrie 2007 acesta însoŃit de martorul C.R. s-au deplasat la locuinŃa victimei, 
ocazie cu care i-au prezentat un extras CF, care atesta faptul că este proprietarul terenului, 
schiŃa imobilului, precum şi o autorizaŃie de construire.  

Cei doi au arătat părŃii civile, două legitimaŃii cu fotografie, care atestau că sunt 
angajaŃii firmei respective, iar inculpatul L. a afirmat că este arhitect şi patron al firmei E. 
SRL TIMIŞOARA, care a construit mai multe imobile în Cluj şi Timişoara. Totodată 
inculpatul L. i-a spus părŃii civile că pe str P. nr. 14 din Cluj, construieşte un bloc mai mic 
cu un regim de înălŃime de două etaje şi mansardă, imobil în care vor fi şapte 
apartamente, dintre care numai două mai sunt libere. Inculpatul L. a afirmat către partea 
civilă că în aceeaşi zonă, urmează să mai construiască încă alte trei imobile identice, un 
bloc cu 10 etaje, care este vândut în totalitate precum şi un centru lutheran.” 

Curtea reŃine că edificatoare pentru comiterea infracŃiunii de înşelăciune calificată 
în convenŃii şi constituirea unui grup infracŃional organizat, de către cei trei inculpaŃi, este 
declaraŃia părŃii civile M.C. care învederează textual „ în momentul în care m-am 
deplasat la sediul agenŃiei C., inculpatele B. şi C. au asigurat-o pe victimă că totul este în 
regulă, construcŃia este doar în fază de proiect, dar urmează să se obŃină autorizaŃia de 
construire. Inculpatele i-au spus că plata se putea face în trei tranşe, dar în situaŃia în care 
ar achita jumătate din sumă, va beneficia de un discount de 2000 euro.  



Pentru a câştiga încrederea părŃii civile şi a o convinge să încheie antecontractul 
de vânzare cumpărare, inculpatele B. şi C. i-au spus victimei că şi ele şi-au cumpărat 
apartamente în blocul respectiv.  

În aceeaşi zi, anterior semnării antecontractului, partea civilă s-a întâlnit cu 
inculpatul L., care şi-a declinat calitatea de arhitect. Inculpatul L. a afirmat către victimă, 
că a obŃinut certificatul de urbanism nr. 4022 din 28 iulie 2006 şi este proprietarul 
terenului, sens în care a predat acesteia o copie a actului şi un extras cf.  

Totodată, inculpatul L. a asigurat-o pe partea civilă că totul este în regulă şi în 
scurt timp va obŃine autorizaŃia de construire, precizând că a mai construit şi alte imobile, 
biserici şi sedii de firmă”. 

 Curtea reŃine că aceleaşi susŃineri mincinoase, cu privire la implicarea sa şi în alte 
proiecte imobiliare, în alte localităŃi din Ńară, inculpatul L. le-a făcut şi în faŃa părŃii civile 
H.M. şi a martorilor G.N. şi H.V.. 

Comiterea infracŃiunii de înşelăciune calificată în convenŃii de către inculpaŃii L., 
B. şi C. este dovedită şi prin declaraŃia părŃii civile M.A., care învederează textual în faza 
de urmărire penală, menŃinută şi în faŃa instanŃei că „la sediul agenŃiei imobiliare, 
inculpatele B. şi C. i-au dat detalii cu privire la imobil, i-au prezentat schiŃe şi planuri ale 
acestuia, i-au explicat modalitatea de plată a preŃului, prin plata unui avans de 30 % la 
încheierea antecontractului şi a unei convenŃii de intermediere cu agenŃia, cu plata 
comisionului aferent de 2 % din valoarea totală a contractului.  

Cele două inculpate B. şi C. au susŃinut că, documentaŃia necesară construirii 
imobilului, a fost depusă la Consiliul Local Cluj, iar autorizaŃia de construire va fi 
obŃinută în câteva zile.  

Tot atunci, la sediul AgenŃiei imobiliare victima l-a cunoscut pe inculpatul L., 
care a susŃinut că este arhitect şi a construit mai multe imobile în diferite localităŃi din 
Ńară. Şi el, alături de coinculpate a precizat că întreaga documentaŃie este depusă la 
primărie şi în cel mai scurt timp va obŃine autorizaŃia de construire, va demara lucrările.” 

Relevantă în cauză este susŃinerea părŃii civile M.A. care învederează că, „a fost 
convins de faptul că inculpatul L. este o persoană serioasă şi datorită împrejurării că a 
insistat pe clauza prevăzută în contract, conform căreia, în caz de nerealizare a lucrării la 
termen, i se va restitui dublul sumei achitate ca avans”. 

MenŃinerea în eroare, ca modalitate specifică a infracŃiunii de înşelăciune este 
dovedită şi prin activităŃile efectuate în cazul acestei părŃi civile şi de către inculpata C.M. 
S., care în momentul în care victima a dorit rezilierea contractului, aceasta i-a spus că 
„face o mare greşeală, întrucât a crescut preŃul apartamentelor şi nu va mai putea să 
achiziŃioneze o locuinŃă la un asemenea preŃ.  

Inculpata C., a asigurat victima, că imobilul se va construi, ba mai mult l-a condus 
la faŃa locului unde partea civilă a constatat existenŃa unei macarale”. De altfel, victima 
afirmă textual „având încredere în afirmaŃiile inculpatei C. am renunŃat la cererea de 
restituire a banilor”. 

Comiterea infracŃiunii de înşelăciune în dauna părŃii civile M.A., de către 
inculpatul L., alături de celelalte două coinculpate, este reliefată prin susŃinerile acestei 
victime, care precizează în faza de urmărire penală şi în faŃa instanŃei că „inculpatul L. la 
28 februarie 2008, când m-am deplasat la sediul firmei R.E. a susŃinut că recent s-a întors 
de la Cluj, de unde a aflat că în cca. 10 zile va primi autorizaŃia de construire, iar în cazul 



în care nu va reuşi, a promis că se va deplasa personal la domiciliul său, pentru a-i restitui 
banii, afirmând că oricum trebuie să vină în Sovata unde construieşte un imobil”. 

Curtea reŃine că în acelaşi fel declară şi partea civilă R.G..  
Săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune calificată în convenŃii de către inculpata 

B.N., este dovedită prin declaraŃia părŃii civile B.D.R. care învederează că, „inculpata B. 
la sediul agenŃiei C. i-a prezentat proiectele şi desenele celor două imobile ce urmau să se 
construiască pe str. P. nr. 10, două blocuri cu 8-10 etaje.  

Inculpata B. a susŃinut că, documentaŃia necesară edificării imobilelor a fost 
depusă la Primăria Cluj, urmând să fie obŃinută autorizaŃia de construire”. 

Potrivit declaraŃiilor victimei, „inculpata B. i-a spus că toate apartamentele din 
primul bloc sunt vândute, iar primele cinci persoane care cumpără apartamente în cel de-
al doilea bloc, beneficiază de un discount de 10.000 euro. Cu aceeaşi ocazie, inculpata B. 
i-a comunicat părŃii civile B.D., că firma inculpatului a mai construit imobile în 
Timişoara şi are un site pe internet care poate fi vizualizat”.  

Curtea reŃine că dovedirea infracŃiunii de înşelăciune de către cei trei inculpaŃi, în 
dauna acestei părŃi civile, este realizată fără echivoc prin actele scrise ataşate dosarului şi 
din care rezultă că pe str. P. nr. 12 avea locaŃia o grădiniŃă, iar la adresa P. nr. 14 avea 
domiciliul stabil, martorul P.M., conform susŃinerilor acestuia din faŃa instanŃei. InstanŃa 
stabileşte că menŃinerea în eroare a acestei părŃi civile, s-a realizat prin activitatea 
conjugată a celor trei inculpaŃi, în sensul că, după expirarea termenului indicat de 
inculpata B., de 75 zile de la plata avansului, pentru edificarea imobilului, partea civilă 
contactând-o telefonic pe inculpata B., aceasta i-a stabilit o întâlnire cu inculpatul L. 
pentru 25 octombrie 2006. 

 Cu ocazia întrevederii, inculpatul L. a susŃinut „că va obŃine autorizaŃia de 
construire, în prezent are ceva probleme, dar este vorba doar de o formalitate. Mai mult, 
inculpatul L. i-a oferit victimei un discount de 10.000 euro, în situaŃia în care va cumpăra 
un apartament în cel de-al doilea bloc”. 

Dovada cooperării inculpaŃilor, în vederea înşelării victimelor rezidă şi din faptul 
că, partea civilă B.D. contactând-o telefonic pe inculpata B. şi solicitându-i informaŃii 
despre stadiul documentaŃiei, aceasta i-a comunicat „că blocurile se vor construi şi să 
urmărească pe site-ul firmei inculpatului, stadiul documentaŃiei”, deşi era evident că 
afirmaŃia era mincinoasă, cunoscând împrejurarea că inculpatul L. nu ceruse niciodată 
Primăriei Cluj autorizarea edificării construcŃiei, pe str P. nr. 10 şi cu atât mai puŃin la 
numerele 12 şi 14. 

InfracŃiunea de înşelăciune calificată în convenŃii comisă de inculpata C.M. este 
dovedită fără echivoc, prin declaraŃia părŃii civile M.M., care învederează textual „când 
m-am deplasat la sediul agenŃiei imobiliare am discutat cu inculpata C.S., care mi-a 
explicat că SC R.E. va construi un bloc cu 10 etaje şi mansardă, i-a precizat că firma 
inculpatului a mai construit imobile în alte patru oraşe din Ńară, societatea este serioasă, 
deŃine autorizaŃii de construire pentru acel bloc”. 

Dovada faptului că cei trei inculpaŃi cooperau obiectiv şi subiectiv în vederea 
înşelării victimelor, rezultă din declaraŃia aceleiaşi părŃi civile, care precizează în faza de 
urmărire penală şi în faŃa instanŃei că inculpata C. „ a condus-o la un apartament din 
cartierul Andrei Mureşanu din Cluj, unde s-a întâlnit cu inculpatul L., care a afirmat că 
are toate autorizaŃiile necesare în vederea construirii, că a absolvit Facultatea de teologie, 
pe cea de  Arhitectură şi încă  altă facultate”. 



Dovedirea infracŃiunii de înşelăciune în sarcina inculpatului L., este realizată şi 
prin declaraŃia părŃii civile M.M. care susŃine că, „ inculpatul L. i-a comunicat că a fost la 
16 aprilie 2007 la Spitalul de Boli infecŃioase Cluj, situat lângă terenul pe care urma să se 
edifice imobilul, unde a discutat cu directorul clinicii, pentru a obŃine acordul în vederea 
efectuării lucrărilor. Inculpatul L. i-a relatat că managerul spitalului era îngrijorat de 
faptul că, în timpul edificării imobilului se va face zgomot, situaŃie în care el a promis, că 
la toate ferestrele spitalului, orientate spre terenul său, va monta geamuri termopan pentru 
atenuarea sunetelor. La scurt timp, arată victima, inculpatul L. i-a prezentat mai multe 
documente, despre care a afirmat că sunt avize şi aprobări necesare construirii imobilului, 
susŃinând că toate sunt în regulă”. 

 Săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune calificată în convenŃii este dovedită în 
sarcina inculpatelor C. şi B. prin declaraŃia aceleiaşi părŃi civile M.M., care învederează 
textual „a doua zi după semnarea contractului, respectiv la 17 aprilie 2007, deplasându-se 
la sediul agenŃiei imobiliare, în contextul în care a observat că pe antecontract nu este 
menŃionat numărul apartamentului, a găsit-o pe inculpata C., care a afirmat că 
apartamentul repartizat victimei, este singurul compus dintr-o cameră la etajul 2 al 
imobilului, acesta fiind motivul pentru care nu este numerotat pe proiectul imobiliar.  

Partea civilă precizează că, la scurt timp de la această discuŃie cu inculpata C., a 
revenit la sediul agenŃiei imobiliare, unde a luat legătura cu ambele inculpate, care la 
unison, au asigurat-o că imobilul va fi construit, dar înainte de începerea lucrărilor, este 
necesară înlocuirea unei Ńevi de gaz din zonă, aspect absolut necesar, acel obiect 
nepermiŃând accesul utilajelor de tonaj greu”, susŃinere care s-a dovedit evident a fi 
nereală, în contextul vastului probatoriu administrat în faŃa instanŃei. 

Manoperele de inducere în eroare specifice infracŃiunii de înşelăciune, au fost 
exercitate în mod nemijlocit şi de către inculpata C.M., faŃă de părŃile civile M.C.A. şi 
M.V., care precizează la unison în faza de urmărire penală, precum şi în faŃa instanŃei că 
„ajunşi fiind la AgenŃia Imobiliară SC C.G., inculpata C. le-a prezentat proiectul 
imobiliar, aparŃinând inculpatului, referitor la un imobil având 10 etaje, ce urma a fi 
edificat pe str.P. 10. 

 Inculpata C. le-a arătat imagini ale blocului pe un calculator, planuri ale 
construcŃiei, afirmând cu certitudine că toată documentaŃia este în regulă, iar firma 
constructoare are autorizaŃia de construire obŃinută, lucrările urmând a demara în 
septembrie 2006, iar imobilul va fi finalizat la 01 iunie 2007.  

Cu aceeaşi ocazie, respectiv la 14 august 2006, inculpata C. le-a comunicat celor 
două părŃi civile, că inculpatul L. este arhitect, iar pentru a-i convinge să încheie 
contractul, le-a precizat în mod mincinos că şi ea a cumpărat o garsonieră în acel imobil. 
La aceeaşi dată, de 14 august 2006, părŃile civile M.C. şi V. s-au deplasat la sediul 
agenŃiei imobiliare, unde s-au întâlnit cu inculpatul L., care şi-a arogat titlul de arhitect cu 
experienŃă, susŃinând că a mai construit astfel de imobile, precum şi o biserică şi un sediu 
de bancă. 

 Inculpatul L. le-a dat detalii în legătură cu modul de construire al blocului, 
precizând că acesta va fi ridicat pe structură de metal şi sticlă, iar construcŃia o va realiza 
o firmă din Italia, cu care colaborează”.  

Curtea reŃine că şi în cazul acestor două părŃi civile, susŃinerile inculpatului L. 
sunt mincinoase, fiind identice cu motivele prezentate părŃii civile M.I.. Mai mult, tot la 
14 august 2006, inculpatul L. „le-a confirmat părŃilor civile M.C. şi V., aşa cum rezultă 



din declaraŃiile acestora, din ambele faze ale procesului penal”, că „deŃine autorizaŃia de 
construire”. 

Curtea constată că aceste afirmaŃii, de asemenea, sunt nereale, cum neadevărate 
au fost şi cele făcute faŃă de părŃile civile M.G.şi M.M., în faŃa cărora inculpatul L. a 
susŃinut că posedă autorizaŃia de construire a imobilului, deşi aşa cum rezultă din probele 
scrise ale dosarului, niciodată el nu a solicitat Primăriei Cluj autorizarea edificării 
blocului.  

Deosebit de relevantă în speŃă, este susŃinerea părŃilor civile, care învederează că 
au fost convinse să încheie antecontractul de faptul că „intermedierea vânzării se făcea 
printr-o agenŃie imobiliară, ceea ce nu le-a determinat să aibă vreo bănuială că proiectul 
nu se va realiza”. 

Mai mult, în privinŃa acestor părŃi civile, s-a dovedit, ca de altfel, în cazul tuturor, 
că au fost menŃinute în eroare de către cei trei inculpaŃi, prin activitatea lor infracŃională 
conjugată.  

VinovăŃia inculpatului L. precum şi a inculpatelor B. şi C. în comiterea 
infracŃiunii de înşelăciune şi a celei vizate de art. 7 din Legea nr. 39/2003 este dovedită 
prin declaraŃiile părŃii civile D.V. din faza de urmărire penală şi din faŃa instanŃei, care 
arată textual: ” Inculpatul L.M.S. s-a prezentat ca şi arhitect şi patron al firmei 
constructoare – S.C. R.E.P. S.R.L. Caransebeş, arătându-le proiectul, planurile pe etaj, 
imagini pe calculator cu blocul şi o copie după C.F. care-i atesta proprietatea asupra 
terenului de pe P., nr.10. Văzând că lucrările nu încep la termenul stabilit, partea civilă 
D.V. le-a cerut explicaŃii reprezentantelor agenŃiei.  

MenŃinerea în eroare a victimei s-a realizat de către cei trei inculpaŃi, prin 
susŃinerile inculpatei B.N.P., care i-a spus că şi-a cumpărat şi ea două apartamente în 
imobil şi trebuie să stea liniştită că totul este în regulă, susŃineri evident mincinoase. 
Reprezentantele agenŃiei imobiliare spuneau, de fiecare dată, că există diferite 
impedimente în obŃinerea autorizaŃiei, cum ar fi lipsa unor acte de la dosar, lipsa 
acordului spitalului din apropiere pentru construirea drumului de acces sau că 
proprietarul casei de pe P. 10 nu era de acord cu demolarea acesteia, decât contra unei 
sume mari de bani, lipsa avizului grădiniŃei din apropiere, probleme legate de mutarea 
conductei de gaz sau reducerea numerelor de etaje”. 

VinovăŃia celor trei inculpaŃi în comiterea infracŃiunii de înşelăciune şi a celei 
incriminate prin art. 7 din Legea nr. 39/2003 este evidenŃiată şi prin declaraŃia martorei 
M.I., care în faŃa procurorului şi a instanŃei arată că: ”În cursul anului 2006, s-a deplasat 
la agenŃia imobiliară SC C.G. SRL din Cluj-Napoca pentru a solicita informaŃii cu privire 
la blocul despre care auzise că se va construi pe str. P. nr. 10.  

Inculpatele B. şi C., angajatele agenŃiei imobiliare, i-au spus că imobilul în cauză 
va fi construit de SC R.E.P. SRL  şi au informat-o că trebuie să revină la sediul acesteia 
pentru a se întâlni cu inculpatul L.M.S., reprezentantul SC R.E.P. SRL pentru a semna un 
document de reŃinere a unui apartament cu o cameră, în imobilul respectiv, în schimbul 
sumei de 500 de euro.   

La câteva zile după ce a semnat acest document, martora M.I. s-a interesat la 
Primăria municipiului Cluj-Napoca de unde i s-a comunicat faptul că SC R.E.P. SRL nu 
avea autorizaŃie de construire pentru imobil, iar terenul respectiv este în litigiu”. 

 De asemenea, vinovăŃia inculpaŃilor în săvârşirea infracŃiunilor de înşelăciune şi 
cea incriminată prin art. 7 din Legea nr. 39/2003, este probată prin declaraŃiile părŃii 



civile P.C., din faŃa procurorului şi a instanŃei, acesta arătând textual: ”În aprilie 2007, 
partea civilă P.C. (maistru din mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj) observând un anunŃ în ziarul 
PiaŃa de la A la Z , referitor la construirea unui bloc de locuinŃe în Cluj-Napoca, str. P., 
nr. 10, s-a deplasat la agenŃia imobiliară C.G. pentru a afla detalii. A luat legătura cu 
inculpata C.M. S., ce i-a prezentat oferta. Inculpata C. i-a spus că blocul urmează să fie 
construit de firma R.E.P., va avea 10 etaje iar preŃul unui apartament cu o cameră, în 
suprafaŃă de 30 mp, este de 30.000 euro. De asemenea, aceasta a afirmat că firma 
constructoare a obŃinut mai multe aprobări şi avize, urmând să obŃină şi autorizaŃia de 
construire. Întrucât partea era interesată de ofertă, inculpata C.M. S. i-a planificat o 
întâlnire cu inculpatul L.M.S., asociat şi administrator la S.C. R.E.P. SRL”. 

La discuŃia ulterioară cu inculpatul, acesta i-a spus că „firma pe care o reprezintă 
este una foarte serioasă, că a mai executat alte lucrări în C. şi în Caransebeş, iar blocul de 
pe P. va fi finalizat până în 28.12.2007”.  

Deoarece lucrările de construcŃie nu au demarat, partea civilă P.C. a luat legătura 
de mai multe ori cu reprezentantele agenŃiei imobiliare, atât telefonic, cât şi deplasându-
se la sediul acesteia. De fiecare dată, inculpatele C.S.M. şi B.N.P., i-au spus să stea 
liniştit că blocul va fi construit.  Mai mult, „inculpata B.N.P. a afirmat că ar fi plătit şi ea 
un miliard de lei pentru un apartament şi două garsoniere, în acelaşi imobil şi l-a 
asigurat că este împăcată şi liniştită că blocul se va construi, deoarece ştie ce documente 
a obŃinut inculpatul L.M.S. în vederea construirii blocului”.  

Ulterior, a primit o comunicare de la agenŃie în care se menŃiona faptul că agenŃia 
C.G. şi-a îndeplinit obligaŃiile din contract şi nu mai are nicio obligaŃie, iar pentru a 
obŃine informaŃii cu privire la proiect trebuie să se adreseze S.C. R.E.P. S.R.L., la sediul 
din Timişoara al firmei.  

Partea civilă susŃine că dacă intermedierea imobiliară nu se făcea  printr-o 
agenŃie imobiliară, nu ar fi avut încredere în proiect şi că acest lucru a fost determinant 
pentru semnarea antecontractului . 

Deşi a încercat de numeroase ori, partea civilă nu a reuşit să-l contacteze pe 
inculpat, deoarece acesta nu-i răspundea la telefon. A vorbit doar cu o angajată, care s-a 
prezentat I.N. (pe numele său real - F.D. şi care folosea pseudonimul dat de inculpat în 
relaŃiile cu clienŃii) şi care i-a spus că pe terenul respectiv a fost dusă o macara, iar 
lucrările vor demara. La începutul lunii martie 2008 a fost contactat telefonic de I.N., 
stabilind să se întâlnească la restaurantul hotelului Opera Plazza din Cluj-Napoca, în 
15.03.2008.  

I.N. (martora F.D.), ce era trimisă de inculpat, i-a spus părŃii vătămate, că 
inculpatul a depus în ianuarie 2008 la primărie întreaga documentaŃie pentru obŃinerea 
autorizaŃiei de construire a unui imobil cu regim de înălŃime de P+4E+M şi că în curând 
va obŃine această autorizaŃie, iar imobilul va fi construit . De asemenea, I.N. a afirmat că 
inculpatul va construi în acel imobil şi locuinŃe sociale, ce vor fi cedate în favoarea 
Primăriei Cluj-Napoca şi l-a asigurat pe P.C. că îşi va primi apartamentul. Determinată de 
afirmaŃiile martorei F.D., partea vătămată a semnat un nou antecontract de construire şi 
vânzare, datat tot cu 04.04.2007, însă în care data de finalizare era decalată - 
12.03.2009”. 

 VinovăŃia inculpaŃilor este probată în săvârşirea infracŃiunilor de înşelăciune şi 
constituire a unui grup infracŃional organizat şi prin declaraŃiile părŃilor civile V.E. şi 
V.B., care arată textual în faŃa instanŃei şi în faŃa procurorului: ”În data de  07.05.2007, 



soŃii V. s-au deplasat la sediul agenŃiei, unde au luat legătura cu inculpata B.N.P.. Aceasta 
s-a prezentat ca şefă a agenŃiei şi le-a spus că este de profesie avocat şi deŃine un cabinet 
de avocatură. Le-a prezentat planul imobilului şi schiŃe ale apartamentelor, afirmând că ar 
mai fi disponibile doar trei module la etajul V, întrucât celelalte erau deja vândute. 
Totodată, inculpata B.N.a susŃinut că documentaŃia este depusă la Primărie şi în cel mult 
o lună se va obŃine autorizaŃia de construire.  

A doua zi, partea civilă V.E. a revenit la sediul agenŃiei, unde l-a întâlnit pe 
inculpatul L.M.S., acesta fiind însoŃit de numiŃii R.C. şi C.D., ultimul fiind prezentat ca 
jurist al firmei ,,E.” S.R.L.  

Inculpatul L.M.S. s-a recomandat ca arhitect şi patron al S.C. ,,R.E.P.” S.R.L., 
firmă care urma să construiască imobilul din  str. P., nr. 10. I-a spus părŃii civile că a mai 
construit  prin firma sa alte imobile şi i-a dat asigurări că blocul  va fi edificat cel târziu 
până la finele anului 2007, începutul anului 2008, întrucât în proiect sunt implicate mai 
multe firme.  

Partea civilă V.E. a avut încredere în realitatea datelor prezentate şi a optat 
împreună cu soŃul  V.B. pentru achiziŃionarea a trei apartamente cu o cameră.  

PărŃile civile au vândut un apartament proprietate personală, iar pentru diferenŃa 
de 10.000 Euro, au contractat un credit bancar, întrucât inculpatul le-a spus că dacă nu-l 
achită în 24 de ore, vor pierde avansul. 

Plata ultimei tranşe s-a realizat la domiciliul părŃii civile din Tîrgu Jiu, unde 
inculpatul L.M.S., însoŃit de R.C. şi C.D. i-au spus că se deplasează la Bucureşti, pentru a 
obŃine avizul din partea AutorităŃii Aeronautice Române.  

La data de 08.05.2007, partea civilă V.E. a încheiat cu S.C. ,,C.G.” S.R.L. 
convenŃia de intermediere cumpărare nr. 596, achitând un comision de intermediere în 
sumă de 5961,24 Ron.  

În perioada următoare, interesându-se de stadiul lucrărilor, părŃii civile i s-au 
prezentat de către inculpaŃii B.N.şi L.M.S. diferite argumente care justificau întârzierile, 
respectiv refacerea unor avize, obŃinerea de noi avize.  

La începutul anului 2008, partea civilă a solicitat restituirea banilor, însă 
inculpatul L.M.S. i-a spus că nu poate face acest lucru într-un termen rezonabil şi i-a 
oferit în schimb posibilitatea de a încheia un alt contract pentru un imobil pe care susŃinea 
că îl construieşte în Timişoara.  

Partea civilă a acceptat această ofertă şi la data de 14.02.2008, a încheiat cu S.C. 
,,R.E.P.” S.R.L. Anexa 3, prin care obiectul antecontractului iniŃial era transferat la 
adresa Timişoara, str. V., nr. 2. 

Tot pentru inducerea în eroare a părŃilor vătămate, inculpatul L. menŃiona clauze 
contractuale, doar în aparenŃă în avantajul clienŃilor, privind restituirea dublă a avansului 
în cazul depăşirii termenelor de edificare a imobilului, deoarece în realitate rezultă că nu 
a avut de gând să ramburseze aceşti bani.  

Corespunde realităŃii că unor părŃi civile le-a restituit sumele încasate cu titlu de 
avans, dar s-a dovedit că aceste cazuri au avut un caracter excepŃional şi ele s-au 
datorat insistenŃei celorlalte două inculpate, raportat la împrejurarea că victimele le 
erau rude sau prieteni apropiaŃi, cum este cazul părŃii civile B.A.. 

Buna credinŃă ce trebuie să guverneze raporturile juridice civile ar fi fost pusă în 
evidenŃă, prin respectarea de către inculpaŃi a clauzelor contractuale asumate, iar în caz 



de imposibilitate obiectivă de conformare, prin restituirea către părŃile vătămate a 
sumelor încasate.  

S-a dovedit însă, prin raportul de expertiză contabilă depus la dosar în faŃa CurŃii, 
că în timp ce AgenŃia C. a realizat un profit de pe urma colaborării cu inculpatul, părŃile 
vătămate au fost prejudiciate. 

[…] 
Cei trei inculpaŃi s-au apărat cu aceea că ei au încheiat cu victimele convenŃii 

civile de vânzare a unui bun viitor, asumându-şi o obligaŃie de rezultat, pe care însă, 
datorită unor motive independente de voinŃa lor, nu au putut să o onoreze (neobŃinerea 
autorizaŃiei de construcŃie datorită persecuŃiei religioase a inculpatului L., sau că organele 
administraŃiei publice locale şi-au încălcat cu ştiinŃă atribuŃiile de serviciu, condiŃionând 
eliberarea actelor necesare edificării construcŃiei de încasarea unor foloase necuvenite). 

DeclaraŃiile constante ale tuturor părŃilor civile şi ale martorilor ascultaŃi 
nemijlocit de către instanŃă, confirmă fără echivoc, că cei trei inculpaŃi au folosit la 
încheierea antecontractelor de vânzare-cumpărare a apartamentelor şi a convenŃiilor de 
intermediere a înstrăinării acestora manopere dolosive, faŃă de creditorii obligaŃiei. Prin 
urmare, părŃile civile au fost induse în eroare, aceasta având un rol determinant în 
încheierea contractului, deoarece fără această eroare păgubiŃii nu ar fi realizat convenŃia 
în condiŃiile stipulate.  

Calitatea mincinoasă, de arhitect, a inculpatului L. de la acea dată, dublată de 
folosirea unor înscrisuri false de către cei trei inculpaŃi la încheierea contractelor de 
vânzare-cumpărare şi a convenŃiilor de intermediere a înstrăinării acestora, constituie 
înşelăciune, deoarece a surprins buna-credinŃă a victimelor. 

 Principala problemă pusă în discuŃie de o cauză penală este vinovăŃia persoanei 
trimisă în judecată în raport cu faptele pentru care aceasta este acuzată. 

În speŃa de faŃă, problema vinovăŃiei este determinată de existenŃa sau nu a 
intenŃiei inculpatului de inducere în eroare a părŃilor vătămate. 

Cercetarea judecătorească presupune administrarea de probe prin care să fie 
clarificată inducerea în eroare, respectiv un element fraudulos în plan subiectiv. 

În cauză s-au audiat părŃile civile, martorii în apărare şi acuzare pentru a se dovedi 
elementul subiectiv: dacă victimele au cunoscut la data încheierii contractelor, lipsa 
autorizaŃiei de construcŃie, dacă ştiau că inculpatul L. până la 1.03.2006 nu era proprietar  
asupra terenului pe care susŃinea că va edifica imobilul. 

IntenŃia, ca element subiectiv al infracŃiunii de înşelăciune presupune atitudinea 
subiectivă în raport cu care se poate reproşa conduita persoanei acuzate. Răspunderea 
penală intervine deoarece persoana acuzată şi-a folosit capacitatea de înŃelegere şi 
prevedere a faptelor, în scopul unui rezultat fraudulos. În cazul intenŃiei, atingerea 
rezultatului fraudulos este chiar sursa actului de conduită. 

Criteriile de evaluare a vinovăŃiei decurg din comportamentul exterior al 
persoanei acuzate, de natură să clarifice sensul şi scopul acŃiunilor întreprinse de aceasta. 

MotivaŃia actului de conduită este reflectată de modul în care persoana a acŃionat. 
InfracŃiunea de înşelăciune este îndreptată contra patrimoniului, astfel încât 

diminuarea averii victimei trebuie să fie anticipată de către persoana acuzată, iar conduita 
inculpatului adaptată acestui scop. Cercetarea judecătorească trebuie să clarifice dacă s-
au întrebuinŃat sau nu, mijloace frauduloase pentru a fi încheiat un contract şi dacă au fost 



folosite mijloace nereale, de natură a menŃine încrederea părŃilor vătămate în realitatea 
înŃelegerii intervenită între părŃi. 

InfracŃiunea de înşelăciune este dovedită prin faptul că cei trei inculpaŃi au început 
să încheie antecontracte de vânzare-cumpărare şi de intermediere cu părŃile vătămate, din 
30.11.2005, deşi inculpatul L. încă nu intrase în posesia terenului pe care trebuia să fie 
construit imobilul, aspect cunoscut, aşa cum rezultă din declaraŃia acesteia şi de către 
inculpata B.N., împrejurare ce nu a fost adusă la cunoştinŃa cumpărătorilor, ascunzându-
li-se practic acest aspect esenŃial, întrucât victimele nu ar fi cumpărat apartamente într-un 
bloc ce urma să fie construit pe un teren, care nici măcar nu aparŃinea constructorului. 

Majoritatea părŃilor vătămate au arătat că au fost determinate să încheie aceste 
antecontracte în primul rând de către inculpatul L. care s-a prezentat a fi arhitect sau 
pastor luteran, susŃinând că a ridicat diverse alte construcŃii importante atât în Cluj cât şi 
în alte localităŃi din Ńară, (a se vedea spre exemplu declaraŃiile părŃilor vătămate M.C. f. 
290, Vol. V, B.L. f. 292 vol.V, B.D. f. 294 vol.V, A.M. f. 295 vol.V, R.F. A. f.60 vol.IX, 
P.I. f.63 vol.IX) calităŃi care evident nu aveau importanŃă la încheierea actelor, însă 
câştigau încrederea victimelor. 

Inculpatul L. a menŃinut în eroare părŃile vătămate prin aceea că posta pe situl-ul 
E. (pentru care doar el avea parola de acces aşa cum rezultă din adresa SC I.A. SRL de la 
f.120 vol.XV şi conform contractelor de la f.121,1124 vol.XV) în permanenŃă diferite 
aşa-zis documente în vederea eliberării autorizaŃiei de construcŃie, diverse avize sau 
autorizări, acestea dovedindu-se a fi false în cele din urmă, astfel că părŃile vătămate au 
rămas convinse că proiectul este în  derulare şi că va fi ridicată în cele din urmă 
construcŃia. 

Aşa cum rezultă din declaraŃiile tuturor părŃilor vătămate audiate în cauză de către 
instanŃă, acestea la momentul semnării antecontractelor  aveau reprezentarea clară că 
autorizaŃia de construcŃie urmează să fie obŃinută în câteva zile,că toată documentaŃia este 
în regulă şi este depusă la Primărie, aflând aceste lucruri de la toŃi cei trei inculpaŃi ,când 
în realitate lucrurile nu stăteau deloc aşa.   

Astfel,din adresele Primăriei Mun.Cluj Napoca (f.1-7 vol.XII dos.inst.) rezultă că 
SC E. SRL Timişoara a solicitat şi a obŃinut de abia în luna iulie 2006 Certificatul de 
urbanism nr.3435/31.07.2006 (până la acea dată încheindu-se de către inculpaŃi o 
mulŃime de contracte) pentru întocmirea PUZ şi PUD în vederea construirii unui centru 
de conferinŃe „Luteran liber” (deci nu un imobil destinat locuinŃelor) 2D+P+16E+M pe 
strada P. nr.10 ,documentaŃia fiind restituită pentru completare. De asemenea,la data de 
6.08.2007 s-a solicitat autorizarea lucrărilor de construcŃie pentru Centrul civic E.,Parcări 
,etc., cerere care nu a fost soluŃionată favorabil. S-a depus şi la data de 24.09.2007 o nouă 
cerere, care de asemenea a fost respinsă.  

Ori, este evident că părŃile vătămate nu ar fi remis sume importante de bani 
inculpaŃilor, dacă ar fi ştiut că nici măcar nu s-au depus documentele la primărie în 
vederea obŃinerii autorizaŃiei sau că există probleme cu acordarea acesteia, fiind astfel 
induse în eroare de către cei trei inculpaŃi prin ascunderea unor împrejurări esenŃiale 
încheierii contractelor (a se vedea de ex.decl.părŃii văt.Corodea Călin -f.112 vol.VII).   

Inducerea în eroare a victimelor s-a realizat şi prin susŃinerile mincinoase ale celor 
trei inculpaŃi, în sensul că există autorizaŃie de construcŃie pentru imobilul respectiv, aşa 
cum  rezultă din declaraŃiile părŃilor vătămate E.V.-f.188 vol.VII,P.L. f.204 
vol.VIII,P.S.M. f.195 vol-VIII,M.M. f.326 vol.VIII,T.A.C. f.327 vol.VIII,P.L. f. 116 



vol.VII sau prin activitatea omisivă a inculpaŃilor de a le aduce la cunoştinŃă părŃilor 
vătămate că nu posedă acest act (partea vătămată P.S. f.206 vol.VIII).  

IntenŃia de inducere în eroare a victimelor rezidă şi din faptul că părŃilor vătămate 
A.M., C.M.D., C.I., D.I., E.V., F.I., H.E.M., J.V., M.G., M.I., care au încheiat 
antecontracte de vânzare-cumpărare anterior lunii martie 2006, când inculpatul L. a 
devenit proprietarul terenului de 500 mp de pe strada P. nr. 10, nu li s-a adus la cunoştinŃă 
de către acesta că firma constructoare nu are încă în proprietate acel teren, pe care urma a 
fi edificat imobilul promis. 

Aşa cum rezultă din actele scrise depuse în vol.XII şi XVII u.p., terenul din Cluj-
Napoca, str. P., nr. 10 în suprafaŃă de 500 m.p., este proprietatea lui L.M.S., şi nu al 
firmelor din Grupul E., în numele cărora a perfectat convenŃiile de vânzare-cumpărare, 
fiind dobândit doar la data de 1 martie 2006, ulterior încheierii unei părŃi din 
antecontracte, prin folosirea banilor încasaŃi, ca urmare a acestora. De remarcat că 
inexistenta identităŃii între constructor şi proprietarul terenului sau a vreunui act privind 
acordul de edificare pe acel teren, a imobilului, lipsea practic părŃile vătămate de orice 
garanŃii materiale asupra realizării proiectului. 

 Aşa cum reiese din actele scrise depuse în vol.XIV u.p.şi declaraŃia martorei P.L. 
din faŃa procurorului şi din faŃa instanŃei în primul ciclu procesual, anterior cumpărării 
suprafeŃei de teren, de către inculpat, nu a existat nicio „asociere în cadrul proiectului 
imobiliar” cu proprietarul terenului de la acel moment, numitul P.I. în vârstă de 93 ani şi 
nici cu familia acestuia, martora din cauză P.L., de la care a cumpărat ulterior terenul în 
data de 1.03.2006, în baza unui antecontract semnat în data de 24.02.2006. 

Dovada că cei trei inculpaŃi urmăreau inducerea în eroare a victimelor rezultă 
din aceea că în antecontracte, blocul de locuinŃe era prezentat ca având diferite 
caracteristici (P+7 E+M; P+10E+M; P+13E+M) şi diverse termene de finalizare a 
execuŃiei, în contextul în care regimul de înălŃime prevăzut conform PUG pentru acea 
zonă, era doar de 3 etaje, aşa cum reiese din actele depuse în faza de urmărire penală în 
vol.IX. 

Mai mult, „proiectul imobiliar comercial civil C4S2/2005, str. L.P., nr. 10 Cluj 
Napoca, realizat de arh. M.L., desenele, schiŃele apartamentelor, în realitate nu era unul 
întocmit de un arhitect cu drept de semnătură şi care să fi urmat procedurile de avizare 
PUZ/PUD şi autorizare PAC. Apartamentele erau individualizate doar prin schiŃe, parte 
integrantă a falsului proiect imobiliar, şi nu pe baza unui proiect autorizat de autorităŃile 
locale şi luat în evidenŃă la Ordinul ArhitecŃilor din România, prin filialele teritoriale.  

Din declaraŃiile constante ale părŃilor vătămate, rezultă că toate antecontractele se 
raportau la acest proiect de execuŃie C4S2/2005 iar inculpaŃii precizau că se va obŃine 
autorizarea pe baza acestuia, susŃineri mincinoase însă, aşa cum a rezultat din vastul 
probatoriu ataşat cauzei.  

Aşa cum rezultă din actele scrise comunicate de Primăria Cluj-Napoca – 
DirecŃia Urbanism depuse în vol.XIII, f.100-110, inculpatul L.M.S. a cerut acestei 
instituŃii în anul 2006, în numele unei alte firme, S.C. E. S.R.L. Timişoara, 
eliberarea unui certificat de urbanism nr.3435/31.07.2006, în vederea construirii unui 
centru de conferinŃe „ luteran liber” cu săli de conferinŃe şi birouri, şi nu a unui bloc de 
locuinŃe, pe amplasamentul din str. P., nr. 10, fiind informat despre regimul de construire 
în zonă ( P+3Etaje ) ceea ce atestă încă o dată, intenŃia de inducere în eroare a părŃilor 
vătămate pentru a obŃine beneficii materiale consistente în interes personal, el cunoscând 



de la încheierea primului antecontract şi până la ultimul, că nu a solicitat niciodată 
autorizarea construirii unui imobil cu destinaŃia “spaŃii de locuit”.  

Certificatul a fost eliberat, avându-se în vedere că obiectivul menŃionat în cerere 
nu se încadra în prevederile regulamentului de construire PUG pentru acea zonă. De 
asemenea, în anul 2007 s-au eliberat Certificatul de urbanism nr. 1494/10.04.2007, pe 
numele inculpatului, pentru amenajare drept de servitute, la imobilul din „Cluj Napoca, 
str. P., nr. 10, Carte Funciară nr.118043, nr. Topografic 947/2 sau identificat prin plan de 
situaŃie” şi Certificatul de urbanism nr. 3213/04.07.2007 pentru SC E. SRL, Timişoara, 
pentru întocmire PUD şi autorizare construire a Centrului creştin luteran – birouri, 
consiliere, pentru imobilul „Cluj Napoca, str. P., nr. 10 – 12. 

Prin actul depus la f.131, vol.XIII u.p. Primăria Cluj Napoca - DirecŃia Urbanism 
atestă că toate documentaŃiile tehnice prezentate de inculpat au fost returnate, întrucât 
lucrările propuse depăşeau scopul certificatului de urbanism şi existau o serie de 
deficienŃe privind fişele tehnice, modul de prezentare a actelor, lipsa aprobărilor şi 
avizelor necesare. S-a învederat că era prematură solicitarea autorizaŃiei de construire, 
fără obŃinerea în prealabil a unui aviz favorabil din partea Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism pentru PUZ şi PUD, şi, implicit, aprobarea acestei 
documentaŃii, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca.  

Mai mult, actele scrise de la dosar atestă că  SC E. P. SRL şi SC N.P. SRL, alte 
firme în numele cărora au încheiat inculpaŃii antecontracte, nu au solicitat eliberarea de 
autorizaŃii de construire pentru Cluj Napoca str. P., nr. 14 ( alt amplasament menŃionat în 
unele convenŃii). 

Aşa fiind, apare fără echivoc că afirmaŃiile făcute de inculpaŃi cu privire la 
existenŃa sau eliberarea în scurt timp a autorizaŃiei de construire sunt mincinoase, în 
condiŃiile în care nu s-au urmat etapele minime obligatorii, ce trebuiau să preceadă în 
mod legal şi normal solicitarea de autorizare.  

Din actele scrise depuse la dosar, vol.XIII u.p., f.112-130, a rezultat faptul că mai 
multe din documentele anexate la cererile depuse la primărie erau falsificate, în ceea ce 
priveşte suprafaŃa disponibilă pentru edificarea construcŃiei şi existenŃa servituŃii de 
trecere.  

Aşa cum rezultă din actele scrise: respectiv adresele 
nr.134033/43/6.08.2008;nr.2642/431/11.01.2007;nr.3921/432/14.01.2008; 
14173/431/4.02.2008 ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca – DirecŃia Urbanism 
Serviciul Autorizări ConstrucŃii; din adresa nr.5903/9.09.2008 a Spitalului Clinic de Boli 
InfecŃioase Cluj-Napoca care atestă lipsa autorizării pentru constituirea unui drept de 
servitute pe terenul nr.top 947/2, din răspunsul nefavorabil comunicat inculpatului L., 
precum şi faptul că “avizul ferm nr.2023 din 10.10.2006 nu a fost trimis de către această 
instituŃie; adresa nr.3098 din 2008 din 5.09.2008 a Consiliului JudeŃean Cluj din care 
reiese că nu a aprobat constituirea vreunui drept de servitute pe culoarul 946/2/2 cu 
suprafaŃa de 500 mp în favoarea solicitantului L.M., cu anexarea copiei după răspunsul 
comunicat inculpatului (al cărui conŃinut este diferit de exemplarul adresei prezentate de 
către acesta); adresa nr.158456/492/17.09.2008 a Primăriei Cluj-Napoca prin care se 
atestă că imobilul situat în Cluj-Napoca str.P. nr.12 se află în domeniul public al 
municipiului Cluj-Napoca, respectiv în folosinŃa GrădiniŃei nr.18, inculpatul L.M.S. a 
falsificat extrasul după coala funciară nr. 118043 privind terenul de pe str. P. nr. 10 şi 
schiŃele aferente acesteia eliberate de AgenŃia NaŃională de Cadastru şi Publicitate 



Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, în care a adăugat menŃiuni 
necorespunzătoare realităŃii, trecând în plus şi parcela „ nr. 947/3 în suprafaŃă de 1.200 
mp”( pe foaia de avere A) precum şi pe foaia de proprietate B) în ceea ce priveşte 
înscrierea „intrat 7495/30.06.2006 Consiliul JudeŃean Cluj, drept de servitute asupra 946 
pe culoarul 946/2/2 cu suprafaŃă de 500 mp”, prezentând o foaie de sarcini în alb, în 
ciuda celor inserate în cea originală.  De aceste înscrisuri falsificate prin completarea cu 
date necorespunzătoare realităŃii, inculpatul a uzat, în faŃa autorităŃilor administrative 
locale, anexându-le la cererile depuse la Primăria Municipiului Cluj Napoca, în vederea 
emiterii certificatelor de urbanism, în scopul de a face dovada că deŃine o suprafaŃă de 
teren mult mai mare decât cea pe care o avea în proprietate, în realitate (de 1.700 mp în 
loc de 500 mp) precum şi a unui drept de servitute constituit pe suprafaŃa de 500 mp 
proprietatea Consiliului JudeŃean Cluj. Aceste aspecte nereale au fost preluate şi în 
memoriile tehnice prezentate Primăriei Municipiului Cluj Napoca în ceea ce priveşte 
suprafaŃa disponibilă pentru edificarea construcŃiei, rezolvarea problemei drumului de 
acces la teren şi proiectul pentru faza PUZ privind construcŃia propusă.  

Actele scrise ataşate dosarului atestă că nu există nicio documentaŃie de urbanism 
PUZ/PUD avizată de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism sau 
aprobată de Consiliul Local Cluj-Napoca pentru imobilul în cauză, de pe str. P. nr. 10.  

Aşa cum rezultă din actele scrise depuse la dosar, vol.XIV şi XVIII u.p., 
documentaŃia invocată de inculpatul L. nu a trecut de faza PUD şi PUZ şi oricum avea ca 
obiectiv propus edificarea unui centru de conferinŃe „ luteran liber” , cu săli de 
conferinŃe şi birouri, pe str. P. 10-12, o suprafaŃă mult mai mare decât cea disponibilă în 
realitate. 

Din declaraŃiile martorilor Z.R., (arhitect în cadrul SC T.I. SRL) şi B.G. ascultaŃi 
nemijlocit, atât în faza de urmărire penală, cât şi de către Curte în primul ciclu 
procesual,(fila 53 şi 244) a rezultat că în niciun caz nu s-a pus problema autorizării 
construirii vreunui bloc de locuinŃe, iar actele, pe care inculpatul le-a prezentat acestora şi 
care au fost avute în vedere de ei la întocmirea proiectelor pentru Centrul luteran de pe 
str. P. 10 – 12, erau false.  

IntenŃia clară de inducere în eroare a părŃilor vătămate, rezidă în opinia CurŃii, din 
modul de concepere a infracŃiunii de înşelăciune, constând în aceea că inculpaŃii au 
prezentat victimelor un amplasament impropriu edificării unui bloc de locuinŃe, cu o 
suprafaŃă redusă, în realitate de doar 500 mp, teren la care viitorii proprietari ai 
apartamentelor nu puteau ajunge în lipsa unei servituŃi de trecere şi a unui acord al 
Spitalului de Boli InfecŃioase Cluj, aflat în apropiere. 

Mai mult, aşa cum rezultă din declaraŃia inculpatului L.M.S. în faza de urmărire 
penală (f.93-100), precum şi din faŃa CurŃii în rejudecare (f.287, vo.I), firma SC R.E.P. 
SRL Caransebeş avea doar 32 de angajaŃi, nefăcându-se dovada unei baze materiale 
solide care să permită finanŃarea unei asemenea construcŃii. 

Această susŃinere a inculpatului L. este combătută prin declaraŃia martorului K.T. 
din faŃa procurorului şi a instanŃei, care învederează că :”firma E. avea 10 angajaŃi din 
care trei domnişoare erau secretare, doi erau desenatori tehnici, unul era fotograf, o 
ziaristă şi alte trei fete scriau articole pe site-ul E.T.. De încheierea antecontractelor de 
vânzare-cumpărare, se ocupa exclusiv inculpatul L., restul angajaŃilor contribuind la 
construirea site-ului E.T.. Nu ştiu dacă aceste două societăŃi, S.C.E. şi S.C. R.E.P. al 
căror administrator era inculpatul L. aveau vreun contabil sau dacă se conduceau 



evidenŃe contabile. Ştiu că firmele nu aveau compartiment de casierie. Despre inculpat, 
ştiu că este arhitect şi preot lutheran, el prezentându-se în acest mod. Ştiu că inculpatul 
L., i-a cerut colegei mele F.D., să se prezinte sub numele de I.N., pentru a se proteja de 
diverşi clienŃi nemulŃumiŃi, ea ocupându-se de contactele telefonice cu aceştia”. 

Raportat la declaraŃiile martorilor K.T. şi L. F., Curtea reŃine fără dubiu, că 
inculpatul L.M. nu a avut nicicând în intenŃie a edifica un imobil care să vizeze spaŃii de 
locuit pentru persoane fizice, întrucât firmele, nu dispuneau de finanŃarea necesară, întreg 
personalul acestora  reducându-se la 10 persoane, fără specializare în domeniul 
construcŃiilor imobiliare, iar pe de altă parte solicitările adresate Primăriei Cluj, vizau 
construirea unui Centru civic lutheran, cu săli de conferinŃe şi spaŃii pentru birouri, 
atitudine ce relevă intenŃia de amăgire,  specifică infracŃiunii de înşelăciune, potenŃialilor 
clienŃi fiindu-le prezentată o altă stare de fapt, decât cea reală. 

Inculpatul L. nu a dovedit  cu extras de cont că poseda suma de 820.000 euro 
pentru ridicarea imobilului, aşa cum a susŃinut în faŃa curŃii, în rejudecare la 1 iunie 2012. 

Prin urmare, banii încasaŃi cu titlu de avans, în numerar, de către inculpatul 
L.M.S., au fost însuşiŃi de către acesta, nefiind înregistraŃi în evidenŃele firmei.  

Semnificativă pentru dovada acordului Spitalului de Boli InfecŃioase, în vederea 
edificării construcŃiei, este declaraŃia părŃii civile M.M. din faza de urmărire penală 
(f.155, vo.V) menŃinută în faŃa instanŃei (fila 54 Vol.VIII) care arată textual: “la data de 
16.04.2007 s-a întîlnit cu inculpatul L. într-un apartament din cartierul Andrei Mureşanu 
din Cluj, care i-a spus că are toate autorizaŃiile necesare în vederea construirii şi că a 
absolvit Facultatea de Arhitectură şi încă o instituŃie de învăŃământ superior. Cu acea 
ocazie, inculpatul L. i-a comunicat că tocmai a fost la Spitalul de boli infecŃioase situat 
lângă terenul pe care urma să construiască blocul, iar directorul clinicii i-a dat acordul în 
vederea edificării construcŃiei. Inculpatul L. i-a relatat că directorul spitalului s-a 
îngrijorat de faptul că în timpul edificării imobilului se va face zgomot, situaŃie în care 
inculpatul i-a promis că la toate ferestrele clinicii orientate spre str.P. nr.10, va monta 
geamuri termopan, pentru atenuarea zgomotului”. 

Din adresele depuse la dosar respectiv cea cu nr.502763/TM/30.07.2008 a Gărzii 
Financiare – SecŃia Timiş, raportat la controlul de specialitate efectuat la SC C.E.P. SRL 
– fosta SC R.E.P. SRL privind comunicarea notei de constatare seria TM 
nr.0011120/29.07.2008, anexa la aceasta şi documentaŃia aferentă, vol.XIV u.p. – f.90-
122; adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Caraş Severin nr.4455/14.07.2008 
privind SC R.E.P. Caransebeş şi documentele anexate la aceasta (f.175-226); adresa 
nr.501550/CS/11.07.2008 a Gărzii Financiare – SecŃia Caraş Severin privind verificările 
efectuate la SC R.E.P. Caransebeş împreună cu documentele menŃionate în adresă (f.123-
176); adresa nr.748 din 7.07.2008 a Oficiului pentru ProtecŃia Consumatorului Cluj (f.73-
90); adresa nr.25410/43994/4.07.2008 a D.G.F.P.Timiş privind efectuarea de verificări la 
SC Con E. SRL Timişoara; adresa nr.4692 din 8.08.2008 a Oficiului pentru ProtecŃia 
Consumatorului Timiş (f.73-90); adresa nr.22987 din 30.06.2008 a Oficiului Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Caraş Severin (f.17-72), rezultă că inculpatul a impus 
efectuarea plăŃilor în numerar, evitarea circuitului bancar ferindu-l de eventuale verificări, 
mai ales în contextul în care nu figura înregistrat la administraŃia financiară, cu niciun fel 
de venituri impozabile.  

Relevantă în acest sens este declaraŃia părŃii civile O.T. de la f.333 faza u.p., 
vol.V, precum şi din faŃa instanŃei din primul ciclu procesual fila 335 Vol.VIII care 



învederează că “i-a achitat în numerar inculpatului L. suma de 14.500 euro cu titlu de 
avans, dar acesta a refuzat achitarea avansului prin virament bancar, afirmând că nu 
lucrează cu banca”.  

Ca o dovadă indubitabilă a infracŃiunii de înşelăciune, Curtea reŃine că există 
antecontracte încheiate şi prin alte agenŃii imobiliare (vol. XIV u.p.) sau direct de către 
inculpatul L.M.S. într-un apartament din Cluj Napoca, str. E., nr. 14, ap. 8., precum şi în 
numele altor firme din „Grupul E.” ( S.C. E. SRL Timişoara – firmă ce nu este 
înregistrată fiscal şi SC N.P. SRL Sibiu – firmă inexistentă). 

Mijloacele de inducere în eroare a părŃilor vătămate au constat în: acordarea unor 
facilităŃi la plată;  promisiunea unor discount-uri, oferirea de „preŃuri promoŃionale”, 
inculpatul fiind flexibil în negocierea valorii apartamentelor, împrejurare confirmată şi 
prin declaraŃiile coinculpatelor B. şi C. din faza de urmărire penală şi instanŃă. 

Din actele depuse la dosar (f.3, vol.XIV, f.7 vol.XIV provenind de la Ordinul 
arhitecŃilor din România) rezultă că inculpatul L.M.S. nu a absolvit Facultatea de 
Arhitectură Timişoara, fiind exmatriculat, şi nu face parte din Ordinul ArhitecŃilor, astfel 
că nu deŃine în mod legal această calitate, cu sau fără drept de semnătură, înscrisă în 
antecontracte, sub care s-a prezentat în faŃa părŃilor vătămate şi a iscălit proiectul 
imobiliar, arătat acestora. De asemenea, nu a făcut dovada deŃinerii vreunei diplome de 
licenŃă sau a unui document similar recunoscut de statul român. 

Această susŃinere a CurŃii este argumentată prin adresa nr.217 din 17.02.2008 
depusă la f.7 în vol.XIV u.p.din partea Ordinului ArhitecŃilor din România – Filiala 
Timiş, prin adresa nr.05 din 6.02.2008 a aceleiaşi unităŃi; prin adresa nr.5026 din 
10.09.2008 emisă de Facultatea de Arhitectură Timişoara, din toate rezultând că 
inculpatul L. nu figurează ca membru al Ordinului ArhitecŃilor din România nici ca 
arhitect sau conducător arhitect cu drept de semnătură şi nici fără drept de semnătură.  

Curtea constată că la data de 11 noiembrie 2013, în timp ce dosarul se afla în 
amânare de pronunŃare, inculpatul L. a trimis prin e-mail, pentru a fi avut în vedere la 
deliberare, un script xeroxat în limba engleză, netradus de un traducător autorizat şi 
neautentificat de un notar, din care rezultă că acesta ar fi absolvit la 20.04.2005, Şcoala 
Europeană de Arhitectură din cadrul UniversităŃii Buckingham. 

Curtea, la pronunŃarea soluŃiei nu va avea în vedere acest act, deoarece dacă el ar 
fi real, el trebuia tradus, autentificat la notar şi depus la dosar încă din faza de urmărire 
penală, sau în primul ciclu procesual, ştiut fiind faptul că învinuirea care i se aducea de 
către procurori, era tocmai aceea, că la încheierea antecontractelor cu părŃile vătămate, a 
uzat de o calitate mincinoasă, aceea de arhitect.  

Se pune întrebarea legitimă, de ce dacă actul este real şi este emis din anul 2005, 
nu a fost prezentat procurorilor DNA şi nici primului magistrat care a instrumentat cauza 
şi nici măcar în al doilea ciclu procesual, sau la 1.11.2013, când s-a dezbătut procesul pe 
fond, pentru a fi supus analizei contradictorii a tuturor părŃilor ? 

Urmare a depunerii acestui script, Curtea a accesat site-ul UniversităŃii 
Buckingham, pentru a verifica realitatea celor susŃinute de inculpat, însă s-a constatat că 
pe acesta nu a putut fi identificată specializarea menŃionată de inculpat, respectiv 
„European Schools  of Architects”. 

Cu toate acestea, în vol.III al ÎCCJ la f.103, inculpatul L.M.S. a depus la 
22.02.2012 o diplomă de arhitect (inginer diplomat), eliberată de Institutul de 
Arhitectură din Viena, în copie legalizată, de către notarul C.R. din Timişoara, care 



atestă că inculpatul la data de 20.12.2011 şi-a luat licenŃa în arhitectură, dobândind 
astfel calitatea de arhitect.  

Având în vedere însă că în perioada derulării activităŃii infracŃionale 
noiembrie 2005-august 2008, inculpatul L. nu a avut această calitate, în mod corect 
organele de urmărire penală au reŃinut că la încheierea antecontractelor de 
vânzare-cumpărare cu părŃile vătămate, acesta s-a prevalat de un titlu pe care nu-l 
avea, ceea ce atrage incidenŃa alin.2 al art.215 C.pen. 

Curtea reŃine că în rechizitoriu, procurorul afirmă “tot ca mijloc de convingere a 
părŃilor vătămate, inculpatul L.M.S. s-a prezentat sub calitatea mincinoasă de episcop ori 
preot în cadrul ,,Uniunii Protestante Luterane – East Europe”, ce nu este un cult religios 
recunoscut”. În legătură cu această susŃinere a procurorului, instanŃa de rejudecare reŃine 
că la f.80, vol.III al ÎCCJ s-a depus de către Eparhia Protestantă Evanghelic Luterană 
Sinodul Valdeean, prin arhiepiscop R.R., în numele Înaltului Cler, un certificat eparhial 
cu nr.7/E/2012 din care rezultă că “Biserica Protestantă Evanghelic Luterană Sinodul 
Valdeean este un cult recunoscut de lege în statul Austriac şi o grupare religioasă în 
sensul legii 489/2006 pe teritoriul României. Din acelaşi certificat reiese că inculpatul L. 
este hirotonit în cadrul acestei biserici, ca pastor din anul 2004, în calitate de preot din 
anul 2005, devenind membru în Înaltul Cler, având funcŃia de episcop jurist din 
1.09.2005, cu atribuŃii de arhiereu”. 

Curtea reŃine că potrivit art.2 din Legea 489/2006 “libertatea religioasă cuprinde 
dreptul oricărei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a şi-o manifesta în mod 
individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practicile şi ritualurile specifice 
cultului”. Potrivit alin.2 al aceluiaşi articol, “libertatea de a-şi manifesta credinŃa 
religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de 
lege şi constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, 
protecŃia ordinii, a sănătăŃii sau a moralei publice, ori pentru protejarea drepturilor şi 
libertăŃilor fundamentale ale omului”. Conform art.4 din Legea 489/2006 “orice 
persoană, cult, asociaŃie religioasă sau grupare religioasă din România este liberă de a 
stabili şi menŃine relaŃii ecumenice şi frăŃeşti cu alte persoane, culte sau grupări religioase 
şi cu organizaŃiile inter-creştine şi inter-religioase, la nivel naŃional şi internaŃional”. Nu 
în ultimul rând, în art.5 din aceeaşi lege se prevede că “orice persoană are dreptul să-şi 
manifeste credinŃa religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri şi 
prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu personalitate juridică, cât şi în 
cele fără personalitate juridică. Potrivit alin.2 al art.5 din Legea 489/2006 structurile 
religioase cu personalitate juridică sunt cultele şi asociaŃiile religioase, iar structurile fără 
personalitate juridică sunt grupările religioase”. 

Pe cale de consecinŃă, Curtea reŃine că Legea 489/2006 nu deosebeşte drepturile 
grupărilor religioase faŃă de cele ale cultelor, iar Biserica Protestantă Evanghelic Luterană 
din care face parte inculpatul L. încă din anul 2004, având funcŃia de pastor, iar cea de 
episcop din 1 septembrie 2005, este un cult recunoscut de lege în Statul austriac şi 
grupare religioasă pe teritoriul României. 

Din probele dosarului, nu s-a dovedit că această calitate, de episcop a 
inculpatului L. a fost determinantă la încheierea antecontractelor de vânzare-cumpărare 
cu părŃile vătămate, iar din actele scrise  reieşind fără dubiu că o avea la data de 
1.09.2005, instanŃa va înlătura susŃinerea Parchetului în sensul că acesta nu îndeplinea o 
asemenea funcŃie bisericească în perioada noiembrie 2005-august 2008. 



După încheierea antecontractelor, inculpatul L.M.S., inculpata B.N.P. şi inculpata 
C.M. S. au menŃinut în eroare părŃile vătămate, prin promisiuni mincinoase vizând 
edificarea blocului respectiv, sau a unei alte construcŃii pe un alt amplasament, uzând de 
mijloace frauduloase, respectiv acte false (inclusiv comunicări din partea Primăriei mun. 
Cluj Napoca falsificate – anume adresa nr. 17454/43/28.01.2008, prin care încercau să 
motiveze neobŃinerea autorizaŃiei şi avizelor necesare începerii lucrării, doar datorită unor 
pretinse piedici existente la nivelul AdministraŃiei locale clujene, în raport cu persoana sa 
şi discriminarea pe motive religioase), grafice cu stadiul lucrărilor, mesaje postate pe 
internet pe site-ul firmei E., ori prin amăgirea cu restituirea banilor, convocări repetate la 
noul sediu al firmei din mun. Timişoara sub pretextul plăŃii avansului încasat.  

Aşa cum rezultă din declaraŃiile martorilor ascultaŃi în faza de urmărire penală, 
C.R. şi C.D., acesta fiind audiat şi de către Curte în primul ciclu procesual (f.171 Vol.X) 
inculpatul a postat pe site-urile firmei date nereale: cu privire la structura de conducere a 
societăŃii, existenŃa unui consiliu director, prin atribuirea de funcŃii fictive persoanelor din 
anturajul său care figurau ca angajaŃi ai SC E. SRL, precum şi cu privire la pretinse 
asocieri cu firme din Ńară şi străinătate, pentru a-şi crea imaginea unui om de afaceri de 
succes, ce conduce firme „serioase”, cu bonitate.   

Astfel, în declaraŃia de la f.321 u.p., menŃinută în faŃa instanŃei, martorul C.D. 
susŃine că în vara anului 2006 inculpatul L. i-a prezentat proiectul său de pe str.P. nr.10 şi 
i-a solicitat să-l însoŃească la unele întâlniri cu reprezentanŃii instituŃiilor publice sau cu 
clienŃii, pentru că “dă mai bine şi prezintă mai multă seriozitate”. În aceeaşi declaraŃie, 
acesta susŃine că a furnizat date clienŃilor, doar în mod sporadic şi numai cu privire la 
aspectele pe care i le-a relatat inculpatul L., precizând că este nemulŃumit de faptul că 
acesta, fără să aibă acordul său i-a menŃionat numele pe site-ul firmei în calitate de 
director financiar, sau director resurse umane, deşi nu avea vreo calitate în cadrul 
societăŃii, lăsând impresia că ar fi implicat în activitatea infracŃională”.  

La solicitarea inculpatului L., în apărarea sa, Curtea a dispus la 16.10.2013, 
reaudierea martorului C.D., ocazie cu care acesta a învederat textual că: ”deşi nu 
îndeplineam în anul 2006 calitatea de director financiar sau de resurse umane în vreuna 
din firmele acestuia, pe site-ul firmei S.C.R.E.P. am fost evidenŃiat de către inculpat ca 
având aceste calităŃi oficiale, deşi în realitate nu le exercitam”. Martorul învederează că l-
a atenŃionat pe inculpatul L. despre aceste inadvertenŃe, acesta promiŃând că o să le 
rectifice, lucru care nu s-a petrecut în realitate.   

Cu ocazia reaudierii, martorul C. a afirmat că „îmi menŃin declaraŃiile date la 
DNA în anul 2008 şi în faŃa instanŃei din Cluj în primul ciclu procesual”. În declaraŃia din 
faŃa CurŃii în rejudecare, surprinzător, martorul C.D. susŃine că în anul 2007 cunoaşte 
împrejurarea că inculpatul L. ar fi primit de la un fost parlamentar, S.M., mai multe 
certificate de urbanism şi avize, despre care şi-a dat seama că sunt false, afirmaŃii care nu 
au fost făcute în faŃa organelor de urmărire penală şi nici în faŃa instanŃei de fond, deşi 
dacă aceste aspecte ar fi fost reale, era normal să fie aduse la cunoştinŃa organelor 
judiciare cu ocazia derulării procedurilor de anchetă, fiind în favoarea inculpatului. Mai 
mult, pentru termenul din 16.10.2013, Curtea a încuviinŃat la solicitarea inculpatului L., 
audierea martorului S.M., pe care acesta s-a obligat să îl prezinte. Deşi a fost admis la 
audiere, inculpatul nu l-a prezentat, susŃinând că martorul nu i-a furnizat adresa de 
domiciliu, astfel că nu poate indica locul de unde să fie citat, iar pe de altă parte martorul 



nici nu doreşte să fie prezent în faŃa CurŃii, astfel că inculpatul renunŃă la ascultarea 
acestuia, dearece aceleaşi împrejurări pe care le cunoaşte S.M. le ştie şi martorul C.D.. 

Împrejurarea că martorul C. cunoştea aceste aspecte încă din anul 2006, dar a 
omis încunoştinŃarea organelor judiciare, făcând acest lucru doar la rugămintea 
inculpatului în anul 2013, îndreptăŃeşte instanŃa să le considere drept aspecte neveridice 
şi nereale, care nu se coroborează în această privinŃă cu restul probelor testimoniale şi 
ştiinŃifice ataşate cauzei, urmând a fi înlăturate. SusŃinerea CurŃii în sensul înlăturării 
declaraŃiei martorului C. din 16.10.2013, se bazează pe împrejurarea că acesta, la 
18.11.2010, a fost ascultat de către instanŃa de fond, în mod nemijlocit, ocazie cu 
care însă nu a făcut vorbire despre existenŃa martorului S.M. şi despre faptul că 
acesta i-ar fi înmânat inculpatului L. mai multe avize şi certificate de urbanism 
false, pe care inculpatul le-ar fi depus la Primăria Cluj, în vederea obŃinerii 
autorizaŃiei de construcŃie.  

Este mai mult decât evident faptul că, dacă aceste susŃineri ar fi fost reale şi 
martorul C. le-ar fi cunoscut în anul 2006 sau 2007, era obligat să le aducă la cunoştinŃa 
organelor judiciare, cu ocazia primelor cercetări derulate. Raportat la intervalul mare de 
timp scurs de la data săvârşirii presupuselor infracŃiuni de către inculpatul L. şi până la 
reaudierea martorului la 16.10.2013, este evident că acesta a putut suferi „un proces de 
prelucrare şi de împrospătare a memoriei din partea inculpatului L.”, astfel că depoziŃia 
sa va fi înlăturată sub acest aspect, din contextul probatoriului administrat în speŃă. 

Relevantă este susŃinerea martorului în privinŃa faptului că inculpatul L. le 
atribuia calităŃi nereale, tuturor persoanelor care lucrau în cadrul firmelor sale, respectiv 
lui C.D. i-a atribuit calitatea de director resurse umane şi financiar, mai apoi l-a prezentat 
coinculpatelor B. şi C. drept „juristul firmei”, fără ca martorul să aibă studii juridice de 
specialitate, aceleaşi aspecte fiind valabile şi în privinŃa martorului C.R.. 

Această atitudine a inculpatului, relevă împrejurarea că el, cu bună ştiinŃă, a 
gândit minuŃios planul infracŃional de inducere în eroare a victimelor, prin 
atribuirea de calităŃi nereale şi altor persoane din anturajul său, nu numai sieşi.  

Martorul C.J.R. în declaraŃia de la f.322 u.p., menŃionează că “a lucrat pentru 
inculpatul L., ca şi şofer, fără a avea contract de muncă, în perioada mai 2007-ianuarie 
2008, învederând că nu a participat la prezentarea proiectelor către clienŃi şi că din 
toamna anului 2007, la dispoziŃia inculpatului, a răspuns la telefoanele firmei E., 
comunicându-le părŃilor vătămate ceea ce îi spunea inculpatul L., să le transmită. 
Precizează că a fost trimis de către inculpatul L. să se întâlnească cu clienŃii, în locul său 
şi că a observat la un moment dat că era menŃionat pe site-ul E. în calitate de director 
decizional, funcŃie care nu există şi membru al Consiliului director, aspecte mincinoase, 
fapt pentru care a solicitat acestuia, să înlăture aceste informaŃii de pe internet.  

Nu s-a dovedit în prezenta speŃă, susŃinerea inculpatului L. că numitul C.R. ar fi 
falsificat toate actele depuse la Primăria Cluj pentru obŃinerea autorizaŃiei de construcŃie, 
în vederea edificării blocului de locuinŃe amplasat pe strada P. nr 10 şi nici împrejurarea 
că martorul R.Z. ar fi cooperat sub aspect ilicit, cu C.R.. 

Nu s-a probat nici afirmaŃia inculpatului L. în sensul că martorul C.R. ar fi 
falsificat semnăturile arhitecŃilor B. şi Z. de pe actele depuse la Primăria Cluj şi pe care, 
aceştia trebuiau să le avizeze pentru autenticitate şi autorizare în vederea edificării 
imobilului de pe str. P. nr.10. 



Martorul C.R. nu a  putut fi ascultat nemijlocit de către Curte, fiind plecat în 
străinătate, în loc necunoscut, avându-se în vedere astfel declaraŃia acestuia din faŃa 
procurorului, instanŃa făcând aplicarea art. 327 alin.3 C.proc.pen. 

Mai mult, inculpatul L.M.S. i-a atribuit un nume fictiv, de I.N., martorei F.D., 
persoana desemnată de el să răspundă de relaŃiile cu clienŃii şi instituŃiile abilitate în 
obŃinerea autorizaŃiei de construcŃie, tot în vederea inducerii în eroare a victimelor.  

FaŃă de relatările martorei, se vor înlătura  ca nesincere susŃinerile inculpatului 
L.M.S.. 

În declaraŃia din faza de urmărire penală (f.164-169 vol.XIV u.p.), reiterată şi în 
faŃa CurŃii în primul ciclu procesual (f.175 Vol.X) martora F.D. angajată la E. SRL 
Timişoara susŃine că „la mijlocul lunii februarie 2008 inculpatul L. i-a spus că ar fi mai 
bine să se recomande clienŃilor sub pseudonimul de N.I. pentru a-şi proteja identitatea şi 
i-a solicitat să răspundă de clienŃii proiectului imobiliar din Cluj-Napoca, str. P. nr. 
10,12,14,  indicându-i şi datele care trebuie să le furnizeze acestora”.  

Potrivit declaraŃiilor din  faza de urmărire penală (f.170-174 vol.XVI u.p.) 
menŃinute şi în faŃa CurŃii, martorii F.A., K.T. (f.181-182), B.I. F. (f. 183-188), P.R. C. (f. 
189-191), angajaŃi la SC E. SRL Timişoara şi care şi-au desfăşurat activitatea la sediul 
firmei din Timişoara, …, au susŃinut la unison că inculpatul L.M.S. era singurul care 
conducea activitatea firmelor E. şi R.E.P., ce aveau sediul comun, adresă la care s-au 
prezentat mai mulŃi clienŃi ai proiectului imobiliar Cluj-Napoca, str. P. nr. 10-14, pentru a 
solicita rezilierea antecontractelor şi restituirea banilor. AtribuŃiile angajaŃilor erau legate 
aproape în exclusivitate de relaŃiile cu aceşti clienŃi, în sensul comunicării datelor 
furnizate de inculpat, a întocmirii de programări, notificări sau de constituire a site-ului 
E.T..  ToŃi martorii au afirmat că doar inculpatul avea parola de acces la site-ul E..   

IntenŃia inculpatului L.M. de a-şi însuşi în scop personal banii părŃilor vătămate, 
rezultaŃi în urma înşelăciunii comise, rezidă şi din datele comunicate de Inspectoratul 
Teritorial de Muncă al jud. Timiş care prin adresa nr. 8436/25.09.2008 depusă la f.249 
vol.XVI u.p., atestă că SC C.E. SRL Timişoara (fosta SC R.E.P. SRL) nu este înregistrată 
în baza de date, ca având angajaŃi.  

Dovada certă a comiterii infracŃiunii de înşelăciune de către inculpatul L., este 
evidenŃiată şi prin concluziile controalelor efectuate de către organele fiscale de 
specialitate la SC R.E.P. Caransebeş, devenită ulterior SC C.E.P. SRL, care au relevat 
lipsa raportărilor financiare periodice, faptul că inculpatul L.M.S. nu a putut prezenta 
actele contabile sintetice şi analitice ale societăŃii sau dovezi că şi-a înregistrat în 
contabilitate sumele provenite din avansuri. S-a constatat că nu erau conduse evidenŃele 
contabile ale societăŃii, iar din documentele ridicate a rezultat că  firma pentru anii 2005 
şi 2007 figurează cu venituri 0, de unde reiese că banii au fost însuşiŃi de către 
administratorul L.M.S., neintrând în patrimoniul acesteia. Aşa fiind, contrar susŃinerilor 
celor trei inculpaŃi, rezultă că firma în speŃă nu a avut experienŃă în domeniul imobiliar şi 
nici rezultate excepŃionale. 

Aşa cum rezultă din actele depuse în vol.XIV u.p., f.135-139, în cadrul firmelor 
E. şi R.E.P., cu sediul comun, nu exista vreun compartiment de casierie. În urma 
efectuării mai multor verificări financiare şi a existenŃei unor procese civile, inculpatul L. 
a purtat discuŃii cu martorul C.G.F., în vederea conducerii evidenŃelor contabile prin 
firma acestuia – SC H.S. SRL Timişoara, iniŃial pentru E., iar de abia în luna martie 2008, 
pentru SC R.E.P. SRL. Aşa cum reiese din declaraŃia martorului C.G.F. din faza de 



urmărire penală (f.305) menŃinută şi în faŃa CurŃii în primul ciclu procesual inculpatul 
L.M. nu i-a pus la dispoziŃie documente legale financiar contabile, acesta nici măcar nu 
ştia cum arată balanŃele şi bilanŃurile contabile. În declaraŃiile efectuate, martorul susŃine 
că existau cheltuieli în cazul E., fără legătură cu activitatea firmei, că inculpatul L.M.S. 
opera exclusiv cu sume în numerar şi a transferat sume de bani din contul E. în contul lui 
personal.  

AfirmaŃiile făcute vizând o experienŃă profesională deosebită în domeniul 
proiectării şi construirii imobilelor, de către inculpatul L.M.S., preluată ca atare şi fără 
nicio justificare de către inculpatele B. şi C., susŃinute cu tărie în faŃa părŃilor vătămate, 
ca argumente determinante la încheierea antecontractelor, cu referiri la numeroase 
imobile din Cluj Napoca şi din Ńară, pe care acesta le-ar fi edificat, în cadrul firmelor, pe 
care le reprezenta, se bazează pe date nereale. S-a probat prin actele depuse în 
vol.XVIII u.p., că în Cluj Napoca inculpatul a fost implicat în anul 2005 în proiectul „ 
Casa de rugăciuni E.”, prin folosirea calităŃii de reprezentant al R.E.P. şi, respectiv, SC 
M.L. SRL, SC B. E. P. C. SRL – firme fictive, însă beneficiara Biserica Creştină Baptistă 
a renunŃat la serviciile lui în faza de început a construcŃiei, pe motiv de nerespectare a 
obligaŃiilor contractuale, întârzieri în derularea lucrărilor. Din actele depuse în vol.XVIII 
u.p.la f.98-131, rezultă că reprezentanŃii bisericii au arătat că inculpatul le datorează şi în 
prezent suma de 6.000 Euro pentru lucrări plătite în avans şi neexecutate de către acesta. 

În acest sens, edificatoare este chiar declaraŃia martorului V.C., propus în apărare 
chiar de inculpatul L. care afirmă că: ”În anul 2004, l-am contactat pe inculpatul L., am 
încheiat contract cu firma acestuia S.C. R.E.P. pentru ridicarea unei case de rugăciuni - 
E. din Cluj-. DocumentaŃia necesară pentru edificarea construcŃiei a fost terminată de 
inculpatul L. în martie 2005, iar după o lună, am obŃinut autorizaŃia de construcŃie. Am 
semnat contractul cu inculpatul pentru executarea casei de rugăciuni în schimbul sumei 
de 150.000 euro, dar nu am reuşit să finalizăm cu inculpatul L., decât faza de fundaŃie. 
Nu am depăşit acest stadiu, întrucât inculpatul L. nu a depus documentaŃia necesară, 
planurile de structură la autorităŃile locale. I-am şi comunicat că nu-i mai plătim nicio 
sumă de bani, pe lângă cei 40.000 euro predaŃi, până când nu edifică construcŃia. Având 
în vedere că noi nu i-am mai remis alte sume de bani, inculpatul L. a reziliat contractul, 
imobilul rămânând doar la stadiul de fundaŃie. Arăt că şi în prezent inculpatul L. ne mai 
este dator cu suma de 6.000 euro. Proiectul era semnat de inculpatul L. în calitate de 
arhitect, iar la rubrica conductor arhitect era menŃionat numele L. F.”. 

Când părŃile vătămate au început să aibă îndoieli asupra promisiunii de obŃinere a 
autorizaŃiei, pentru a le menŃine în eroare, inculpatul L.M.S. a adus un utilaj, pe care l-a 
parcat mai multe luni pe terenul în cauză, pentru a crea impresia demarării lucrărilor, 
împrejurare ce rezultă din declaraŃia părŃii civile P.L. din faza de urmărire penală (f.257 
vol.VI) şi din faŃa CurŃii în primul ciclu procesual (f.338 Vol.VIII). În declaraŃiile date, în 
ambele faze ale procesului penal, partea civilă arată textual: “m-am deplasat de mai multe 
ori la terenul respectiv, pentru a vedea care este stadiul construcŃiei şi am constatat că nu 
au fost începute lucrările, acolo aflându-se doar un utilaj defect”.  

Mai mult, pentru menŃinerea în eroare a părŃilor vătămate, inculpatul L. le-a 
prezentat un alt proiect privind „Extinderea complexului rezidenŃial pe strada P. nr. 12 - 
14 cu trei corpuri de clădire”, cu toate că nu deŃinea în proprietate el sau firmele sale 
aceste terenuri, precum şi o altă autorizaŃie de construire, expirată, nr. 585 din 3.05.2005 
emisă de Primăria Municipiului Cluj Napoca pentru imobilul de locuinŃe în Cluj Napoca 



str. P. nr. 14, falsificată de el prin înscrierea menŃiunilor privind prelungirea valabilităŃii 
„de la data de 13.04.2006 până la data de 3.04.2008”.  

Din adresa nr.158456/492/17.09.2008 a Primăriei Cluj-Napoca,depusă în vol.XIII 
u.p., rezultă că terenul de pe strada P. nr. 12 este proprietate publică şi se află în folosinŃa 
unei grădiniŃe, iar cel de la nr. 14 îi aparŃine martorului P.M., care a negat orice asociere 
cu inculpatul L., în vederea construirii unui complex imobiliar.  

Din declaraŃia din faza de urmărire penală, vol.XVI, f.60-62 u.p., menŃinută în 
faŃa CurŃii în primul ciclu procesual (f.234 Vol.XI), martorul P.M. a susŃinut că în cursul 
anului 2005 l-a cunoscut pe inculpatul L., care motivând că este administrator al unor 
firme de proiectare şi construire imobile, şi-a oferit ajutorul pentru edificarea unei 
construcŃii pentru martor, pe terenul proprietatea acestuia de pe strada P. nr. 14. În aceste 
condiŃii martorul a pus la dispoziŃia inculpatului L. întreaga documentaŃie, incluzând şi 
autorizaŃia de construire nr. 585 din 3.05.2005, pentru care nu se solicitase prelungirea 
valabilităŃii. Martorul afirmă că, în luna iunie 2006 a încetat colaborarea cu inculpatul, 
fiind sistate şi lucrările de construire.  

Datorită depăşirii termenelor de executare a construcŃiei, convinse că acel imobil 
nu se va mai edifica, părŃile vătămate au început demersuri pentru rezilierea contractelor 
şi recuperarea banilor, luând legătura cu inculpatul şi insistând pentru restituirea 
avansurilor încasate, promovând acŃiuni civile în instanŃă, formulând plângeri penale, sau 
sesizând Oficiul Pentru ProtecŃia Consumatorului, Garda Financiară.  

Aşa fiind, în aceste condiŃii, inculpatul L.M.S. a falsificat mai multe documente 
sub semnătură privată, confecŃionând „dovezi de restituire a banilor”, sub diverse 
denumiri „ dispoziŃie de plată, reziliere antecontract, anexa 5 antecontract”, folosind 
bucăŃi din alte documente semnate de părŃi, pe care a imprimat astfel de menŃiuni nereale, 
şi completând facturi cu sumele respective, cu specificările „ restituire avans, stornare 
factură avans” şi chitanŃe de „returnare avans”. Apoi, a postat pe site-ul firmei „E.” 
aceste documente false, făcând menŃiunea că în cazul a 83 de persoane s-au reziliat 
contractele şi s-au restituit banii.   

Din declaraŃiile părŃilor vătămate: A.D., B.S.L., B.A.M., B.C. I., B.D., B.L., B.I., 
C.F. (succesorii acestuia C.A.L. şi C.M.T.), C.M.D., C.V.C., C.V. ,C.O. A., C.S.F., D.A.,  
D.I., D.L., F.I., G.A. şi C.,  H.I.N., H.E. M., H.M. , H.G. Ionel,  L.P., M.I.G., M.I., M.E., 
M.C. şi A., M.A.,  M.M., M.C.A. şi V., N.L., O.I., P.Ş., P.C., P.A., P.F., P.L. şi T.C., 
P.S.D. şi P.S.V., P.S.M., P.L., R.C. V. şi C., R.L., R.F.A., R.B.V., S.R.R., S.L.M.,  S.M., 
T.M., T.V.,T.S., T.A.C., R.G., R.G.,  S.A., V.A.M., A.M., B.V.C., F.M., O.F., reiese că 
au fost falsificate astfel de documente, prin alterare, respectiv contrafacere. Aceste părŃi, 
neagă semnarea unor astfel de acte, precum şi restituirea banilor. Mai mult, o parte din 
ele au depus dovezi cu privire la faptul că, la data menŃionată în act se aflau în altă 
localitate, Ńară ori la serviciu. Modul în care au fost întocmite aceste înscrisuri false, 
rezultă atât din probele ştiinŃifice depuse în vol.XVII şi XX u.p. efectuate de către 
specialiştii din cadrul IPJ Cluj: constatările tehnico-ştiinŃifice grafice, cât şi din 
constatarea informatică realizată de către specialistul DNA, I.S. ataşată în vol.XX u.p.  

Curtea reŃine că susŃinerile părŃilor, ce neagă semnarea unor astfel de înscrisuri, 
sunt probate atât prin  rezultatul constatărilor tehnico-ştiinŃifice, cât şi prin  declaraŃiile 
martorilor, ascultaŃi în ambele faze ale procesului penal, C.I., C.I., prin documentele 
comunicate de firmele inculpatului (notificări, programări) ulterioare datelor trecute în 



înscrisurile menŃionate ca fiind false, prin adeverinŃele de la locurile de muncă a 
victimelor, ce justifică prezenŃa acestora la serviciu, ori în străinătate.  

Pentru crearea înscrisurilor oficiale false utilizate la inducerea şi menŃinerea în 
eroare a părŃilor vătămate,  inculpatul L.M.S. a recurs la falsificarea de instrumente 
oficiale, constând în ştampile cu impresiuni imitând pe cele folosite de către Primăria 
mun. Cluj Napoca (ştampile cu impresiunile „ Consiliul Local mun. Cluj, jud. Cluj”, „ 
Consiliul Local mun. Cluj, jud. Cluj” – timbru sec, semnătura primarului Emil Boc) şi la 
folosirea acestora. 

Mai mult, au fost falsificate şi alte ştampile cu date ale arhitecŃilor R.Z., B.G., 
specialişti cu drept de semnătură, ce figurează înscrişi în Registrul Urbaniştilor din 
România, respectiv , în Ordinul ArhitecŃilor din România şi ale unor verificatori de 
proiecte: arh. V.V. şi ing. T.I., autorizaŃi şi având ştampile originale emise de M.L.P.A.T. 

Aşa cum rezultă din actele depuse la f.1-112 din vol.XV u.p., ştampilele, alături 
de actele falsificate (originale şi copii) în acest mod, au fost găsite în autoturismul 
inculpatului marca Mercedes Benz cu nr. ..., respectiv, la sediul firmei cu ocazia 
percheziŃiilor din data de 15.08.2008.  

Curtea reŃine că datele redate în impresiunile ştampilelor false au fost preluate de 
către inculpatul L.M., din documentele întocmite de către arhitecŃii B.G., Z.R., V.V. şi 
inginer T.I., în cadrul documentaŃiei privind Centrul liber luteran, P. nr. 12, sau a 
proiectului Casa de rugăciuni E. de pe str. 1 Decembrie 1918, din Cluj Napoca.  

În declaraŃiile date, în calitate de martori, atât în faŃa procurorului, cât şi în faŃa 
CurŃii în primul ciclu procesual, aceştia au prezentat originalul ştampilelor pe care le 
deŃin şi care au fost emise de către instituŃiile de interes public Ordinul ArhitecŃilor din 
România, Registrul Urbaniştilor din România şi respectiv Ministerul Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului (f. 6-59, volumul XVI). 

Pentru îngreunarea verificărilor din partea instituŃiilor statului, inculpatul L. a 
falsificat, prin imitarea semnăturilor  persoanelor cu care a fost asociat în cadrul firmei, 
mai multe documente depuse în anul 2008 (Act adiŃional nr. 02/24.03.2008, Hotărârea 
nr. 01/24.03.2008 a reprezentanŃilor S.C. R.E.P. S.R.L. Caransebeş, Act constitutiv 
actualizat al societăŃii comerciale C.E.P. S.R.L. Timişoara) ce au stat la baza 
modificărilor operate în Registrul ComerŃului,  cu privire la denumirea, sediul, structura 
organizatorică a S.C. R.E.P. S.R.L. Caransebeş, „ devenită  C.E. TIMIŞOARA”.  

În realitate, foştii asociaŃi (martorii A.M.A., B.D.A. şi L.F.C. f. 66-82, vol. XVI), 
ascultaŃi în faza de urmărire penală şi în primul ciclu procesual de către Curte, declară că 
i-au cesionat părŃile sociale inculpatului L.M. în anul 2007, în condiŃiile în care ei ştiau că 
firma nu mai desfăşoară activităŃi din anul 2004 şi nu aveau cunoştinŃă despre 
promovarea proiectului de construire a unui bloc de locuinŃe în Cluj-Napoca, încheierea 
antecontractelor şi încasarea sumelor de bani. 

Aşa cum rezultă din raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică nr.7489 din 
19.11.2008 a IPJ Cluj-Serviciul Criminalistic, şi din cel de constatare grafică, semnăturile 
depuse pe actul adiŃional nr.02 din 24.03.2008 şi hotărârea nr.01 din 24.03.2008 privind 
SC R.E.P. SRL şi pe actul constitutiv actualizat al SC C.E.P. SRL, nu au fost executate 
de către martorii de mai sus, împrejurare atestată şi de către martorul C.G.F., ce susŃine că 
a întocmit actele la cererea inculpatului L.M.S..  

Martorul C. recunoaşte atât în faza de urmărire penală, cât şi în faŃa CurŃii în 
primul ciclu procesual, (f. 63 Vol.X), că deşi a atestat identitatea părŃilor, documentele nu 



au fost semnate în prezenŃa sa, a predat aceste înscrisuri în alb inculpatului L.M., la 
insistenŃele sale,  care i le-a restituit după aproximativ două săptămâni, gata semnate în 
dreptul celorlalŃi asociaŃi.(vol.XVI u.p., f.66-163 şi instanŃă f.63 Vol.X).   

Aşa fiind, rezultă fără dubiu că faptele inculpatului L. constituie infracŃiunea de 
înşelăciune, deoarece împreună cu inculpatele B. şi C. au folosit manopere dolosive faŃă 
de părŃile vătămate cu ocazia încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare şi a 
convenŃiilor de intermediere a înstrăinării apartamentelor. 

În acest sens, art. 1 din Protocolul nr.4 AdiŃional la ConvenŃia Europeană a 
Drepturilor Omului, recunoscând anumite drepturi şi libertăŃi, altele decât cele deja 
înscrise în ConvenŃie şi în primul Protocol adiŃional la ConvenŃie, prevede că „nimeni nu 
poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nu este în măsură să execute o 
obligaŃie contractuală”. În speŃă însă, nu este vorba de neexecutarea unor convenŃii civile 
sau comerciale, care să impună o soluŃie de achitare a inculpatului L. în baza art. 10 lit. b 
C.p.p., cu motivarea că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, câtă vreme s-a dovedit 
fără echivoc, că la încheierea, executarea, ori rezilierea contractului, părŃile vătămate s-au 
aflat în eroare provocată sau menŃinută de cei trei inculpaŃi, eroare, fără de care, victimele 
înşelate nu ar fi încheiat contractul în condiŃiile stipulate. 

Nu poate fi primită cererea de schimbare a încadrării juridice în infracŃiunea prev. 
de art. 271 din Legea nr. 31/1990, întrucât acest text de lege vizează „lichidarea societăŃii 
pe acŃiuni, şi în comandită pe acŃiuni, ce nu are incidenŃă în prezenta speŃă”. 

Din conŃinutul art. 271 din Legea nr. 31/1990, rezultă că pentru a răspunde penal, 
este necesar ca administratorul sau reprezentantul legal al societăŃii, să prezinte cu rea-
credinŃă în rapoartele şi comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra 
constituirii societăŃii ori asupra condiŃiilor economice ale acesteia sau să ascundă, cu rea-
credinŃă, în tot sau în parte asemenea date. În alineatul 2 al aceluiaşi text, se prevede că 
pentru a fi atrasă răspunderea penală a administratorului este necesar ca acesta să 
prezinte, cu rea-credinŃă acŃionarilor şi asociaŃilor o situaŃie financiară inexactă sau cu 
date inexacte asupra condiŃiilor economice ale societăŃii, în vederea ascunderii situaŃiei ei 
reale. În alineatul 3, din acelaşi text, se prevede că este antrenată răspunderea penală a 
administratorului societăŃii dacă acesta refuză să pună la dispoziŃie experŃilor, 
documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credinŃă, să îndeplinească însărcinările 
primite. 

 Din examinarea vastului probatoriu administrat în speŃă, rezultă fără dubiu că 
inculpatul L. nu a fost trimis în judecată pentru asemenea activităŃi, ci pentru infracŃiunile 
de înşelăciune calificată în convenŃii cu consecinŃe deosebit de grave, pentru fapta de 
asociere împreună cu alte persoane în scopul comiterii infracŃiunii de înşelăciune şi 
pentru mai multe infracŃiuni de fals, atât în acte cu caracter oficial şi în cele cu caracter 
privat, pentru faptele penale incriminate în art. 286, 287, pentru participaŃie improprie la 
fals intelectual. 

Textul art. 271 din Legea nr. 31/1990 nu are incidenŃă în speŃă, deoarece 
inculpatul nu a fost învinuit de ascunderea cu rea-credinŃă a unor date mincinoase cu 
privire la constituirea S.C.R.E.P. SRL Caransebeş, nici pentru că ar fi prezentat 
asociaŃilor date nereale asupra condiŃiilor economice ale firmei, întrucât aşa cum rezultă 
din actele scrise ale dosarului, inculpatul L. este singurul asociat şi administrator al 
societăŃii. Nu în ultimul rând, Curtea reŃine că procurorii nu l-au învinuit de refuzul de a 
pune la dispoziŃie experŃilor, documentele necesare pentru îndeplinirea atribuŃiilor legale, 



astfel că textul  invocat, în apărarea sa, nu poate fi considerat ca incident în speŃă, 
neavând nicio legătură cu infracŃiunile imputate  inculpatului, prin actul de seizare al 
instanŃei. 

Cu ocazia rejudecării dosarului, inculpatul L. a cerut schimbarea încadrării 
juridice din infracŃiunea de înşelăciune, în neglijenŃă în serviciu prev. de art. 249 Cod 
penal, susŃinând că se face vinovat de o “indisciplină financiară”, care în principiu nu ar 
atrage o răspundere penală, dar în subsidiar, învederează că poate fi pedepsit doar 
pentru încălcarea din culpă a atribuŃiilor ce-I reveneau ca asociat şi administrator al 
S.C. R.E.P. SRL Caransebeş. 

Solicitarea inculpatului L. este vădit nefondată. În mod corect, acesta a fost trimis 
în judecată pentru infracŃiunea de înşelăciune, dovedindu-se că în calitate de 
administrator la o firmă comercială, în cooperare cu celelalte două inculpate B. şi C., au 
obŃinut prin înşelarea a peste 100 victime, mai multe sume de bani, în vederea edificării 
unui imobil cu destinaŃia de locuinŃe, iar după încasarea acestora, i-a însuşit în scop 
personal.  

Mai mult, probatoriul testimonial şi ştiinŃific al dosarului a pus în evidenŃă că 
inculpatul L. prealabil înşelării părŃilor vătămate, a plăsmuit, contrafăcut şi alterat acte 
sub semnătură privată şi oficiale, pe care apoi le-a folosit pentru inducerea în eroare a 
unor persoane, în vederea determinării acestora să încheie convenŃii păgubitoare pentru 
ele, ceea ce semnifică din punct de vedere juridic, întrunirea elementelor constitutive ale 
infracŃiunii de înşelăciune. 

InfracŃiunea de înşelăciune s-a comis în forma agravată prev. de art. 215 alin.2,3 
Cod penal întrucât inculpatul L. s-a prezentat în faŃa părŃilor vătămate, cu ocazia 
încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare în calitatea mincinoasă de arhitect, 
titulatură pe care nu o avea la cel moment (noiembrie 2005-1 august 2008) şi folosind 
înscrisuri sub semnătură privată şi oficiale false, surprinzând astfel buna-credinŃă a 
victimelor.Aşa fiind, nu poate fi acceptată solicitarea inculpatului de înlăturare a alin. 2 
din cuprinsul art. 215 Cod penal. 

În speŃă, pentru toŃi trei inculpaŃii sunt incidente şi prevederile alin. 5 al art. 
215 C.pen. pe lângă cele ale alin. 1,2,3 C.pen., infracŃiunea având caracter 
continuat, reŃinându-se astfel şi art. 41,42 C.pen., fiind comisă şi în condiŃiile 
agravantei prev.de art. 75 lit.a C.pen.- de trei persoane împreună. 

• Prin consecinŃe deosebit de grave, potrivit disp. art. 146  
C.pen., modificat prin O.U.G. nr.207/2000 şi ulterior prin Legea nr. 456/2001, se 

înŃelege o pagubă materială mai mare de 2 miliarde lei, sau o perturbare deosebit de gravă 
a activităŃii persoanei juridice. 

La încadrarea juridică dată faptei de înşelăciune săvârşită de cei 3 inculpaŃi 
art. 215 alin.1,2,3,5 Cod penal, Curtea a avut în vedere criteriul cantitativ valoric. 

łinând cont că prejudiciul cauzat părŃilor civile este de  1.166.237 euro, nu se 
impune înlăturarea alin. 5 al art. 215 Cod penal, încadrarea juridică fiind una 
corectă.  

În acelaşi sens, s-a dispus şi prin decizia dată de instanŃa supremă în RIL nr. 14 
din 22 mai 2006, reŃinându-se că „în aplicarea dispoziŃiilor art. 146 C.pen., în cazul 
infracŃiunii continuate, caracterul de consecinŃe deosebit de grave se determină prin 
totalizarea pagubelor materiale cauzate tuturor persoanelor fizice sau juridice, prin 



toate acŃiunile sau inacŃiunile prin care se realizează elementul material al laturii 
obiective a infracŃiunii”. 

 
 
 
 

8.  Constituirea unui grup infracŃional organizat prev. de art. 7 alin. 1 
din Legea nr. 39/2003. DistincŃie faŃă de infracŃiunea prevăzută de art. 323 

C.pen. Aderare la grup şi sprijinirea acestuia  

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, SentinŃa nr. 128 din 15 
noiembrie 2013, extras 

 
 
În sensul art. 323 alin.1 Cod penal, asocierea presupune activitatea de constituire, 

prin consensul mai multor persoane, a unui nucleu autonom, în scopul de a fiinŃa în timp 
şi de a pregăti, organiza şi duce la îndeplinire planurile de comitere a unor infracŃiuni. Ca 
urmare, infracŃiunea subzistă indiferent dacă obiectivul care a determinat asocierea, se 
realizează sau nu din punct de vedere faptic. Asocierea mai presupune şi o pluralitate 
constituită de infractori, supuşi unei discipline interne, unor reguli privind ierarhia şi 
rolurile membrilor în realizarea obiectivului planurilor infracŃionale adoptate. 

InfracŃiunea prevăzută de art. 323 alin. 1 Cod penal implică realizarea prin 
consensul mai multor persoane a unei pluralităŃi constituite de făptuitori, organizată în 
scopul de a fiinŃa în timp şi de a pregăti, organiza şi a aduce la îndeplinire săvârşirea 
uneia sau a mai multor infracŃiuni, iar pentru existenŃa faptei este suficient, dar şi necesar, 
ca între subiecŃi să fi intervenit un consens neechivoc privind constituirea respectivei 
grupări, consens care priveşte atât constituirea, cât şi scopul acestuia, respectiv, 
săvârşirea de infracŃiuni. 

În speŃă, iniŃiativa (iniŃierea) constituirii asocierii a avut-o inculpatul L.M.S., care 
era „dotat” cu diferite mijloace şi instrumente de falsificare a unor înscrisuri oficiale 
(ştampile) şi care împărŃea „sarcinile” fiecăruia în respectiva grupare. Inculpatele B.N. şi 
C.S. au dat curs propunerii primului inculpat de a coopera cu el la săvârşirea unor 
infracŃiuni, respectiv, vânzări- cumpărări de apartamente pentru obŃinerea unor venituri în 
scop personal. 

Inculpatele B. şi C. în urma cooperării cu inculpatul L. au realizat venituri 
materiale substanŃiale pe care anterior nu le încasaseră şi fără să verifice activitatea 
derulată de acesta în domeniul construcŃiilor imobiliare, deşi aveau această posibilitate, 
au afirmat mincinos că este arhitect, calitate pe care de asemenea nu au constatat-o 
efectiv, prin prezentarea unei diplome sau atestat, care să le îndrituiască în clamarea 
aptitudinilor inculpatului, în acest segment. 

Curtea reŃine că, potrivit practicii constante a instanŃei supreme „sub aspectul 
laturii obiective, infracŃiunea prevăzută de art. 323 Cod penal presupune săvârşirea uneia 
sau mai multor infracŃiuni, iniŃierea constituirii unei asocieri având acest scop, aderarea 
sau sprijinirea unui astfel de grup, asocierea presupunând o întovărăşire cu perspectiva 
unei durate în timp a mai multor persoane, în vederea realizării unui scop infracŃional 
comun. 



InfracŃiunea incriminată prin art 323 Cod penal are în latura obiectivă elemente 
specifice foarte clar conturate, ce Ńin de activitatea de asociere sau de iniŃierea constituirii 
unei asocieri în scopul respectiv. Aderarea sau sprijinirea, ca formă de latură obiectivă, 
presupun existenŃa unei asocieri. 

DiscuŃiile şi chiar tratativele pe care cei trei inculpaŃi le-au avut cu părŃile 
vătămate, în scopul încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, sunt în directă 
legătură cu conŃinutul infracŃiunii de înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave. 

În practica instanŃei supreme s-a statuat că „potrivit art 323 Cod penal constituie 
infracŃiune fapta de a se asocia sau de a iniŃia constituirea unei asociaŃii, în scopul 
săvârşirii uneia sau mai multor infracŃiuni, altele decât cele prevăzute de art. 167 Cod 
penal. InfracŃiunea presupune o pluralitate de făptuitori. A se „asocia înseamnă a întocmi 
un plan amănunŃit cu determinarea rolului fiecăruia, un consens neechivoc, o înŃelegere 
stabilită, o disciplină. InfracŃiunea se comite cu intenŃie, de unde rezultă că inculpaŃii 
cunosc scopul asocierii”.  

Curtea reŃine că, infracŃiunea de asociere pentru săvârşirea de infracŃiuni şi 
participaŃia penală sunt două instituŃii diferite. În cazul participaŃiei, pericolul social 
provine din săvârşirea infracŃiunii; pluralitatea reprezintă un element de accentuare a 
pericolului, care însă, nu derivă din faptul că sunt mai mulŃi infractori, ci din comiterea 
infracŃiunii. 

În cazul asocierii pentru săvârşirea de infracŃiuni, pericolul social provine din 
însăşi constituirea şi fiinŃarea pluralităŃii, al cărei scop este comiterea uneia sau mai 
multor infracŃiuni; asocierea are o existenŃă independentă, cu o durată de timp şi implică 
o activitate de organizare a acŃiunilor infracŃionale. Pentru ca în sarcina unei persoane să 
se reŃină infracŃiunea prevăzută de art 323 Cod penal, nu este necesar ca aceasta să fi 
militat în cadrul asociaŃiei şi nici măcar să cunoască pe toŃi membrii grupului; este 
suficient ca ea să îşi fi manifestat voinŃa de a se integra în grupul constituit în vederea 
săvârşirii unor infracŃiuni. 

Nu în ultimul rând, consensul cerut de lege pentru a constitui element material al 
infracŃiunii prev. de art. 323 Cod penal, trebuie să privească constituirea efectivă şi, 
scopul bine determinat al asocierii, cu unitate de gândire şi acŃiune, pe baza unui plan 
infracŃional prestabilit. 

Din probatoriul administrat în cauză, compus din declaraŃiile părŃilor civile H.M., 
P.I., O.T., din întreg cursul procesului penal coroborate cu cele ale martorilor ascultaŃi 
atât de către procuror cât şi de către Curte: M.R., R.A., B.M., H.V., H.R., rezultă fără 
dubiu că cei trei inculpaŃi au comis infracŃiunea incriminată şi reglementată de art.7 alin. 
1 din Legea nr.39/2003.  

O condiŃie negativă, neprevăzută în textul de incriminare al art. 323, este ca 
infracŃiunea să nu facă parte din cele prevăzute în art. 2 lit b din Legea nr. 39/2003. În 
cazul în care infracŃiunea face parte din cele prevăzute în textul de  lege menŃionat, nu se 
va reŃine asocierea pentru săvârşirea de infracŃiuni, ci o altă formă a pluralităŃii 
constituite, grupul infracŃional organizat.  

De altfel, această condiŃie este expres prevăzută în Legea nr. 39/2003, care în art. 
8 prevede că iniŃierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui 
grup, în vederea săvârşirii de infracŃiuni, care nu este, potrivit legii menŃionate, un grup 
infracŃional organizat, se pedepseşte, după caz, potrivit art. 167 sau art. 323 Cod penal. 



Curtea, reŃine că potrivit art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi 
combaterea criminalităŃii organizate, constituie infracŃiune iniŃierea, constituirea, aderarea 
sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracŃional organizat. 

Conform art. 2 lit.a din Legea nr. 39/2003 modificată prin OUG nr. 54/23 iunie 
2010, grupul infracŃional organizat este cel structurat, format din trei sau mai multe 
persoane, care există pentru o perioadă şi acŃionează în mod coordonat, în scopul 
comiterii uneia sau mai multor infracŃiuni grave, pentru a obŃine direct sau indirect un 
beneficiu financiar sau alt beneficiu material. 

Potrivit art. 2 lit.b din Legea nr. 39/2003 infracŃiunea gravă este una care face 
parte dintre următoarele categorii: omor, omor calificat şi deosebit de grav, lipsire de 
libertate în mod ilegal, sclavie, şantaj, infracŃiuni contra patrimoniului, care au produs 
consecinŃe deosebit de grave. 

Din definiŃia legală, dată grupului infracŃional organizat, rezultă faptul că pentru a 
fi în prezenŃa acestuia este obligatoriu să fie îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiŃii: grupul să fie format din trei sau mai multe persoane şi să funcŃioneze pe o 
anumită perioadă de timp şi în mod coordonat. Cu privire la modul coordonat de 
funcŃionare, este nevoie ca în cadrul grupului să existe o subordonare ierarhică 
prestabilită, o ierarhizare în rândul membrilor grupului, respectiv rolul fiecărui membru 
în comiterea infracŃiunilor să fie dinainte cunoscut. 

De asemenea, caracterul coordonat presupune şi planificare, organizare, control, 
procurare de instrumente, mijloace, folosirea de combinaŃii. În al doilea rând, grupul 
infracŃional trebuie să fie constituit pentru comiterea uneia sau mai multor infracŃiuni 
grave. Legea nr. 39/2003 aşa cum am învederat, prevede explicit, prin dispoziŃiile art. 2 
lit. b că infracŃiunea de înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave face parte dintre 
infracŃiunile grave, în înŃelesul normei legale.  

De remarcat că aceste infracŃiuni, trebuie comise în mod necesar pentru ca 
inculpaŃii să obŃină direct sau indirect un beneficiu financiar, sau alt beneficiu.  

Probele dosarului reliefează fără echivoc, că inculpaŃii L. şi Bârla au fost 
iniŃiatorii grupului infracŃional organizat, la care a aderat şi inculpata C., ei au comis 
infracŃiunea de înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave, prin săvârşirea faptei 
urmărind realizarea unui folos material injust, scop care s-a şi realizat, condiŃii în care în 
speŃă sunt întrunite cerinŃele infracŃiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi 
nicidecum prevederile art 323 Cod penal. 

O altă condiŃie de existenŃă a grupului infracŃional organizat impune ca acesta să 
nu aibă caracter ocazional, ci să fie constituit pe baza unui „studiu „ prealabil care să aibă 
în vedere anumite calităŃi, însuşiri, specializări ale membrilor acestuia.  

În fapt, grupul trebuie să aibă o structură determinată, adică să aibă anumite 
componente, cu sarcini complementare, în realizarea activităŃii infracŃionale, o aşa-zisă 
diviziune a muncii, în cadrul unei ierarhii, cu roluri prestabilite şi reguli de comportare 
specifice unei unităŃi structurate.  

Cu privire la atitudinea psihică a inculpaŃilor, Curtea apreciază că încă de la 
începutul constituirii grupului, membrii acestuia trebuie să cunoască faptul că fac parte 
dintr-o grupare creată tocmai pentru comiterea unor infracŃiuni grave şi trebuie să aibă 
reprezentarea clară a faptului că grupul funcŃionează după reguli prestabilite, că există o 
anumită ierarhizare în rândul acestora. 



De asemenea, aceştia trebuie să-şi cunoască chiar în linii extrem de vagi, rolul şi 
atribuŃiile pe care le vor avea în cadrul grupului. 

Dacă membrii grupului nu au această reprezentare a elementelor de mai sus, va fi 
imposibil de făcut distincŃia între grupul infracŃional organizat şi participaŃia penală, în 
oricare dintre formele ei, în cazul infracŃiunilor continuate.  

Această susŃinere a CurŃii este confirmată chiar de către dispoziŃiile Legii nr. 
39/2003 care în art. 2 lit.a partea finală, dispune : „ nu constituie grup infracŃional 
organizat grupul format ocazional, în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor 
infracŃiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată, ori roluri prestabilite 
pentru membrii săi, în cadrul grupului”. 

Latura obiectivă a infracŃiunii incriminate prin art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, 
elementul material al acestei fapte penale îl poate constitui fie acŃiunea de a iniŃia, fie cea 
de a constitui, fie aderarea sau sprijinirea unui grup infracŃional organizat. Aceste 
modalităŃi au conŃinut diferit, sunt alternative, oricare dintre acestea fiind suficiente, 
pentru a se putea reŃine existenŃa elementului material al laturii obiective.  

Constituirea implică asocierea, înŃelegerea mai multor persoane, în scopul de a 
fiinŃa în timp şi de a pregăti, a organiza şi a duce la îndeplinire săvârşirea uneia sau mai 
multor infracŃiuni grave, expres prevăzute de art. 2 din lege. Trebuie precizat că prin 
această acŃiune ia naştere pluralitatea constituită de inculpaŃi, care încă de la început, 
chiar din momentul constituirii, înŃeleg că vor fi supuşi unei anumite discipline interne, 
unor anumite reguli privind ierarhia, rolurile membrilor şi planurile de activitate. 

Activitatea de iniŃiere presupune nu numai concepŃia, ideea de constituire a 
grupului ci şi activităŃi de materializare a ideii: lămurire, întruniri, consfătuiri, planuri, 
stabilirea rolurilor, a structurii. 

Aderarea la grup se realizează prin exprimarea consimŃământului expres sau tacit 
a unei persoane de a face parte dintr-o astfel de structură infracŃională.  

În cazul aderării tacite, inculpatul îşi manifestă implicit voinŃa de a intra în grupul 
infracŃional, acŃionând ca membru de fapt al acestuia. Atât din declaraŃia sau formalităŃile 
îndeplinite, cât şi din activitatea desfăşurată trebuie să rezulte aderarea efectivă a 
persoanei la grupul infracŃional, nefiind suficientă simpla intenŃie sau dorinŃă manifestată 
de aderare.  

Cu toate că nu este necesar ca cel care aderă să participe în mod direct la 
activitatea infracŃională a grupului, Curtea apreciază că totuşi acest inculpat trebuie să-şi 
cunoască cel puŃin rolul şi modul în care se va subordona celorlalŃi membrii, în sens 
contrar, neputându-se susŃine că a aderat la un astfel de grup, în condiŃiile în care, de fapt, 
nu este implicat în niciun fel în structura organizatorică a acestuia. 

Sprijinirea grupului criminal organizat, presupune furnizarea de asistenŃă, ajutor 
sau sfaturi în vederea săvârşirii infracŃiunilor grave prevăzute de lege.  

Trebuie precizat faptul că, persoana care sprijină activitatea infracŃională, nu face 
parte din grupul organizat şi că sprijinirea poate consta în orice contribuŃie de natură să 
înlesnească activitatea grupului sau să ajute în orice mod la existenŃa acestuia. Sub 
aspectul ajutorului dat pentru existenŃa acestuia, susŃinerea poate fi materială sau morală, 
aceasta din urmă concretizându-se în consiliere, furnizare de informaŃii, încurajări. 

În ceea ce priveşte ultimele două modalităŃi alternative de comitere a infracŃiunii 
prevăzute de art. 7, trebuie precizat faptul că, oricare dintre acestea se pot realiza numai 



în condiŃiile în care grupul infracŃional organizat există deja, a fost deja constituit, fiind 
imposibil să aderi sau să sprijini un grup care nu există şi nu este în fiinŃă. 

Tot cu privire la latura obiectivă rezultă că, legea impune o cerinŃă specială pentru 
existenŃa acestei infracŃiuni –aceea ca grupul să fie organizat pentru comiterea uneia sau a 
mai multor infracŃiuni grave, expres prevăzute de textul legal- 

În ipoteza în care nu sunt întrunite condiŃiile de existenŃă ale grupului infracŃional 
organizat din Legea nr. 39/2003, în conformitate cu dispoziŃiile art 8 din aceeaşi lege, vor 
fi aplicate dispoziŃiile art. 323 Cod penal.  

În ceea ce priveşte forma de vinovăŃie, elementul subiectiv al infracŃiunii 
prevăzute de art. 7, are forma intenŃiei. Altfel spus, inculpatul care constituie, iniŃiază, 
aderă sau sprijină un astfel de grup, trebuie să aibă reprezentarea exactă a faptei sale, în 
sensul de a fi conştient care este scopul pentru care grupul a luat fiinŃă.  

Curtea apreciază că intenŃia directă trebuie să fie calificată de scop. Pe de o parte, 
inculpatul care comite o astfel de infracŃiune, trebuie să ştie şi să fie de acord cu 
înfiinŃarea, aderarea, sprijinirea grupului, ştiind că urmează a fi comise infracŃiuni grave, 
din cele expres prevăzute de lege, iar, pe de altă parte, trebuie să se urmărească obŃinerea 
– direct sau indirect - a unor foloase sau avantaje materiale.  

Art. 323 Cod penal cuprinde o incriminare aproape identică cu cea prevăzută de 
art 7 din Legea nr. 39/2003, cu singura diferenŃă că norma în discuŃie nu specifică natura 
infracŃiunilor ce trebuie comise de către asocierea de persoane, legea dispunând generic 
„săvârşirea uneia sau mai multor infracŃiuni”. 

Ca atare, Curtea reŃine fără nici un fel de dubii, faptul că art. 7 din Legea nr. 
39/2003 este o formă specifică a infracŃiunii prevăzute de art. 323 Cod penal, singura 
diferenŃă între cele două infracŃiuni fiind aceea că, în cazul infracŃiunii de la art. 7 grupul 
criminal trebuie constituit expres pentru comiterea unui anumit tip de infracŃiuni – 
infracŃiuni grave (înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave) – determinate chiar de 
dispoziŃiile Legii nr. 39/2003; iar în cazul infracŃiunii prevăzute de art. 323 Cod penal 
inculpaŃii asociaŃi urmăresc comiterea uneia sau mai multor infracŃiuni, cu excepŃia celor 
arătate la art. 7 din Legea nr. 39/2003. 

Ultima diferenŃă dintre cele două infracŃiuni este aceea că, în cazul art. 7 este 
nevoie de o intenŃie directă calificată de scopul obŃinerii de beneficii sau alte avantaje 
materiale, scop care nu este prevăzut în cazul infracŃiunii prev. de art. 323 Cod penal. 

Din examinarea probelor administrate nemijlocit în această cauză, respectiv 
declaraŃiile părŃilor civile, precum şi ale martorilor, rezultă fără dubiu că inculpaŃii 
L.M.S. şi B.N. P. au constituit un grup infracŃional organizat, la care a aderat şi inculpata 
C.. 

Din cuprinsul rechizitoriului DNA rezultă că cei trei inculpaŃi au fost trimişi în 
judecată printre altele, pentru infracŃiunea de înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave 
prev. de art. 215 alin.1, 2, 3, 5 Cod penal şi asociere în vederea săvârşirii de infracŃiuni 
prevăzută de art. 323 alin.1Cod penal. 

Potrivit dispoziŃiilor art. 8 din Legea nr. 39/2003, iniŃierea sau constituirea ori 
aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracŃiuni, 
care nu este potrivit legii, un grup infracŃional organizat, se pedepseşte, după caz, potrivit 
art. 167 sau 323 Cod penal. 

Întrucât în mod greşit s-a dispus trimiterea în judecată pentru infracŃiunea 
prevăzută de art. 323 Cod penal, care este textul general în materie şi nu pentru 



infracŃiunea prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, care este legea 
specială aplicabilă, Curtea a pus în discuŃie eventualitatea schimbării  încadrării 
juridice, în temeiul art. 334 Cod procedură penală. 

InculpaŃii, prin apărători, nu au fost de acord cu această problemă de drept, 
învederând că ei nu s-au constituit într-un grup infracŃional care avea ca scop comiterea 
infracŃiunii de înşelăciune, ci au colaborat în baza a două convenŃii civile, încheiate între 
S.C.C. SRL G. şi firma constructoare a inculpatului L.. 

În conformitate cu dispoziŃiile art 12 alin.1 lit a din Legea nr. 508/2004, sunt de 
competenŃa DIICOT infracŃiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, cu 
excepŃia cazurilor în care infracŃiunea gravă este cea prevăzută de art. 215 alin.1, 2, 3 şi 5 
Cod penal, dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1 milion euro. 

Conform art. 13 alin.12 din OUG nr. 43/2002, infracŃiunea prevăzută de art. 215 
alin.1,2,3, şi 5 Cod penal, dacă valoarea pagubei este mai mare decât echivalentul în lei a 
1 milion euro este de competenŃa DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie. 

Din interpretarea acestor dispoziŃii, rezultă că, în cazul în care infracŃiunea pentru 
care s-a constituit grupul, indiferent dacă este sau nu grup infracŃional organizat în sensul 
legii, este infracŃiunea de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, 
competenŃa de urmărire penală aparŃine procurorilor DIICOT când valoarea pagubei este 
până la 1 milion euro şi procurorilor DNA când valoarea pagubei este peste 1 milion 
euro, condiŃii întrunite în prezenta speŃă. 

Curtea apreciază că fapta inculpaŃilor L.M., B.N. care începând cu 30 noiembrie 
2005 şi până în august 2008, au participat la mai multe infracŃiuni de înşelăciune, 
activitate la care a aderat în aceeaşi perioadă şi inculpata C.S. M., care au produs un 
prejudiciu cumulat, mai mare de 1.000.000 euro (milion euro), prin inducerea şi 
menŃinerea în eroare a mai multor persoane, cu scopul obŃinerii unor venituri importante, 
în interes personal, constituie infracŃiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003.  

InstanŃa de fond stabileşte că acest grup se încadrează în conŃinutul noŃiunii de 
grup infracŃional organizat, astfel cum este definit de art 2 lit a din Legea nr. 39/2003, 
întrucât este format din trei persoane, a avut o existenŃă pe o perioadă foarte lungă de 
timp, respectiv aproximativ 2 ani şi 6 luni şi a acŃionat într-un mod coordonat, în scopul 
comiterii unor infracŃiuni de înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave.  

Cu privire la caracterul organizat al grupului, se reŃine că în cadrul acestuia exista 
o ierarhie clară, ce rezulta din modalitatea de operare identică a membrilor, care 
presupunea iniŃial- identificarea mai multor persoane care doreau să-şi cumpere locuinŃe, 
racolarea lor printr-o publicitate intensă prin presă, urmată apoi de- manopere de inducere 
şi menŃinere în eroare – prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, respectiv 
că inculpatul L.M.S. era un arhitect renumit, cu o vastă experienŃă în domeniul imobiliar, 
oferirea de discounturi şi preŃuri promoŃionale la achiziŃionarea apartamentelor, unită cu 
susŃinerea nereală că toŃi cei trei inculpaŃi şi-au cumpărat şi ei „proprietăŃi” în imobilul de 
pe str. P. nr. 10, în scopul obŃinerii în interes personal, al unor importante sume de bani, 
rezultate din păgubirea părŃilor vătămate. 

Din modul de operare şi conŃinutul convenŃiilor de intermediere a vânzării 
cumpărării de locuinŃe nr. 031 din 30 noiembrie 2005 şi nr. 082 din 8 decembrie 2005 de 
exclusivitate proiect, s-a constatat că inculpaŃii erau constituiŃi într-un grup bine 
organizat, cu un program de acŃiune prestabilit, fiecăruia trasându-i-se sarcini clar 



definite de către liderul de grup- inculpatul L.- şi, în final, fiecare primindu-şi 
recompensa proporŃional cu munca prestată.  

Probele dosarului şi chiar recunoaşterile celor trei inculpaŃi din faŃa CurŃii – în 
rejudecare -  demonstrează fără echivoc că, AgenŃia imobiliară C., după începerea 
colaborării cu inculpatul L.M. din 30 noiembrie 2005, a înregistrat venituri materiale 
substanŃiale, pe care înainte nu le avusese.  

S-a dovedit că inculpatul L.M. a avut iniŃiativa constituirii grupului, s-a prezentat 
la sediul AgenŃiei C., cu acte sub semnătură privată şi oficiale false, iar în urma 
discuŃiilor cu inculpata B.N. l-au constituit la 30 noiembrie 2005. Ulterior, la 8 decembrie 
2005 în mod tacit la grupul infracŃional a aderat şi inculpata C.M., care şi-a manifestat 
implicit voinŃa de a acŃiona, ca membru de fapt al acestuia. Din activitatea desfăşurată şi 
formalităŃile îndeplinite a rezultat aderarea efectivă a inculpatei C.M., la grupul 
infracŃional.  

Faptul că inculpata C. alături de inculpata B. a insistat ca partea civilă C.F. „să fie 
de acord cu prelungirea termenului de finalizare a construcŃiei, afirmând că societatea lui 
L. a mai cumpărat un teren, lângă cel iniŃial şi că va construi, chiar fără actele legale”, sau 
împrejurarea că, părŃii civile C.M.D. i-au comunicat că, „vor obŃine rapid autorizaŃia de 
construire şi că SC R.E.P. este parte a unui concern multinaŃional, cu sediul central în 
Italia, cu renume în edificarea unor hoteluri”, sunt elemente care probează faptul că, 
inculpata C.M. a înŃeles să adere la grupul infracŃional organizat. 

InfracŃiunea pentru care s-au asociat inculpaŃii L.M. şi B.N. şi la care a aderat 
inculpata C.M., a fost aceea de înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave. Pentru 
inducerea în eroare a victimelor, liderul grupului, inculpatul L.M. s-a prezentat în calitate 
de arhitect, a adus la sediul AgenŃiei C. mai multe acte oficiale şi sub semnătură privată, 
falsificate de el, le-a predat pentru utilizare reprezentantelor SC C.G. SRL CLUJ, care 
aveau sarcină să racoleze persoane interesate de achiziŃionarea unor locuinŃe în centrul 
Clujului, la preŃuri reduse, sub cele care existau pe piaŃa liberă în acel moment, iar în 
urma folosirii manoperelor frauduloase, să înşele cât mai multe persoane, în scopul 
însuşirii unor importante sume de bani, în interes personal. 

Curtea a înlăturat apărarea inculpatei C.M. că nu cunoştea despre caracterul ilicit 
al activităŃilor grupului şi nu a aflat decât în martie 2006, când s-a angajat efectiv în 
cadrul SC C. CLUJ, prin susŃinerea inculpatei B.N.din faŃa CurŃii – în rejudecare -  care 
arată că „din luna noiembrie 2005, inculpata C. a lucrat efectiv în cadrul agenŃiei şi că, 
aceleaşi atribuŃii de serviciu le aveau şi le îndeplineau amândouă „.De altfel, chiar şi 
inculpata C.M. în declaraŃia de la fila 300 din faŃa instanŃei de fond, în rejudecare, 
precizează că „ inculpaŃii L.M. şi B.N. erau asociaŃi în vederea încheierii de antecontracte 
de vânzare-cumpărare de locuinŃe şi a unor convenŃii de intermediere a acestora, încă din 
noiembrie 2005”.Or, dacă aceasta nu presta efectiv activităŃi în cadrul SC C.G. SRL din 
noiembrie 2005, se pune întrebarea legitimă, de unde cunoştea data asocierii 
coinculpaŃilor ? 

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar admite că ar fi alta natura faptelor săvârşite de 
ceilalŃi inculpaŃi, în luna decembrie 2005 intenŃia sa de a face parte din grup, a fost 
probată tocmai prin faptul că, ulterior, respectiv în 8 decembrie 2005, a semnat din partea 
SC C. „convenŃia de exclusivitate” cu firma inculpatului L., fiind de acord să participe şi 
ea la comiterea unor infracŃiuni ale grupului (inducere în eroare a părŃii civile B.S.L., a 
părŃii civile B.I., a părŃii civile B.A., B.B.. Roxana, C.M.D., C.C., C.V., C.V. etc). 



Împrejurarea că inculpaŃii erau constituiŃi într-un grup infracŃional organizat- al 
cărui scop, indiferent de mijloace-  era înşelarea victimelor – rezidă şi din faptul că în 
luna ianuarie 2007, inculpata B. audiată fiind la PoliŃia Cluj, împreună cu inculpatul 
L.M., raportat la activitatea infracŃională derulată şi aflând că acesta nu este arhitect, că 
„este acuzat de falsificarea unor certificate de urbanism, extrase c.f., că nu avea depuse 
actele pentru obŃinerea autorizării edificării imobilului din str P. nr. 10, în loc să stopeze 
încheierea de noi antecontracte de vânzare-cumpărare de apartamente şi convenŃii de 
intermediere a acestora, a continuat inducerea în eroare a părŃilor vătămate. Mai mult, cu 
aceeaşi ocazie şi AgenŃia C. a fost amendată de către OPC CLUJ, pentru oferirea de 
informaŃii mincinoase clienŃilor şi neexecutarea obligaŃiilor asumate”.  

Curtea reŃine că, probele existente în dosarul cauzei, fac dovada participării 
conştiente, deliberate a fiecăruia dintre cei trei inculpaŃi la activitatea grupului 
infracŃional.  

Astfel, racolarea victimelor înşelăciunii a fost realizată, în fiecare caz în parte, de 
un membru al grupului, sau chiar de liderul acestuia, care i-a pus în legătură cu ceilalŃi 
membrii, astfel că fiecare inculpat a putut avea reprezentarea clară a existenŃei unei 
formaŃiuni, a unei reŃele infracŃionale la care aderă şi la a cărei activitate ilegală, 
contribuie activ.  

Toate aceste aspecte rezultă din declaraŃiile părŃilor civile: P.I., L.P., O.T. care 
precizează în faŃa instanŃei că „inculpaŃii acŃionau ca un grup infracŃional”.Dovada 
existenŃei şi cooperării active a membrilor grupului, pentru înşelarea victimelor este 
reliefată de declaraŃia părŃii civile L.P. din ambele faze ale procesului penal care arată 
textual „inculpatul L.M. ne-a spus că, orice corespondenŃă se va face prin agenŃia C.- 
parteneră a firmei constructoare, care le va comunica periodic, stadiul execuŃiei 
lucrărilor”. 

De asemenea, relevantă pentru existenŃa grupului infracŃional organizat este 
declaraŃia părŃii civile H.M., care arată atât în faŃa procurorului cât şi a instanŃei că, „ în 
iulie 2007, după ce şi-a dat seama că a fost înşelat, cu ocazia unei vizite la AgenŃia C., 
observând că inculpata B.N. continuă să inducă în eroare alte persoane, prin prezentarea 
ca viabil a falsului proiect imobiliar- P. 10- la atenŃionarea acesteia asupra conduitei 
adoptate, de amăgire a victimelor, a fost scos afară”. 

Împrejurarea că inculpaŃii L.M. şi B.N. erau constituiŃi într-un grup infracŃional 
organizat, la care a aderat şi inculpata C.M., activitatea fiind coordonată de inculpatul L. 
rezidă şi din afirmaŃiile martorului R.A., care învederează în faza de urmărire penală 
textual „l-am sunat pe inculpatul L.M. şi i-am spus că vreau să cumpăr şi eu un 
apartament. Acesta m-a îndrumat să contactez agenŃia imobiliară C.G., precizând că are şi 
altă ofertă, în sensul că va construi un bloc şi la nr. 14 pe str. P., urmând ca martorul după 
ce va vedea planurile prezentate de inculpatele B. şi C. să achite avansul”. 

Faptul că inculpaŃii din grup conlucrau cu intenŃie şi cu succes la înşelarea părŃilor 
vătămate, este dovedit prin declaraŃia părŃii civile Rogoz Călin Vasile care întrebând-o pe 
inculpata B.N. „dacă afacerea nu cumva este o Ńeapă, aceasta a negat. Mai mult, la 
solicitarea părŃii civile de a face plata avansului pentru locuinŃă, prin bancă, inculpata B. 
i-a spus textual că „patronul ce va edifica imobilul, doreşte ca banii să-i fie achitaŃi în 
numerar şi predaŃi personal, deoarece are angajaŃi pe care-i plăteşte la negru, având 
nevoie astfel, de lichidităŃi”.  



Aşa fiind, inculpata B.N. absolventă a FacultăŃii de Drept, avocat din 6 septembrie 
2007, în cadrul Baroului Cluj, nu se poate apăra cu aceea că, nu şi-a dat seama că prin 
manoperele sale contribuie la inducerea în eroare a părŃilor vătămate, susŃinând ca reale, 
veridice, faptele mincinoase prezentate victimelor şi folosind în acest sens şi actele 
falsificate de inculpatul L.M., câtă vreme de câŃiva ani era şi asociată la o agenŃie 
imobiliară, pe care o conducea, calitate în care avea ca atribuŃii de serviciu corecta 
informare a clienŃilor cu privire la serviciile prestate. 

Potrivit contractului de intermediere ataşat la dosar, rezulta că reprezentantele 
agenŃiei trebuiau să participe la negocieri, să verifice în măsura posibilităŃilor legalitatea 
actelor, să îndrume părŃile în perfectarea în condiŃii de siguranŃă a actelor finale.  

AgenŃia C. fiind un prestator în domeniul imobiliar, avea obligaŃia de a acorda 
numai servicii care nu afectau interesele economice ale potenŃialilor cumpărători, prin  
aceasta înŃelegându-se că întreaga conduită a societăŃii de intermedieri vânzări-cumpărări 
imobile trebuia să se subordoneze acestui principiu, anume prestarea serviciilor astfel 
încât să nu se lezeze interesele financiare ale beneficiarilor, aceştia având dreptul de a fi 
informaŃi în mod corect, complet şi precis asupra caracteristicilor esenŃiale ale produselor 
oferite de unitate. 

Pe de altă parte, ca avocat ştia că practicarea muncii la negru este echivalentă cu 
infracŃiunea de evaziune fiscală, astfel că atitudinea sa de încurajare a unor asemenea 
practici, se circumscrie formei de participare a complicităŃii la o asemenea faptă.  

Chiar şi declaraŃiile nesincere ale inculpaŃilor fac dovada că întotdeauna au avut 
cunoştinŃă de existenŃa a cel puŃin altor doi membrii ai grupului, împreună cu care, au 
desfăşurat activitatea infracŃională. Acest aspect este suficient pentru a le fi dat 
dimensiunea grupării infracŃionale pe care au constituit-o (inculpaŃii L. şi B.) sau la care 
au aderat (inculpata C.). 

Curtea reŃine că, materialul probator administrat în cauză, demonstrează pe deplin 
vinovăŃia inculpaŃilor în săvârşirea infracŃiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.  

Activitatea inculpatului L.M.S. este vastă, laborioasă, desfăşurată într-o perioadă 
de timp îndelungată, împreună cu coinculpatele B.N. şi C.M., racolate, folosite, răsplătite 
pentru serviciile făcute. Alături de coinculpatele B. şi C., inculpatul L.M. este artizanul 
întregii activităŃi infracŃionale. 

ContribuŃiile fiecăruia dintre inculpaŃi au fost necesare şi esenŃiale pentru 
construcŃia elementului material al fiecărei infracŃiuni, precum şi pentru finalizarea 
acestora, în scopul urmărit de ei. 

De esenŃa conceperii şi realizării activităŃii infracŃionale, condusă de inculpatul 
L.M. era folosirea persoanelor potrivite şi capabile să susŃină partitura rolului ce le 
revenea în cadrul ansamblului înşelăciunii; fără aportul acestora şi aderarea la grupul 
existent şi obiectivele propuse, activitatea infracŃională nu ar fi fost posibilă.  

În speŃa supusă analizei, la încadrarea juridică dată faptei, Curtea a avut în vedere 
că activitatea infracŃională desfăşurată, contrar susŃinerilor inculpaŃilor nu a fost rezultatul 
unei înŃelegeri întâmplătoare, spontane ci s-a derulat în timp, în mod repetat, respectându-
se în principiu, aceeaşi modalitate de săvârşire a infracŃiunilor, iar cei trei inculpaŃi au 
avut în mod constant acelaşi rol şi aceeaşi contribuŃie la executarea planului infracŃional. 
Cooperarea dintre cei trei inculpaŃi la înşelarea victimelor este reliefată de faptul că 
inculpatele B. şi C. au semnat ca martore, unele antecontracte de vânzare cumpărare 



încheiate cu părŃile vătămate, de către inculpatul L., garantând astfel cele inserate în 
convenŃii. 

Şi sub aspect subiectiv, inculpaŃii au avut reprezentarea că fac parte dintr-un grup, 
în sensul descris mai sus şi a caracterului agravat al înşelăciunii, în condiŃiile în care acest 
caracter este dat prin cumularea prejudiciilor produse, prin toate actele materiale.  

Aşa fiind, Curtea va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor din art. 323 
Cod penal, asociere în vederea comiterii de infracŃiuni în art. 7 alin. 1 din Legea nr. 
39/2003. 

 

9.  InfracŃiuni de fals. Elemente constitutive. Falsul material în 
înscrisuri oficiale. Fals intelectual. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. 

Uz de fals 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, SentinŃa nr. 128 din 15 
noiembrie 2013, extras 

 
 InfracŃiunile de fals în înscrisuri sunt prevăzute în al III-lea capitol al 

Titlului VII din partea specială a Codului Penal. 
 Faptele incriminate sub denumirea de „infracŃiuni de fals” constituie o 

categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a acŃiunilor socotite ca 
fiind social periculoase. Faptele de fals aduc o gravă atingere adevărului şi încrederii care 
trebuie să determine formarea şi desfăşurarea relaŃiilor dintre oameni.  

 Ceea ce este specific pentru grupul infracŃiunilor de fals în înscrisuri şi le 
diferenŃiază de alte fapte de denaturare a adevărului este împrejurarea că înşelarea 
încrederii publice se realizează prin produsul activităŃii infracŃionale (înscrisuri). Pe de 
altă parte, în cadrul acestui grup de infracŃiuni, ceea ce se incriminează este alterarea 
adevărului în cuprinsul unor entităŃi (documente) privite în ele însele ca acte care trebuie 
să se bucure de o încredere deplină, neştirbită, având, juridic, însuşirea de a servi ca 
probă a adevărului pe care îl exprimă.  

 Pentru ca un înscris, oficial sau sub semnătură privată, falsificat să poată 
justifica răspunderea penală pentru săvârşirea unei infracŃiuni de fals, este necesar ca acel 
înscris să prezinte anumite caracteristici.  

Mai întâi, este necesar ca înscrisul să aibă valoare probatorie. Ceea ce legea 
ocroteşte împotriva unei alterări sau unei falsificări nu este scrierea, semn fără valoare 
prin el însuşi, şi nici forma unui act, ci încrederea datorată scrierii şi actului. În acest fel, 
în orice legislaŃie penală există nu numai o afinitate strânsă, dar şi o corelaŃie între 
sistemul probator şi sistemul falsului. Orice fals în înscrisuri presupune alterarea sau 
falsificarea unui înscris, care poate da naştere, la persoanele cărora le va fi prezentat, unei 
convingeri contrare realităŃii sau care, cu alte cuvinte, poate servi ca probă. În literatura 
de specialitate se admite, că obiectul material al infracŃiunii de fals în înscrisuri poate 
consta şi într-un înscris care, fără să fi fost întocmit într-un scop probator, este apt să 
servească drept probă.  

 Pentru existenŃa infracŃiunii de fals în înscrisuri nu interesează nici natura 
scrierii asupra căreia poartă acŃiunea interzisă de lege (manuscrisă, tipărită, 
dactilografiată, litografiată, sau imprimată în orice alt mod), nici materia pe care sunt 
imprimate literele (hârtie, pergament, pânză), nici procedeele tehnice de falsificare. 



 În al doilea rând, este necesar ca înscrisul falsificat să aibă semnificaŃie 
juridică, sau, cu alte cuvinte, în raport cu conŃinutul său, să poată genera consecinŃe 
juridice. Au semnificaŃie juridică numai acele înscrisuri – instrumente – care au fost 
întocmite pentru a crea, modifica sau a stinge un drept sau un raport juridic.  

 InfracŃiunile de fals se săvârşesc cu vinovăŃie sub forma intenŃiei directe 
sau indirecte, adică făptuitorul trebuie să îşi fi dat seama de natura şi urmările  faptei sale 
şi să fi dorit producerea acestora (intenŃie directă) sau să le fi acceptat (intenŃie indirectă).  

 InfracŃiunile de fals se consumă în momentul realizării acŃiunii de 
denaturare a adevărului, de falsificare, folosire a înscrisului falsificat, în măsura în care 
această acŃiune este de natură să producă consecinŃe juridice. 

� Falsul material în înscrisuri oficiale (art. 288 Cod penal) 
 Textul art. 288 Cod penal este, sub aspectul elementului material al laturii 

obiective, cel mai explicit din întregul titlu consacrat infracŃiunilor de fals. Se precizează 
în mod expres că acŃiunea de falsificare poate fi săvârşită prin contrafacerea 
(confecŃionarea prin imitare) scrierii sau a subscrierii unui înscris oficial sau prin 
alterarea (modificarea) lui în orice mod.  

 Contrafacerea scrierii stricto senso înseamnă plăsmuirea, adică 
confecŃionarea prin imitare a unui înscris identic cu cel oficial. Plăsmuirea se poate 
realiza prin diferite procedee cum ar fi copierea, reproducerea, decuparea, trucarea 
fotografică sau cu alte mijloace sofisticate de copiere.  

 În interpretare lato senso, contrafacerea scrierii înseamnă a reproduce 
conŃinutul pe care îl are în mod obişnuit un asemenea înscris adevărat, respectiv 
confecŃionarea unui înscris similar cu cel oficial, iar nu numai imitarea scrierii 
manuscrise a conŃinutului său, deoarece în prezent contrafacerea se realizează cel mai 
adesea prin imprimarea mecanică, cu maşina de scris sau tipografică, ori cu mijloace 
electronice sau sisteme de imprimare pe calculator. De aceea, fostul Tribunal Suprem, 
fiind chemat să se pronunŃe asupra problemei dacă plăsmuirea în întregime a unui înscris 
oficial cade sau nu sub incidenŃa art. 288 Cod penal, a fost îndreptăŃit să dea o soluŃie 
afirmativă şi să arate că „contrafacerea poate fi totală, când autorul plăsmuieşte înscrisul 
în întregime ori completează fără drept un formular care devine astfel original, sau 
parŃială, acest din urmă mod de falsificare constând de cele mai multe ori în semnarea 
falsă a pretinsului emitent”.   

 OperaŃiunea de plăsmuire poate fi totală sau parŃială. JurisprudenŃa a 
statuat că „pentru existenŃa infracŃiunii, este irelevant dacă s-a falsificat actul în forma lui 
originală sau copia legalizată a acestuia, important fiind ca actul să constituie un înscris 
oficial”.  

 Contrafacerea subscrierii înseamnă aplicarea unei semnături care dă 
aparenŃa că este a celui îndrituit să semneze. În literatura de specialitate se admite că 
există „contrafacerea subscrierii şi atunci când inculpatul aplică pe un înscris propriul său 
nume şi propria sa semnătură, pentru a face să se creadă că actul a fost semnat de altă 
persoană care poartă acelaşi nume, iar cei care nu cunosc semnătura legitimă acordă 
credibilitate actului semnat în acest fel”. 

 Nu interesează dacă este vorba de semnătura unei persoane reale sau imaginare, 
dacă se reproduce semnătura originală sau se semnează fictiv. Ceea ce este important este 
ca semnătura să aibă aparenŃa uneia autentice, adică a celui care trebuia în realitate să 
semneze înscrisul. 



 Alterarea presupune a denatura, adică a modifica, a schimba, a transforma 
ceva într-un mod contrar realităŃii. Alterarea unui înscris oficial înseamnă modificarea 
materială a conŃinutului (textului) său prin transformare sau schimbare a conŃinutului 
unui înscris oficial existent, prin adăugiri, ştersături, modificări de litere, cifre, cuvinte, 
fraze, semne de punctuaŃie sau date aplicate pe acesta sau prin aducerea în stare de 
ilizibilitate a unor părŃi din înscrisul oficial (pătare, decolorare). 

 Falsul în înscrisuri se comite prin alterare ori de câte ori „în corpul unei 
scrieri se adaugă, se şterge, sau se îndreaptă o frază, un cuvânt, o literă, în aşa fel încât se 
schimbă sensul unei dispoziŃii ori i se denaturează substanŃa, precum şi atunci când 
corpului unei scrieri i se substituie altul, fie înlăturând primele caractere, cu ajutorul unor 
procedee chimice sau mecanice, fie adaptând deasupra o altă hârtie, fie chiar aducând şi 
aşezând în partea de jos a corpului unei scrieri false o semnătură nealterată”.  

 Pentru existenŃa elementului material al falsului este suficientă săvârşirea 
uneia dintre aceste acŃiuni. AcŃiunea de falsificare va constitui element material al laturii 
obiective a infracŃiunii de fals material în înscrisuri oficiale doar în măsura în care vor fi 
îndeplinite două cerinŃe esenŃiale: înscrisul să facă parte din categoria celor oficiale, iar în 
al doilea rând, înscrisul oficial falsificat să fie susceptibil să producă consecinŃe juridice. 

 Astfel, sunt înscrisuri oficiale actele scrise ce provin de la organizaŃiile 
arătate în art. 145 Cod penal, care fac parte din actele de procedură scrisă şi de 
documentare sau care aparŃin unei astfel de organizaŃii. Înscrisurile emanate de la 
autorităŃi sunt, de regulă, acte date în circulaŃie (de ordin extern), fiind remise fie altor 
autorităŃi (organizaŃii), fie unor persoane îndreptăŃite să le primească. În categoria 
înscrisurilor ce emană de la o instituŃie publică intră acele acte care, fiind alcătuite de 
acestea, sunt apoi transmise în cadrul activităŃii lor legale, fie altor instituŃii publice, fie 
unor persoane particulare. 

 Sunt considerate înscrisuri oficiale nu numai exemplare originale, ci şi 
copiile legalizate sau certificate pentru conformitate ale acestora, când sunt susceptibile a 
produce consecinŃe juridice. CerinŃa esenŃială este îndeplinită în caz de falsificare a unei 
copii, chiar dacă nu există înscrisul original, fiind suficient că, respectiva copie, dacă ar fi 
fost adevărată şi necontrafăcută, ar fi produs consecinŃe juridice. 

 Actele autentice, chiar şi atunci când privesc raporturi juridice particulare, 
sunt considerate înscrisuri oficiale, datorită forŃei probante dobândite şi încrederii publice 
pe care ele o inspiră ca efect al autentificării. 

 Pentru ca înscrisul oficial falsificat să fie susceptibil de a produce 
consecinŃe juridice în cazul când ar fi folosit, înseamnă ca produsul acŃiunii de plăsmuire 
sau de modificare, adică actul rezultat în urma falsificării, trebuie să fie un înscris cu 
valoare probatorie şi cu semnificaŃie juridică. CerinŃa este îndeplinită în momentul în care 
înscrisul falsificat are aparenŃa unui act veritabil, adică are însuşirile unui înscris oficial 
adevărat şi ar putea, prin folosire, produce aceleaşi efecte ca şi cel din urmă.  

Pentru aceasta, nu este însă necesar ca asemănarea lui cu înscrisul real să fie 
perfectă, fiind suficient ca el să pară veridic. Pentru existenŃa laturii obiective a 
infracŃiunii de fals material în înscrisuri oficiale este necesar ca acŃiunea de falsificare să 
aibă ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru valoarea socială ocrotită de 
lege prin realizarea unui înscris care prezintă aparent toate însuşirile unui act oficial 
autentic.  



Aşa cum se arată în jurisprudenŃa instanŃei supreme „împrejurarea că înscrisurile 
falsificate nu au produs efectiv consecinŃe juridice nu este de natură să înlăture pericolul 
pe care îl prezintă simpla lor plăsmuire”. Forma de vinovăŃie cu care se comite 
infracŃiunea de fals material în înscrisuri oficiale este intenŃia directă sau indirectă. 
Consumarea infracŃiunii se produce în momentul când executarea acŃiunii de falsificare a 
fost încheiată şi s-a produs urmarea imediată prin realizarea unui înscris oficial fals, care 
prezintă aparenŃa unui înscris autentic şi prin aceasta o stare de pericol pentru încrederea 
acordată înscrisurilor oficiale şi aptitudinea de a produce consecinŃe juridice.  

 Aşa cum se arată în jurisprudenŃa instanŃei supreme „ceea ce legea 
ocroteşte, în primul rând, prin sancŃionarea falsului în înscrisuri este un interes public şi 
anume încrederea ce trebuie să se acorde fiecărui înscris generator de consecinŃe juridice; 
alterarea adevărului într-un atare înscris constituie o atingere adusă acestei încrederi”. În 
acelaşi sens se precizează că „actele ce emană de la instituŃiile publice, sunt acte oficiale; 
ca atare, falsificarea lor se încadrează în prevederile art. 288 Cod penal.  

 Aceeaşi instanŃă supremă învederează că „acela care întrebuinŃează un act 
public pe care el însuşi l-a falsificat se face vinovat de infracŃiunea de fals material în 
înscrisuri oficiale şi de uz de fals, în concurs real”.  

 În prezenta cauză, infracŃiunile de fals material în înscrisuri oficiale 
precum şi cele vizând falsificarea înscrisurilor sub semnătură privată au fost comise de 
către inculpatul L.M.S. prin contrafacerea scrierii ori alterarea mai multor înscrisuri 
oficiale emise de instituŃii publice: Primăria Cluj-Napoca, Consiliul JudeŃean Cluj, 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, Spitalul de Boli InfecŃioase Cluj, ori de 
notari publici, în vederea producerii de consecinŃe juridice în cadrul manoperelor 
dolosive de inducere şi menŃinere în eroare a părŃilor vătămate: Contract de asociere şi 
vânzare cumpărare din 11.10.2005, autentificat la Notar Public S.R., încheiat între SC 
E.R. SRL reprezentată arh. M.L. şi P.A. CNP …; Certificat de urbanism nr. 
4022/28.07.2006 pentru SC B.E.T.; AutorizaŃie de construire nr. 1250/12.12.2006 pentru 
SC E.P. SRL  TIMIŞOARA ; adresa nr. 17454/43/28.01.2008 a Primăriei Municipiului 
Cluj Napoca C.T.A.T.U.; Extras după coala funciară nr. 118043 privind terenul de pe 
str. P. nr. 10 şi schiŃele aferente; autorizaŃia de construire nr. 585 din 3.05.2005 emisă 
de Primăria Municipiului Cluj Napoca, privind imobil de locuinŃe în Cluj Napoca str. P. 
nr. 14;  extrasul CF nr. 4021, strada P. nr. 10, număr cadastral 246; 246/2/2; 247/2; 
extrasul de carte funciară numărul 118043 Cluj Napoca nr. cadastral 954/2 ; 947/2- teren 
strada P. 500 mp, L.M.S. în Asociere cu E. SRL Timişoara;  „Plan de amplasament şi 
delimitare a corpului de proprietate pentru imobilul de pe P., nr. 10”; adresa  nr. 
3098/20.03.2007 a Consiliului JudeŃean Cluj; adresa - aviz ferm nr. 2023/10.10.2006 a 
Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase Cluj, acordul unic nr. 57307/4.12.2006 Primăria 
Municipiului Cluj Napoca ; acord unic nr. 5407/04.10.2007 Primăria Municipiului Cluj 
Napoca, precum şi a mai multor înscrisuri sub semnătură privată şi anume  proiect 
imobiliar comercial civil C4S2/2005, str. L.P., nr. 10 Cluj Napoca, proiectat de arh. M.L. 
şi desene, schiŃe ale apartamentelor, prezentat părŃilor vătămate/martorilor, direct sau prin 
intermediul reprezentantelor agenŃiei imobiliare; Memoriul tehnic M213/2007, înscris 
folosit la Primăria municipiului Cluj-Napoca la dosarul nr. 51617/43/2007 în care a fost 
eliberat Certificatul de Urbanism nr. 3213/04.07.2007; Memoriul tehnic – propunere 
amenajare servitute, lucrări de terasament teren, împrejmuiri, amenajare parcare, 
înscris folosit la Primăria municipiului Cluj-Napoca la dosarul nr. 23815/2007 în care a 



fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 1494/10.04.2007; „ Notificare anexă a studiului 
geologic G09EP/2005 şi G 111/2006 – extras deviz fezabilitate DF 1 Rep/2006”, de care 
inculpatul s-a folosit la Primăria municipiului Cluj-Napoca la dosarul nr. 57307/2007 în 
care a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 3435/31.07.2007; „documentaŃie pentru 
obŃinerea certificatului de urbanism, în vederea realizării unui imobil pe terenul de pe 
strada P. nr. 10”, înscris fals de care inculpatul s-a folosit la Primăria municipiului Cluj-
Napoca la dosarul nr. 57307/2007 în care a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 
3435/31.07.2007; „Hotărâre S.C. R.E.P. SRL Caransebeş nr. 01/24.03.2008” „Act 
constitutiv actualizat al  S.C. Con E. SRL Timişoara” din data de 24.03.2008, „Act 
adiŃional nr. 02/24.03.2008” înscrisuri de care s-a folosit la Registrul ComerŃului de pe 
lângă Tribunalul Caraş Severin şi care au stat la baza modificărilor operate în Registrul 
ComerŃului cu privire la denumirea, sediul, structura organizatorică a S.C. R.E.P. SRL 
Caransebeş devenită S.C. Con E. Timişoara ; „contractul de prestări servicii nr. 21/2005 
din 5.02.2007 ce figurează încheiat între SC R.E.P. SRL reprezentată de L.M.S. şi inginer 
S.C.S., cu CI seria KX nr. … (persoană fictivă), de care s-a folosit în faŃa poliŃiştilor de  la 
PoliŃia municipiului Cluj-Napoca în ianuarie 2007. 

De asemenea, Curtea reŃine că inculpatul L.M.S. a falsificat tot prin contrafacere 
mai multe înscrisuri sub semnătură privată, plăsmuind „dovezi de restituire a banilor”, 
sub diverse denumiri „dispoziŃie de plată, reziliere antecontract, anexa 5 antecontract”, 
uzând de bucăŃi din alte documente semnate de părŃi ( antecontracte, acte adiŃionale, 
anexe la antecontracte, cereri de reziliere, fişe de consultanŃă, notificări), pe care a 
imprimat astfel de menŃiuni nereale, şi completând facturi cu sumele respective, cu 
menŃiunile „restituire avans, stornare factură avans” şi chitanŃe de „returnare avans”, pe 
care le-a postat pe site-ul firmei „E.” şi de care s-a folosit pentru zădărnicirea aflării 
adevărului în prezenta cauză, pentru blocarea acŃiunilor civile şi cu ocazia controalelor de 
specialitate din partea Gărzii Financiare – SecŃia Timiş, Oficiul pentru ProtecŃia 
Consumatorului Timiş. 

 
� Referitor la infracŃiunea de fals intelectual prev. de art. 289 Cod penal,  

Curtea reŃine că aceasta se poate comite şi fără vinovăŃie, în forma participaŃiei 
improprii. 

Astfel, în prezenta cauză, inculpatul L.M.S. în baza unei rezoluŃii infracŃionale 
unice, la cererile nr. 57307/20.07.2006 şi nr. 23815/21.03.2007 a anexat acte false prin 
care se identifica amplasarea imobilului în teritoriu, Cluj-Napoca str. P. nr.10, ceea ce a 
avut ca şi consecinŃă emiterea certificatelor de urbanism  nr. 3435/31.07.2007 şi nr. 
1494/10.04.2007, conŃinând menŃiuni şi anexe cu date nereale, de către funcŃionarii ce au 
acŃionat fără vinovăŃie, din cadrul Primăriei Cluj-Napoca şi, respectiv, la solicitările 
adresate Oficiului Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, 
determinând în acest mod efectuarea de menŃiuni nereale în evidenŃa Registrului 
ComerŃului, în baza hotărârii judecătorului delegat, conform Încheierii nr. 
2376/10.06.2008, fundamentată pe actele false folosite de inculpat (cu privire la 
denumirea, sediul, structura organizatorică a S.C. R.E.P. SRL Caransebeş devenită S.C. 
C.E. Timişoara). 

Curtea reŃine că potrivit practicii judiciare constante a instanŃei supreme 
„existenŃa infracŃiunii de fals intelectual nu este condiŃionată de un anumit mobil 
determinat sau de un anumit scop urmărit de infractor, odată ce inculpatul şi-a dat seama 



că, săvârşind fapta, alterează adevărul pe care actul trebuia să îl exprime şi a voit sau a 
acceptat acest rezultat, indiferent de considerentele ce l-au determinat să acŃioneze”.  

Tot instanŃa supremă a precizat că „fapta inculpatului de a determina, cu intenŃie, 
pe funcŃionarii dintr-o primărie, care nu cunoşteau realitatea, de a atesta, în acte oficiale, 
date necorespunzătoare adevărului, cu scopul de a-i fi eliberate documente favorabile 
acestuia, care să ateste posibilitatea lui de a edifica un imobil, pe un teren ce nu îi 
aparŃinea în totalitate, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de fals 
intelectual, comisă în condiŃiile participaŃiei improprii prevăzute în art. 289 alin. 1 Cod 
penal cu aplicarea art.31 alin. 2 Cod penal”   

 
� Referitor la infracŃiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 

290 Cod penal,  
Curtea reŃine că elementul material al laturii obiective presupune o acŃiune de 

falsificare a unui înscris sub semnătură privată. Falsificarea înscrisului sub semnătură 
privată trebuie să se realizeze prin unul dintre modurile arătate în art. 288 Cod penal: 
contrafacerea scrierii şi subscrierii; alterarea înscrisului în orice mod. 

Contrafacerea scrierii înseamnă imitarea, reproducerea frauduloasă a scrierii unui 
act, pentru a face să se creadă că scrierea, manuscrisă sau dactilografiată, astfel cum a 
fost imitată, este cea originală şi exprimă voinŃa autorului actului. În cazul falsificării 
înscrisului prin contrafacere, esenŃială este contrafacerea subscrierii, adică a semnăturii, 
deoarece ceea ce dă caracter veridic înscrisului sub semnătură privată constă tocmai în 
semnătura aflată pe el.  

Alterarea constă în denaturarea conŃinutului unui înscris adevărat, prin efectuarea 
unor adăugiri, înlocuiri sau ştersături de cifre, cuvinte sau fraze. 

Săvârşirea faptei de falsificare a unui înscris sub semnătură privată nu poate fi 
concepută fără preexistenŃa unei stări de fapt ori de drept pozitive ori negative, stare în 
detrimentul căreia se crează o probă falsă prin plăsmuirea sau alterarea unui înscris sub 
semnătură privată. Înscrisul sub semnătură privată fals ar fi inutil şi inofensiv dacă  
folosirea lui nu ar crea, contrar adevărului, o probă împotriva unei stări de fapt sau de 
drept existente. Starea de fapt sau de drept preexistentă în privinŃa căreia se urmăreşte 
alterarea adevărului prin falsificarea înscrisului sub semnătură privată constituie situaŃia 
premisă. 

Pentru a constitui obiectul material al falsului în înscrisuri sub semnătură privată, 
un înscris trebuie să îndeplinească patru cerinŃe esenŃiale: a) să emane de la o persoană 
particulară, condiŃie care este îndeplinită dacă înscrisul întocmit de o persoană privată 
este semnat şi datat de aceasta b) să fie producător de consecinŃe juridice, adică să poată 
servi ca dovadă a conŃinutului său, chiar dacă nu a fost întocmit în acest scop c) să aibă 
putere probatorie, adică să fie susceptibil de a proba faptul în dovedirea căruia este 
invocat d) să aibă semnificaŃie juridică. EficienŃa juridică a clauzei falsificate trebuie 
examinată în raport cu destinaŃia actului.  

Curtea reŃine că în literatura juridică se apreciază că data „în actele sub semnătură 
privată, este o menŃiune generatoare de efecte de drept, deoarece constituie un element 
legal al acestora, a căror valabilitate poate depinde adesea de ziua în care au fost 
încheiate”.  

În privinŃa infracŃiunii vizate de art. 290 Cod penal, Curtea reŃine că aceasta există 
numai dacă, după falsificarea înscrisului sub semnătură privată, autorul falsului foloseşte 



el însuşi înscrisul falsificat ori îl încredinŃează altei persoane, dar cu finalitatea de a-l 
folosi.   

Dacă înscrisul falsificat este folosit de către autorul falsului, uzul de fals este 
absorbit în conŃinutul infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi nu se va 
putea reŃine ca infracŃiune distinctă de uz de fals.  

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru relaŃiile sociale 
ocrotite (încrederea publică în valoarea probantă a înscrisurilor sub semnătură privată) 
decurgând din producerea efectivă a unui înscris sub semnătură privată cu aparenŃa de  
înscris adevărat, care a fost folosit ori dat spre folosinŃă. În cazul acestei infracŃiuni, actul 
poate fi prezentat unei autorităŃi sau unui particular, poate fi depus la o autoritate şi poate 
fi invocat în faŃa acesteia.  

Curtea reŃine că nu este necesar ca înscrisul să fi fost folosit potrivit destinaŃiei 
juridice, fiind suficient ca utilizarea lui să fie aptă a produce consecinŃe juridice, chiar şi 
altele decât cele avute în vedere iniŃial de autorul înscrisului.  

Consumarea infracŃiunii are loc în momentul în care autorul falsului foloseşte 
înscrisul falsificat sau îl încredinŃează altei persoane spre folosire, în vederea producerii 
unei consecinŃe juridice, moment în care se produce şi urmarea periculoasă. InfracŃiunea 
are forma consumată indiferent dacă respectiva consecinŃă juridică urmărită de inculpat a 
fost sau nu produsă. 

În jurisprudenŃa instanŃei supreme se arată că „potrivit art. 290 Cod penal, 
infracŃiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată include, sub aspectul laturii 
obiective şi folosirea înscrisului falsificat de autor, cu cerinŃa ca, pe linia laturii 
subiective, scopul urmărit de acesta să fie producerea unei consecinŃe juridice. Prin 
urmare, această formă a infracŃiunii de fals cuprinde şi folosirea actului, deci uzul de fals, 
motiv pentru care nu se pot reŃine în concurs infracŃiunile de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată şi cea de uz de fals”. 

 
� Referitor la infracŃiunea de uz de fals, prev. de art. 291  

Cod penal, Curtea reŃine că subiectul activ al acesteia poate fi însuşi autorul 
infracŃiunii de fals material în înscrisuri oficiale sau de fals intelectual; sau orice altă 
persoană care foloseşte un înscris oficial falsificat; orice persoană, cu excepŃia autorului 
falsului, care foloseşte un înscris sub semnătură privată falsificat. 

Elementul material al laturii obiective se realizează prin acŃiunea de folosire a 
unui înscris oficial sau sub semnătură privată, cunoscând că este fals. 

Folosirea este acea acŃiune prin care este întrebuinŃat, utilizat, prezentat un înscris 
falsificat. Folosirea înscrisului fals trebuie să fie efectivă şi să privească un înscris 
neveridic, fals. 

AcŃiunea de folosire a înscrisului oficial sau sub semnătură privată falsificat 
realizează elementul material al laturii obiective a infracŃiunii prevăzute în art. 291 Cod 
penal, doar în  măsura în care există situaŃia premisă a preexistenŃei unui înscris falsificat. 
Este necesar  să fie îndeplinită şi cerinŃa esenŃială ca folosirea să fie executată în vederea 
producerii unei consecinŃe juridice. Această cerinŃă dă intenŃiei caracterul de intenŃie 
calificată şi marchează persistenŃa acesteia în sensul că se manifestă atât în folosirea 
materială a înscrisului, cât şi la producerea urmării imediate ce decurge din atitudinea 
inculpatului care pretinde să fie luat în considerare înscrisul fals în rezolvarea unui caz 
concret. 



Înscrisul fals folosit trebuie să aibă aptitudinea de a produce consecinŃe juridice, 
adică a servi ca dovadă (probă) a conŃinutului său aparent.  

Şi în cauza prezentă, aşa cum se arată şi în literatura de specialitate de către 
Profesorul V.Dongoroz „folosirea unor astfel de înscrisuri constituie înşelăciune  atunci 
când a surprins buna credinŃă a victimelor”. 

Pentru ca acŃiunea de folosire a înscrisului fals să realizeze latura obiectivă a 
infracŃiunii de uz de fals, urmarea imediată trebuie să constea în crearea unei stări de 
pericol pentru încrederea ce se acordă înscrisurilor oficiale sau sub semnătură privată şi 
pentru aflarea adevărului, şi deci pentru justa soluŃionare a acŃiunii sau cererii în 
susŃinerea sau combaterea căreia se invocă înscrisul fals. Această urmare este implicită 
acŃiunii incriminate şi se produce în momentul în care inculpatul pretinde ca acŃiunea sau 
cererea să fie soluŃionată în sensul înscrisului de care se foloseşte. Deci, folosirea 
materială trebuie să fie efectivă, adică să îi urmeze prevalarea juridică de înscrisul 
folosit.  

Legătura de cauzalitate trebuie să existe, fiindcă acela care a folosit înscrisul fals 
şi s-a prevalat de el, a realizat în mod evident urmarea imediată.  

Forma de vinovăŃie în cazul uzului de fals, este intenŃia directă. Inculpatul, 
cunoscând că înscrisul este fals, îl foloseşte în vederea producerii  de consecinŃe juridice. 
În toate cazurile, inculpatul trebuie să cunoască împrejurarea că înscrisul folosit este 
falsificat. Latura subiectivă include şi scopul folosirii înscrisului fals în vederea 
producerii unei consecinŃe juridice. Este vorba, aşadar, de o intenŃie calificată prin scop –
înşelarea victimelor - în speŃa de faŃă. InfracŃiunea se consumă atunci când executarea 
acŃiunii de folosire, prezentare, depunere sau invocare a înscrisului falsificat a fost dusă 
până la capăt şi s-a produs urmarea imediată, constând în crearea stării de pericol inerente 
acŃiunii.  

Curtea reŃine că uzul de fals fiind o infracŃiune instantanee, ea se consumă în 
momentul folosirii de către inculpat a înscrisului oficial ori sub semnătură privată, fals. 

Conform practicii judiciare constante în materie, „în cazul uzului de fals, pentru 
existenŃa vinovăŃiei-intenŃie calificată- se cere, pe de o parte, ca inculpatul să dorească a 
se folosi de înscrisul falsificat, ştiind că este fals, iar, pe de altă parte, prin săvârşirea 
faptei să urmărească  producerea unei consecinŃe juridice. În afara acestui scop, care este 
unul imediat, îndreptat către producerea unei urmări de drept, pentru existenŃa infracŃiunii 
nu interesează nici mobilul ce stă la baza activităŃii infracŃionale, nici scopul privind  
producerea unei urmări de fapt. Ca atare, infracŃiunea de uz de fals există atunci când 
folosirea actelor falsificate s-a făcut pentru a produce consecinŃe juridice”. 

Potrivit literaturii de specialitate precum şi a practicii judiciare a instanŃei 
supreme, atunci când „înşelăciunea este săvârşită prin folosirea unui înscris oficial sau 
sub semnătură privată, cunoscând că acest înscris este fals, constituie atât infracŃiunea de 
înşelăciune prev. de art. 215 alin.2 Cod penal cât şi infracŃiunea prevăzută de art. 291 
Cod penal”.  

Raportat la infracŃiunile de fals comise de către inculpatul L.M.S. pentru 
săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune (ca mijloc fraudulos) ori pentru ascunderea acestei 
infracŃiuni sau pentru a înlesni sau asigura sustragerea de la răspundere penală sau civilă, 
Curtea reŃine că acestea constau în falsificarea următoarelor documente:   

1. Proiect imobiliar comercial civil C4S2/2005, str. L.P., nr. 10 Cluj-Napoca, 
proiectat de arhitect M.L. şi desene, schiŃe ale apartamentelor, contrafăcut de către 



inculpatul L.M.S., ce nu deŃine titlul de arhitect dobândit în condiŃiile Legii nr. 184/2001, 
înscrisuri de care inculpatul, direct sau prin intermediul inculpatei B.N.P. şi inculpata 
C.M. S., s-a folosit pentru inducerea şi menŃinerea în eroare a părŃilor vătămate, pentru a 
le determina să încheie antecontracte sau acte de rezervare a unor apartamente, 
individualizate pe baza acestor schiŃe, şi cu referiri la obŃinerea autorizaŃiei de construire 
conform acestui proiect. ( vol. XIII) u.p. 

2. Contract de asociere şi vânzare-cumpărare din 11.10.2005, ce figurează 
autentificat la Notar Public S.R., act  încheiat între S.C. E.R. SRL reprezentată de arhitect 
M.L. şi P.A.CNP …. Din datele comunicate de notarul S.R. (vol. XIII), declaraŃia 
martorei P.L. (vol. XVI, f. 1-5) reiese că antecontractul a fost încheiat doar în 24.02.2006 
cu inculpatul; datele comunicate de notarul ce a autentificat donaŃia terenului de către 
fostul proprietar P.I. către fiica sa P.L. ce l-a înstrăinat inculpatului, relevă că acest act 
este contrafăcut şi că în realitate nu a fost vorba de nicio asociere între inculpat şi fostul 
asociat. 

3. Certificat de urbanism nr. 4022/28.07.2006 pentru SC B.E.T. – act contrafăcut 
pe care inculpatul l-a prezentat părŃilor vătămate, direct sau prin intermediul 
reprezentantelor agenŃiei imobiliare C.G.; 

4. AutorizaŃie de construire nr. 1250/12.2006 pentru SC E.P. SRL  TIMIŞOARA 
privind imobil de locuinŃe cu regim de înălŃime S+P+22E, corp 1, 2, 3 –act contrafăcut pe 
care inculpatul l-a prezentat părŃilor vătămate şi la care a făcut referire în discuŃiile cu 
acestea; 

5. Extras după coala funciară nr. 118043 privind terenul de pe str. P. nr. 10 şi al 
schiŃelor aferente acesteia eliberate de AgenŃia NaŃională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, în care inculpatul a 
adăugat menŃiuni necorespunzătoare realităŃii, trecând în plus şi parcela „ nr. 947/3 în 
suprafaŃă de 1.200 mp”(pe foaia de avere A) precum şi pe foaia de proprietate B) în ceea 
ce priveşte înscrierea „intrat 7495/30.06.2006 Consiliul JudeŃean Cluj, drept de 
servitute asupra 946 pe culoarul 946/2/2 cu suprafaŃă de 500 mp”, prezentând o foaie 
de sarcini în alb, în ciuda menŃiunilor înscrise în foaia de sarcini originală, înscrisuri 
(copie coală a cărŃii funciare nr. 118043 şi plan de amplasament şi delimitare a corpului 
de proprietate ce figurează eliberate la data de 22.02.2007, respectiv emise sub nr. de 
înregistrare 11756 /E3 din 2006 ) de care inculpatul a uzat anexându-le la cererile 
depuse la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, pentru emiterea certificatului de urbanism, 
„amenajare acces pe teren, servitute” conform extraselor CF şi respectiv cererilor pentru 
emiterea certificatului de urbanism „lucrări de construire şi instalaŃii aferente acestora la 
Centrul creştin luteran, spaŃii birouri şi consiliere” înregistrate sub nr. 
23815/43/21.03.2007 şi respectiv sub nr. 51617/43/21 iunie 2007, pentru a face dovada 
că deŃine o suprafaŃă de teren mult mai mare decât cea pe care o avea în proprietate în 
realitate (de 1.700 mp în loc de 500 mp) precum şi asupra presupusei existenŃe a unui 
drept de servitute constituit de suprafaŃa de 500 mp proprietatea Consiliului JudeŃean 
Cluj.  Aceste aspecte nereale sunt preluate şi în memoriile tehnice prezentate Primăriei 
Municipiului Cluj Napoca în ceea ce priveşte suprafaŃa disponibilă pentru edificarea 
construcŃiei şi proiectul pentru aceasta;  

6. Falsificarea, prin alterare, a autorizaŃiei de construire nr. 585 din 3.05.2005 
emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la cererea nr. 28637/2005 formulată de 
A.C. şi A.P.M., privind imobil de locuinŃe în Cluj-Napoca str. P. nr. 14 , număr cadastral 



15981 Cluj-Napoca număr top. 954/2 cu valabilitate pe 12 luni de la data emiterii, despre 
care Primăria Municipiului Cluj-Napoca a comunicat că este în prezent expirată, 
beneficiarul executând până la 3.12.2008 (data sesizării CurŃii) doar nişte săpături, 
falsificată de inculpatul L. prin înscrierea menŃiunilor privind prelungirea valabilităŃii „de 
la data de 13.04.2006 până la data de 3.04.2008, cu contrafacerea semnăturilor 
funcŃionarilor din cadrul Primăriei, înscrierea de menŃiuni privind achitarea taxei de 80 
lei conform chitanŃei nr. 100337/2006”, înscris falsificat de care inculpatul L. s-a folosit 
atât în faŃa organelor de control, prezentându-l în faŃa inspectorilor OPC Timiş, conform 
procesului-verbal nr. 69/732/16.08.2007 cât şi în faŃa părŃii vătămate C.V.C., pe care a 
determinat-o să semneze un act adiŃional la contractul iniŃial, în data de 5.10.2007, 
privind promisiunea de vânzare a unui apartament ce urma să fie construit într-un imobil 
de pe str. P. nr. 14 ; 

7. falsificarea, prin contrafacere, a „contractului de prestări servicii nr. 21/2005 
din 5.02.2007 ce figurează încheiat între SC R.E.P. SRL reprezentată de L.M.S. şi inginer 
S.C.S., cu CI seria KX nr. … ( persoană fictivă), privind obŃinerea de avize şi certificate 
necesare şantierelor şi autorizaŃiilor de proiecte construcŃii, înscris falsificat de care 
inculpatul s-a folosit în faŃa poliŃiştilor de  la PoliŃia Municipiului Cluj-Napoca în 
ianuarie 2007, în contextul plângerilor penale formulate împotriva sa şi a descoperirii 
caracterului fals al certificatului de urbanism nr. 4022/28.07.2006, pentru a transfera în 
sarcina acestei persoane fictive responsabilitatea vizând dobândirea acestui act oficial 
fals, realizând tergiversarea cercetărilor. 

8. falsificarea, prin contrafacere, a adresei nr. 17454/43/28.01.2008 a Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca C.T.A.T.U., completată cu menŃiuni nereale, prin care încerca 
să justifice neobŃinerea autorizaŃiei şi avizelor necesare începerii construcŃiei, doar 
datorită unor pretinse piedici existente la nivelul Primăriei (în raport cu persoana sa şi 
discriminarea pe motive religioase), înscris falsificat de care inculpatul s-a folosit atât în 
faŃa clienŃilor ce au contractat apartamente, inclusiv prin postarea pe site-ul E., cât şi în 
cadrul unui control efectuat de Garda Financiară – SecŃia Timiş, anexat notei explicative 
a acestuia din data de 29.07.2008 şi la care se face referire în nota de control nr. 
502763/30.07.2008, şi inclusiv în cadrul unei sesizări prin e-mail adresată DirecŃiei 
NaŃionale AnticorupŃie;  

9. falsificarea, prin contrafacere, a extrasului CF nr. 4021, strada P. nr. 10, număr 
cadastral 246; 246/2/2; 247/2; privind teren intravilan Cluj-Napoca şi servitute de acces 
purtând număr cerere 113044/16 decembrie 2007, înscris de care inculpatul s-a folosit în 
faŃa arhitectului R.Z. şi care a fost depus la dosarul privind „proiect PUZ +PUD P. 10”, 
întocmit de către arhitect R.Z. în numele SC T.I. SRL Cluj-Napoca şi ale cărei date 
nereale au fost avute în vedere  la întocmirea proiectului;  

10. falsificarea prin contrafacere a extrasului de carte funciară numărul 118043 
Cluj-Napoca număr cadastral 954/2; 947/2- teren strada P. 500 mp, L.M.S. în Asociere cu 
E. SRL Timişoara, înscris fals pe care inculpatul l-a prezentat şi l-a predat martorului 
C.A. căruia i-a arătat oferta imobiliară de pe P. nr. 10, în cadrul solicitării de promovare a 
produsului de către martor, ca agent imobiliar;  

11. falsificare, prin contrafacere, a „Planului de amplasament şi delimitare a 
corpului de proprietate pentru imobilul de pe P., nr. 10”, prin copierea impresiunilor de 
ştampile ale AgenŃiei NaŃionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, ale 
referentului T.B., ale arhitectului B.G., înscris de care inculpatul s-a folosit atât la 



Primăria Municipiului Cluj-Napoca, anexându-l documentaŃiei de urbanism, cât şi în faŃa 
părŃilor vătămate, cărora l-a prezentat direct sau prin intermediul reprezentantelor 
agenŃiei imobiliare C.G.; 

12. falsificarea, prin alterare, a adresei nr. 3098/20.03.2007 a Consiliului 
JudeŃean Cluj în care a fost adăugat la final un paragraf cu menŃiunea „ConstrucŃia 
propusă cu regimul 2D+P+16E+M pe terenul 947/2, 947/3, de D-voastră va păstra o 
distanŃă de 4 m faŃă de limita de proprietate; în calitate de vecinătate Consiliul JudeŃean 
este de acord cu construirea acesteia”, înscris de care s-a folosit inculpatul L., 
prezentându-l arhitecŃilor Z.R., B.G., arătându-l părŃilor vătămate, direct sau prin 
intermediul reprezentantelor agenŃiei imobiliare C.G.. 

13. falsificarea prin contrafacere a adresei nr. 2023/10.10.2006 a Spitalului Clinic 
de Boli InfecŃioase Cluj, Consiliul de AdministraŃie şi Director privind „aviz ferm vizând 
trecerea drumului de servitute a terenului cu număr top 947/2”  prin care se atribuie în 
folosinŃă pe o perioadă nelimitată, terenul cu o suprafaŃă de 500 mp cu număr top 
946/2/2, inculpatului M.S. L., în vederea construirii drumului de acces la terenul cu nr. 
top 947/2, înscris de care s-a folosit, prezentându-l arhitecŃilor R.Z., B.G., arătându-l 
părŃilor vătămate, direct sau prin intermediul reprezentantelor agenŃiei imobiliare C.G.;  

14. falsificare prin contrafacere a acordului unic nr. 57307/4.12.2006 a Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca pentru „ Centrul de locuinŃe, Consiliul Luteran, ansamblu 
Corp 1,2,3 , regim de înălŃime , conform PUD, cu S+D+P+16E+M”, de care inculpatul 
L. s-a folosit prezentându-l părŃilor vătămate, direct sau prin intermediul reprezentantelor 
agenŃiei imobiliare C.G.;  

15. falsificare, prin alterare, a acordului unic nr. 5407/04.10.2007 al Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca, privind lucrări de „acces auto, culoar pietonal (drum de 
servitute)”, act completat doar ca proiect „martor” de către această instituŃie, şi căruia 
pentru a-i conferi forŃă juridică, inculpatul L. i-a aplicat impresiunile ştampilelor 
contrafăcute (găsite la percheziŃie) cu menŃiunile „Consiliul Local Cluj-Napoca” şi cu 
imitarea semnăturii primarului Emil Boc, act fals pe care inculpatul l-a folosit, 
prezentându-l arhitecŃilor R.Z., B.G. şi părŃilor vătămate, ori postându-l pe site-ul 
firmelor sale. 

16. falsificarea, prin contrafacere, de  ştampile cu impresiuni ce le imită pe cele 
emise, în mod legal, de către o instituŃie publică sau instituŃie de interes public din 
categoria celor enumerate de art. 145 C.pen., şi anume: cu menŃiunile „Consiliul Local 
mun. Cluj, jud. Cluj” ( o ştampilă ); „V.M.V. *INGINER VERIFICATOR PROIECTE* 
ROMÂNIA  MLPAT nr. 02066 B1; Cc ; D; E; F;” ( o ştampilă) şi „T.I.I. *INGINER 
VERIFICATOR PROIECTE *ROMÂNIA   MLPAT nr. 1315 A1, A2, A3” (2 bucăŃi) – de 
genul celor emise de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; 
„REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA + specialist cu drept de semnătură 
RUR - R.Z. ARHITECT – D E”(o bucată)- de genul celor emise de Registrul Urbaniştilor 
din România; „Ordinul ArhitecŃilor din România; 2574; G.B. arhitect cu drept de 
semnătură” ştampilă pătrată de genul celei eliberate de către Ordinul ArhitecŃilor din 
România. Ştampilele au fost găsite la percheziŃia sediului firmei inculpatului L. şi a 
autoturismului acestuia din data de 15.08.2008. 

17. folosirea ştampilei contrafăcute cu menŃiunile „Consiliul Local mun. Cluj, jud. 
Cluj” pentru falsificarea adresei nr. 17454/43/28.01.2008 a Primăriei Municipiului Cluj- 



Napoca C.T.A.T.U. şi a acordului unic nr. 5407/04.10.2007 al Primăriei Municipiului 
Cluj Napoca; 

18. falsificare, prin contrafacere, a Memoriului tehnic M213/2007  înscris folosit 
la Primăria Municipiului Cluj-Napoca la dosarul nr. 51617/43/2007 în care a fost eliberat 
Certificatul de Urbanism nr. 3213/04.07.2007, întocmit în numele arhitectului B.G., prin 
copierea ştampilei acestuia şi a ştampilei „B.I. C. inginer verificator proiecte, şi în care 
inculpatul a menŃionat şi calitatea sa nereală, de arhitect;  

19. falsificarea, prin contrafacere, a Memoriului tehnic – propunere amenajare 
servitute, lucrări de terasament teren, împrejmuiri, amenajare parcare, întocmit în 
numele arhitectului B.G. şi în care inculpatul L. a menŃionat şi calitatea sa nereală, de 
arhitect, înscris folosit la Primăria Municipiului Cluj-Napoca la dosarul nr. 23815/2007 în 
care a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 1494/10.04.2007 realizat în numele 
arhitectului B.G., prin copierea ştampilei acestuia şi a ştampilei „B.I. C. inginer 
verificator proiecte, şi în care inculpatul L. a precizat şi calitatea sa mincinoasă, de la 
acea dată, de arhitect;  

20. falsificare, prin alterare, a înscrisului „Notificare anexă a studiului geologic 
G09EP/2005 şi G 111/2006 – extras deviz fezabilitate DF 1 Rep/2006”, pe care apare o 
impresiune contrafăcută purtând menŃiunile „ inginer D.G. -  expert tehnic”, prin care se 
recomanda un regim de înălŃime de  P+15E, de care inculpatul L. s-a folosit la Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca la dosarul nr. 57307/2007 în care a fost eliberat Certificatul de 
Urbanism nr. 3435/31.07.2007; 

21. falsificare, prin alterare, a înscrisului „documentaŃie pentru obŃinerea 
certificatului de urbanism, în vederea realizării unui imobil pe terenul de pe strada P. nr. 
10”, pe care apare o impresiune contrafăcută (copiată după cea autentică) purtând 
menŃiunile „Ordinul ArhitecŃilor din România; 3677; M.A.A. - arhitect cu drept de 
semnătură”, înscris fals de care inculpatul L. s-a folosit la Primăria Municipiului Cluj-
Napoca la dosarul nr. 57307/2007 în care a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 
3435/31.07.2007; 

22. falsificarea semnăturilor asociaŃilor A.M.A., L. F.C. şi B.D.A.  de pe 
înscrisurile „Hotărâre SC R.E.P. SRL Caransebeş nr. 01/24.03.2008” „Act constitutiv 
actualizat al  SC C.E. SRL Timişoara” din data de 24.03.2008, „Act adiŃional nr. 
02/24.03.2008 încheiat între asociaŃii cedenŃi A.M.A., L. F. – C., B.D. – A. şi respectiv, 
asociat cesionar L.M.S.”, înscrisuri de care s-a folosit la Registrul ComerŃului de pe lângă 
Tribunalul Caraş Severin şi care au stat la baza modificărilor operate în Registrul 
ComerŃului cu privire la denumirea, sediul, structura organizatorică a SC R.E.P. SRL 
Caransebeş devenită SC Con E. Timişoara; şi determinarea efectuării de menŃiuni 
nereale în evidenŃa Registrului ComerŃului, în baza hotărârii judecătorului delegat, 
conform Încheierii nr. 2376/10.06.2008, fundamentată pe actele false folosite de inculpat, 
cu privire la denumirea, sediul, structura organizatorică a SC R.E.P. SRL Caransebeş 
devenită SC C.E. Timişoara. 

Curtea stabileşte că în cazul inculpatelor B.N. P. şi C.M. S., nu se va reŃine actul 
material de uz de fals, în ceea ce priveşte „autorizaŃia de construire nr. 1250 din 
12.12.2006 pentru S.C. E.P. SRL Timişoara” întrucât din probele administrate nemijlocit 
în dosar, rezultă că doar inculpatul L.M.S. s-a folosit de acest act. Chiar dacă au existat 
şi situaŃii în care reprezentantele agenŃiei imobiliare S.C. C. au invocat obŃinerea 
autorizaŃiei de construire, afirmaŃiile lor nu s-au referit în mod expres la acest înscris.  



 
 

10. Latura civilă. Înşelăciune cu consecinŃe deosebit de grave. 
Calculul prejudiciului 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, SentinŃa nr. 128 din 15 
noiembrie 2013, extras 

 
 
InfracŃiunea de înşelăciune constă în inducerea în eroare a unei persoane, prin 

prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, sau ca mincinoasă a unei fapte 
adevărate în scopul de a obŃine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă 
s-a pricinuit o pagubă. 

Consumarea infracŃiunii are loc în momentul în care s-a produs urmarea imediată, 
respectiv paguba efectivă, în patrimoniul celui înşelat (persoană publică sau privată). 

InfracŃiunea de înşelăciune se consumă la data producerii pagubei şi nu la cea a 
inducerii în eroare a părŃii vătămate. 

AcŃiunea de amăgire poate îmbrăca uneori forma unei activităŃi infracŃionale, 
continuate, cazuri în care infracŃiunea de înşelăciune se epuizează în momentul efectuării 
ultimului act al activităŃii infracŃionale. 

În speŃă, competenŃa D.N.A. a fost stabilită în raport de paguba produsă la 
momentul consumării infracŃiunii, când părŃile vătămate, determinate de manoperele 
dolosive ale inculpaŃilor, au plătit sumele de bani cu titlu de avans contractual şi comision 
agenŃie, sau de rezervare apartament. 

Prejudiciul este consecinŃa directă şi nemijlocită a infracŃiunii de înşelăciune în 
convenŃii şi s-a produs la momentul efectuării plăŃilor. 

Conform art 13 alin.12 din OUG nr. 43/2002, infracŃiunea prevăzută de art. 215 
alin 1,2,3 şi 5 Cod penal, dacă valoarea pagubei este mai mare decât echivalentul în lei a 
1 milion euro, este de competenŃa DIRECłIEI NAłIONALE ANTICORUPłIE. 

Cei trei inculpaŃi au contestat valoarea prejudiciului stabilit de procuror la 
1.134.555,11 euro arătând că acesta nu a fost determinat pe baza unei expertize contabile, 
ci doar prin însumarea aritmetică a tuturor pagubelor produse părŃilor civile, critică ce 
vizează şi sentinŃa penală nr. 62/2011 a CurŃii de Apel Cluj (care a respins cererea în 
apărare a inculpaŃilor de efectuare a unei probe ştiinŃifice care să demonstreze modul de 
calcul al prejudiciului). 

InculpaŃii în rejudecare, au susŃinut că, după încheierea antecontractelor de 
vânzare-cumpărare şi a convenŃiilor de intermediere a înstrăinării locuinŃelor şi plata 
aferentă a sumelor de bani, la un anumit interval de timp, la cererea clienŃilor le-au 
restituit banii încasaŃi, astfel că, prejudiciul final trebuia diminuat corespunzător sumelor 
returnate, ceea ce îl situa sub 1 milion euro, competenŃa de urmărire penală revenindu-i 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj sau Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, 
iar cea de judecată a cauzei, Tribunalului Cluj. 

S-a susŃinut totodată, că diminuarea în acest fel a prejudiciului, impune înlăturarea 
alin. 5 al art. 215 Cod penal, încadrarea juridică judicioasă, fiind aceea în art. 215 alin.1, 
2 şi 3 Cod penal. 



S-a arătat de către inculpatul L. că la rezilierile antecontractelor de vânzare-
cumpărare, sumele restituite părŃilor vătămate au fost în lei şi nu în euro, rezultând astfel 
un prejudiciu nelegal ce i se impută. 

Mai mult, se constată că procurorul prin rechizitoriu a introdus în calitate de părŃi 
civile persoanele care au achitat efectiv banii către inculpatul L. şi către AgenŃia C. şi nu 
pe titularii antecontractelor de vânzare-cumpărare, care figurează ca martori, ceea ce a 
determinat un calcul nelegal al prejudiciului. 

InstanŃa în primul ciclu procesual a păstrat această calitate a părŃilor, în care de 
altfel i-a şi audiat.  

Inculpata B.N. învederează că, Curtea în primul ciclu procesual trebuia să recurgă 
la corecta calificare a calităŃii părŃilor, după care, să-i audieze şi să analizeze judicios 
depoziŃiile acestora. 

Se susŃine că, dacă sumele plătite cu titlu de avans provin din veniturile comune 
ale soŃilor, rezultă că ambilor li s-a creat un prejudiciu, astfel că, au calitatea de părŃi 
vătămate. 

Nu este legal, pe cale de consecinŃă procedeul procurorului, împărtăşit de curte, 
de a considera pe unul dintre soŃi parte civilă, iar pe celălalt, martor, fiind evident că au 
interesul de a-şi susŃine reciproc pretenŃiile. 

Aşa fiind, se solicită înlăturarea declaraŃiilor martorilor B.I.F.- soŃia părŃii 
vătămate B.A.L.; N.A. – soŃul părŃii vătămate N.L.; P.A. – soŃia părŃii vătămate P.A.; 
P.M.- soŃia părŃii vătămate P.F. sau, neluarea lor în considerare ca şi declaraŃii de parte 
vătămată sau civilă la interpretarea probelor. 

Pe de altă parte, unele persoane care au declarat că, sumele de bani achitate cu 
titlu de avans sau comision le aparŃin, greşit au fost introduse şi audiate în cauză ca părŃi 
vătămate şi nu ca martori, câtă vreme nu sunt titulari de antecontracte. Acestea sunt 
cazurile numiŃilor B.G., C.A.C., L.P., S.I., O.A., S.L., S.A. şi R.G.. 

 De asemenea, în cazul titularului de antecontract D.M.V., atât plângerea penală 
cât şi constituirea de parte civilă s-a făcut de către mama acesteia, D.M.M., care susŃine 
că suma avansată îi aparŃine. Nefăcându-se dovada provenienŃei banilor, inculpaŃii susŃin 
că D.M.M. are calitate de martor şi nu de parte vătămată. Aşa fiind, se impune în opinia 
inculpaŃilor, înlăturarea depoziŃiilor părŃilor vătămate B.G., C.A., L.P., S.I. şi D.M.M., 
întrucât au fost ascultaŃi greşit în calitate de părŃi vătămate şi civile, când, în realitate erau 
martori. 

În rejudecare, Curtea a dispus administrarea unei expertize contabile, care să 
lămurească şi să stabilească valoarea în euro a prejudiciului total suferit de părŃile civile 
[enumerare] la data încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare cu inculpatul 
L.M.S. şi a convenŃiilor de intermediere cu AgenŃia C.G. (inculpatele B. şi C.), în 
perioada noiembrie 2005- august 2008, Ńinând cont de fluctuaŃia şi cursul monedelor euro 
– leu. 

S-a dispus interogarea expertului cu privire la valoarea în euro a prejudiciului 
produs de fiecare inculpat, fiecărei părŃi civile menŃionate mai sus la data încheierii 
antecontractelor de vânzare-cumpărare cu inculpatul L.M.S. şi a convenŃiilor de 
intermediere cu AgenŃia C.G. (inculpatele B. şi C.) în perioada noiembrie 2005 – august 
2008, Ńinând cont de fluctuaŃia şi cursul monedelor euro – leu. 

Curtea a atras atenŃia expertului că va trebui să Ńină cont că în privinŃa părŃilor 
civile B.C., E.V., F.B. I., M.M.E., O.A. C., P.O.R., R.S.D., R.F., T.R.Ş., U.V.V., C.M., 



antecontractele de vânzare-cumpărare au fost încheiate direct de către inculpatul L.M.S., 
fără intermedierea AgenŃiei C., fără plata comisionului de către victime. 

Curtea a dat indicaŃii expertului ca la stabilirea prejudiciului cauzat prin încasarea 
comisioanelor de intermediere de către inculpatele B. şi C. să se aibă în vedere şi sumele 
în privinŃa cărora s-a dispus confiscarea specială de la acestea, întrucât victimele 
infracŃiunilor de înşelăciune nu le-au solicitat a fi restituite: este vorba de comisionul 
achitat de părŃile civile B.S.L.- 2816 lei; C.C. – 1760 lei; D.I. – 1823 lei; P.M. – 4212 lei; 
B.B.. Roxana – 3610 lei. 

Curtea a solicitat expertului să precizeze dacă din punct de vedere contabil, exista 
posibilitatea legală a compensării comisionului datorat de SC R.E. SRL către SC C.G. 
SRL. 

Chiar dacă ne aflăm în rejudecare, expertiza contabilă a fost solicitată de inculpaŃi 
– în recurs - , Curtea apreciază că valoarea totală a pagubei stabilită de specialist prin 
prezenta lucrare este cea reală şi judicioasă şi ea nu contribuie la o înrăutăŃire a situaŃiei 
acestora, din punct de vedere al laturii civile, în propria cale de atac, datorită faptului că 
modul de calcul al procurorilor a avut în vedere o valoare aproximativă de 1.134.555 
euro, în loc de paguba certă dovedită prin proba ştiinŃifică, aceea de 1.166.237 euro, 
diferenŃa fiind oricum de doar 32 euro, între cele două procedee de calcul. 

Curtea reŃine însă, că pentru a putea fi antrenată răspunderea penală a inculpaŃilor 
pentru o infracŃiune contra patrimoniului, prejudiciul trebuie să fie cert şi corect 
determinat şi nicidecum aproximat, condiŃii în care la rejudecarea cauzei vor fi avute în 
vedere concluziile probei ştiinŃifice, administrată nemijlocit în faŃa instanŃei. 

De altfel, proba ştiinŃifică a avut drept unic scop recalcularea pagubei cauzată de 
cei trei inculpaŃi, părŃilor civile, pentru a se verifica competenŃa D.N.A: şi nicidecum 
pentru a fi obligaŃi aceştia la plata altor sume către părŃile civile. 

Curtea reŃine că la stabilirea valorii totale în euro a prejudiciului suferit de părŃile 
vătămate şi civile, expertul a Ńinut cont de toate persoanele care au suferit o pagubă, 
indiferent că a fost denumită de către procuror, martor sau persoană vătămată, luând în 
calcul atât sumele încasate cu titlu de avans de către inculpatul L. la data încheierii 
antecontractelor de vânzare-cumpărare, cât şi sumele încasate cu titlu de comision de 
către inculpatele B. şi C. şi indiferent dacă, ulterior sumele au fost restituite sau nu, 
integral sau parŃial, având în vedere că înşelăciunea este o infracŃiune de prejudiciu, fiind 
îndreptată împotriva patrimoniului. 

Astfel, deşi nu au fost nominalizate în scris la obiectivul nr. 1 de către instanŃă, la 
stabilirea valorii prejudiciului, expertul a luat în considerare şi un număr de 18 martori, 
persoane vătămate, respectiv pe : A.M., B.L.M., B.N., B.A. C., B.I. C., C.C., D.I.C., G.N. 
M., H.V., L.D.A., L.P., M.M.I., M.I., M.O.C., P.Z.E., P.G., P.M., S.V.A., la 
recomandările instanŃei. 

Din cele 118 părŃi sau persoane vătămate nominalizate în rechizitoriu, un număr 
de 6 persoane, fiind victime la tentativa de înşelăciune, nu au suferit niciun prejudiciu 
material, întrucât nu au mai achitat avans sau comision şi anume: B.R., G.P., M.R.C., 
R.A., M.R. A. şi Ş.I. 

La calcularea prejudiciului, la stabilirea valorii reale, certe, a acestuia în moneda 
euro, rezultată atât în urma încheierii unor antecontracte de vânzare-cumpărare a unor 
apartamente, cât şi a încheierii convenŃiilor de intermediere cumpărare, expertul a luat în 
considerare valoarea în lei, înscrisă în facturile şi în  chitanŃele aferente, emise de către 



furnizorii în cauză, semnate de către emitent şi respectiv de către client. Prin urmare, 
expertul nu a Ńinut cont de nivelul sumei declarate în euro de către părŃile vătămate şi 
civile, decât numai atunci şi acolo, unde nu au existat la dosar documente justificative 
financiar-contabile. 

Rezultă astfel, că au fost prejudiciate efectiv în această fraudă imobiliară 112 părŃi 
vătămate. 

De asemenea, se va Ńine cont că în privinŃa părŃilor civile B.C., E.V., F.B.I., 
M.M.E., O.A. C., P.O.R.,  R.S.D., R.F., T.R.Ş., U.V.V.  şi C.M., antecontractele de 
vânzare-cumpărare au fost încheiate direct de către inculpatul L.M.S., fără intermedierea 
AgenŃiei C., fără plata comisionului de către victime. 

Aşa fiind, rezultă că inculpatele B.N. şi C.S. au participat la înşelarea a 102 părŃi 
vătămate, din cele 112 existente în cauză. 

La stabilirea prejudiciului cauzat prin încasarea comisionului de intermediere de 
către inculpatele B. şi C. s-au avut în vedere şi sumele în privinŃa cărora s-a dispus 
confiscarea specială, de la acestea, întrucât victimele infracŃiunilor de înşelăciune, nu le-
au solicitat a fi restituite: comisionul achitat de părŃile civile B.S.L.- 2816 lei; C.C. – 
1760 lei; D.I. – 1823 lei; P.M. – 4212 lei; B.B.. R. – 3610 lei. 

Astfel, valoarea în euro a prejudiciului total suferit de către toate părŃile civile este 
în sumă de 1.166.237 euro, din care 1.099.183 euro pe seama avansurilor plătite către 
inculpatul L.M.; 63.037 euro pe seama comisioanelor plătite către AgenŃia C. (prin 
inculpatele B. şi C.); 4017 euro pe seama comisioanelor plătite către „Alte agenŃii de 
intermediere”. 

La calculul prejudiciului se va avea în vedere şi suma de 4017 euro, de mai sus, 
deoarece aşa cum rezultă din declaraŃia martorilor F.L.R. şi C.A., reprezentanŃi ai 
firmelor SC D.I. SRL ZALĂU şi SC S.I. SRL CLUJ, aceştia prin intermediul agenŃiilor 
pe care le administrau, au încheiat contracte de intermediere care vizau vânzarea-
cumpărarea de locuinŃe de către persoane fizice în locaŃia P. nr. 10, conform actelor de la 
dosar, ajutând astfel, pe inculpatele B. şi C. la prejudicierea părŃilor civile, în momentul 
în care s-au înmulŃit reclamaŃiile din partea clienŃilor nemulŃumiŃi. 

De asemenea, acolo unde în documentele justificative nu a fost menŃionată deloc 
în mod explicit, data restituirii unor sume, decât numai suma declarată în euro, pentru a 
stabili şi suma în lei, expertul a preluat valoarea la cursul în lei de la data plăŃii avansului 
sau a comisionului. 

 Aşa s-a procedat,  de exemplu, la martorii (persoane vătămate), în cazul restituirii 
avansului : T.V.S. – poziŃia 34; poziŃia 45- G.N. M.; poziŃia 70- M.I. şi poziŃia 106- 
S.V.A. 

Curtea reŃine că, potrivit raportului de expertiză contabilă, valoarea în lei a 
întregului prejudiciu cauzat în moneda euro de către cei trei inculpaŃi este de 4.048.466 
lei (echivalentul a 1.166.237 euro); valoarea în lei a celui cauzat de către inculpatul L.M. 
este de 3.814.554 lei; a celui provocat de inculpatele B. şi C. este de 219.964 lei; a celui 
cauzat prin „alte agenŃii” este de 13.948 lei. 

Potrivit aceleiaşi probe ştiinŃifice rezultă că, din aceste prejudicii inculpatul L. a 
restituit părŃilor civile prin rezilierea antecontractelor de vânzare-cumpărare suma de 
727.657 lei, echivalentul a 213.136 euro, rămânând de achitat părŃilor civile suma de 
886.047 euro. 



În privinŃa inculpatelor B. şi C. Curtea reŃine că acestea au restituit părŃilor civile 
comisioane încasate în sumă de 9394 lei, echivalentul a 2.774 euro, rămânând de restituit 
părŃilor civile 60.263 euro. 

Nici procedeul compensării  din punct de vedere contabil al comisionului datorat 
de SC R.E.P. SRL CARANSEBEŞ către SC C.G. SRL nu este legal deoarece aşa cum se 
arată în raportul de expertiză contabilă „la data de 29 septembrie 2006 nu erau îndeplinite 
condiŃiile prevăzute de lege, din cel puŃin trei considerente: în primul rând, conform art. 2 
alin 4 din Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenŃă ale 
contribuabililor, persoane juridice, compensarea succesivă deschisă – ca modalitate de 
stingere a obligaŃiilor, se poate efectua numai în condiŃiile în care datoriile sunt existente 
în mod cert, sunt fungibile, lichide şi exigibile. La data de 29 septembrie 2006 ambii 
parteneri de afaceri nu aveau cum să facă dovada că atât creanŃa cât şi datoria erau certe, 
lichide şi exigibile, fiind încălcată astfel prevederea înscrisă în art. 1145 Cod civil, în 
vigoare la acea dată şi anume „compensaŃia nu are loc decât între două datorii, care 
deopotrivă au ca obiect o sumă de bani, o cantitate oarecare de lucruri fungibile, de 
aceeaşi specie şi care sunt deopotrivă lichide şi exigibile”. 

Din actele de la dosar, rezultă că, la 29 septembrie 2006, creditoarea SC C.G. 
SRL CLUJ nu avea temei legal pentru a efectua compensarea, înainte cu 6 luni de 
termenul exigibil al obligaŃiei la 1 martie 2007, stabilită prin cele două convenŃii 
încheiate la 21 februarie 2006 şi 19 iulie 2006 între SC C.G. SRL şi SC R.E.P. SRL, care 
s-au constituit drept anexe la convenŃia de intermediere vânzare nr. 32 din 8 decembrie 
2005. În al doilea rând, reŃine expertul că ambele persoane juridice partenere trebuiau să 
facă dovada că atât creanŃa cât şi datoria au fost înregistrate în mod legal în contabilitate. 
Această dovadă, s-a făcut numai de către SC C.G. SRL CLUJ care a pus la dispoziŃia 
expertului toate documentele justificative şi registrele contabile solicitate, pe perioada 1 
noiembrie 2005- 31 decembrie 2007 respectiv: facturile şi chitanŃele emise în baza 
acestora către toate părŃile vătămate şi civile, registrele de casă, jurnalele de bancă, 
jurnalele de vânzări, cele de cumpărări, registrele jurnal din fiecare lună cu înregistrările 
contabile, inclusiv cele din luna septembrie 2006, referitoare la compensarea în cauză şi 
balanŃele de verificare lunară. 

Aceste acte contabile au fost solicitate de către expert de la inculpatul L., 
reprezentantul firmei SC R.E.P. SRL CARANSEBEŞ, însă acesta a refuzat să le prezinte. 
În acest sens, el nu a făcut dovada că a realizat înregistrarea în registrul jurnal a sumei de 
98.936 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 7840953 din 6 septembrie 2006, emisă 
către SC C.G. SRL CLUJ în care au fost specificate următoarele servicii: comandă 
proiectare; consultanŃă proiect; rezervare spaŃiu; avans contractual proiect partiu; 
consultanŃă tehnică, în baza căreia susŃine că a întocmit operaŃiunea de compensare din 
29 septembrie 2006. Aşa fiind, expertul a concluzionat că nu s-au respectat prevederile 
legii contabilităŃii nr. 82/1991, respectiv art. 2 cu privire la înregistrarea în mod 
cronologic şi sistematic în contabilitate a operaŃiunilor de încasare şi restituire a 
avansurilor care au făcut obiectul antecontractelor; nu s-au respectat nici prevederile art 
12 din aceeaşi lege care interzic efectuarea de operaŃiuni economice, fără să fie 
înregistrate în contabilitate şi nici cele ale art. 15 din Legea nr. 82/1991 care învederează 
„contabilitatea clienŃilor şi a furnizorilor, a celorlalte creanŃe şi obligaŃii se Ńine pe 
categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică”. 



În al treilea rând, expertul învederează că „în realitate, S.C. R.E.P. SRL 
Caransebeş nu a solicitat niciodată Primăriei Cluj-Napoca autorizarea construirii vreunui 
bloc de locuinŃe pe amplasamentul din str.P. nr.10, aşa cum se prevedea în antecontracte. 
În aceste condiŃii, nu exista temei legal din punct de vedere juridic şi contabil, 
nejustificându-se nici operaŃiunea efectuată prin ordinul de compensare Seria B 
nr.6785851 din 29.09.2006, pentru suma de 98.936 lei, reprezentând contravaloare 
comision intermediere vânzare, conform contractului de intermediere datorată de S.C.E. 
SRL către S.C.C.G. SRL, cu un număr de 3 apartamente, care în mod fizic nu au fost 
construite, recepŃionate şi predate către beneficiar, cu documente justificative legale”.  

Curtea reŃine, că deşi nu au plătit din patrimoniul lor nicio sumă pentru 
contractarea locuinŃelor, inculpatele  B. şi C. le-au lăsat pe părŃile vătămate să creadă că, 
la  rândul lor, ar fi cumpărat şi investit bani în acel imobil. 

În concluzie: prejudiciul comis de cei 3 inculpaŃi prin infracŃiunea de 
înşelăciune, este de 1.166.237 euro, astfel că în mod corect urmărirea penală a fost 
realizată de către DNA-Serviciul Teritorial Cluj. 

În speŃă, pentru toŃi trei inculpaŃii sunt incidente şi prevederile alin. 5 al art. 
215 C.pen. pe lângă cele ale alin. 1,2,3 C.pen., infracŃiunea având caracter 
continuat, reŃinându-se astfel şi art. 41,42 C.pen., fiind comisă şi în condiŃiile 
agravantei prev.de art. 75 lit.a C.pen.- de trei persoane împreună. 

• Prin consecinŃe deosebit de grave, potrivit disp. art. 146 C.pen.,  
modificat prin OUG nr.207/2000 şi ulterior prin Legea nr. 456/2001, se înŃelege o 

pagubă materială mai mare de 2 miliarde lei, sau o perturbare deosebit de gravă a 
activităŃii persoanei juridice. 

La încadrarea juridică dată faptei de înşelăciune săvârşită de cei 3 inculpaŃi 
art. 215 alin.1,2,3,5 Cod penal, Curtea a avut în vedere criteriul cantitativ valoric. 

łinând cont că prejudiciul cauzat părŃilor civile este de  1.166.237 EURO, nu 
se impune înlăturarea alin. 5 al art. 215 Cod penal, încadrarea juridică fiind una 
corectă.  

În acelaşi sens, s-a dispus şi prin decizia dată de instanŃa supremă în RIL nr. 14 
din 22 mai 2006, reŃinându-se că „în aplicarea dispoziŃiilor art. 146 C.pen., în cazul 
infracŃiunii continuate, caracterul de consecinŃe deosebit de grave se determină prin 
totalizarea pagubelor materiale cauzate tuturor persoanelor fizice sau juridice, prin 
toate acŃiunile sau inacŃiunile prin care se realizează elementul material al laturii 
obiective a infracŃiunii”. 

Curtea reŃine că potrivit practicii instanŃei supreme oglindită în mai multe decizii 
de speŃă, „paguba cauzată prin infracŃiunea continuată este constituită din totalul 
daunelor materiale provocate prin acŃiunile componente, indiferent dacă există sau 
nu constituire de parte civilă pentru întreaga pagubă sau dacă numai o parte dintre 
persoanele vătămate sunt cunoscute şi participă în calitate de părŃi civile în cauză”. 

Din cele statuate de instanŃa supremă, rezultă fără echivoc că şi în ipoteza în care 
procurorul şi instanŃa au acte doveditoare cu privire la întreaga pagubă provocată de 
inculpaŃi, aceasta va trebui să stea la baza răspunderii lor penale şi civile, indiferent dacă 
toate părŃile vătămate sunt constituite părŃi civile, sau numai o parte a acestora. 

Mai mult, în cazul infracŃiunii de înşelăciune comisă în formă continuată, 
rezultatul infracŃiunii este unic şi reprezintă suma prejudiciilor produse prin fiecare act ce 
intră în conŃinutul infracŃiunii continuate şi prin urmare, dacă valoarea totală a 



prejudiciului cauzat prin infracŃunea de înşelăciune în formă continuată depăşeşte suma 
de 200.000 ron, sunt incidente prevederile art. 215 alin. 5 Cod penal, referitoare la 
înşelăciunea care a avut consecinŃe deosebit de grave. 

Împrejurarea că, după comiterea infracŃiunii de înşelăciune în formă continuată, 
inculpaŃii au achitat, în parte, sumele reprezentând prejudiciul cauzat părŃilor vătămate, 
nu prezintă relevanŃă sub aspectul încadrării juridice, ci numai sub aspectul rezolvării 
laturii civile. 

SusŃinerea inculpaŃilor că totalul prejudiciului se situează sub limita de 1.000.000 
euro, este nefondată, întrucât împrejurarea că, după săvârşirea faptelor, a fost achitată o 
parte din sumele cu care au fost păgubite părŃile vătămate, prezintă relevanŃă numai sub 
aspect civil, iar nu şi cu privire la prejudiciul efectiv cauzat prin infracŃiune. 

De asemenea, s-a stabilit în practica judiciară că, „restituirea avansului 
încasat, întrucât constituie împrejurări posterioare săvârşirii infracŃiunii de 
înşelăciune, nu au influenŃă asupra existenŃei acesteia, dar pot constitui 
circumstanŃe atenuante, iar sub aspect civil, se va Ńine cont de această realitate”. 

În sinteză, s-a dovedit că în cazul tranzacŃiilor încheiate de inculpatul L. cu 
părŃile civile, acestea au avut loc în euro, însă în chitanŃele doveditoare ale remiterii 
sumelor s-au menŃionat valori în lei, la fel şi în cazul actelor de reziliere, însă expertul aşa 
cum arată judicios în conŃinutul expertizei, „la calcularea prejudiciului, la stabilirea 
valorii acestuia în moneda euro, rezultată atât în urma încheierii unor antecontracte de 
vânzare-cumpărare a unor apartamente, cât şi a încheierii convenŃiilor de intermediere, 
acesta a luat în considerare valoarea în lei, înscrisă în facturile şi chitanŃele aferente, 
emise de către furnizorii în cauză, semnate de către emitent şi respectiv de către client. 
Expertul nu a Ńinut cont de nivelul sumei declarate în euro de către părŃile vătămate 
şi civile, numai acolo unde nu au existat la dosar, documente justificative financiar-
contabile”. 

S-a dovedit, prin actele scrise, că inculpatele B. şi C. au încasat valoarea 
comisioanelor de intermediere de la părŃile civile, în lei. 

Mai mult, la stabilirea valorii totale în euro a pagubei suferite de părŃile vătămate 
şi civile, expertul a Ńinut cont de toate persoanele care au suferit o pagubă, indiferent că a 
fost denumită martor sau persoană vătămată, luând în calcul atât sumele încasate cu titlu 
de avans de către inculpatul L., la data încheierii antecontractelor cât şi sumele încasate 
cu titlu de comision de către inculpatele B. şi C. şi indiferent dacă, ulterior, sumele au 
fost restituite sau nu, integral sau parŃial, având în vedere că înşelăciunea este o 
infracŃiune de prejudiciu, îndreptată împotriva patrimoniului. 

Acest procedeu de includere în calculul total al prejudiciului, al tuturor 
pagubelor suferite atât de părŃile vătămate, neconstituite părŃi civile, cât şi de martori, a 
fost criticat de cei 3 inculpaŃi, cu ocazia efectuării expertizei, constituind obiecŃiunea 
esenŃială invocată şi respinsă de către instanŃă, în sensul lipsei temeiniciei acesteia, 
raportat la practica Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie evidenŃiată prin deciziile 
menŃionate mai sus, apărând fără echivoc că „paguba cauzată prin infracŃiunea 
continuată este constituită din totalul daunelor materiale provocate prin acŃiunile 
componente, indiferent dacă există sau nu constituire de parte civilă pentru întreaga 
pagubă sau dacă numai o parte dintre persoanele vătămate sunt cunoscute şi participă în 
calitate de părŃi civile sau martori în cauză”.  



O altă obiecŃiune a inculpaŃilor s-a referit la faptul că raportul de expertiză 
contabilă nu ar învedera un curs eligibil „leu/euro”, pentru a verifica modul în care 
expertul a calculat prejudiciul. 

Curtea a respins şi această obiecŃiune ca nefondată, învederând că valoarea la 
care se raportează legiuitorul este moneda euro, astfel că prejudiciul cauzat, întotdeauna 
evaluabil în moneda naŃională, respectiv lei, va fi convertit la valoarea cursului valutar 
stabilit de către BNR pentru ziua producerii prejudiciului. 

O altă obiecŃiune formulată textual de inculpatul L. la fila 362 Vol.IV rejudecare, 
vizează faptul că „tranzacŃiile şi compensaŃiile dintre S.C.C.G. SRL şi S.C. România  
E.P. SRL, nu pot face obiectul prejudiciului”. 

Curtea a respins şi această obiecŃiune, învederând că în realitate S.C. R.E.P. SRL 
Caransebeş nu a solicitat niciodată Primăriei Cluj-Napoca, autorizarea construirii vreunui 
bloc de locuinŃe pe amplasamentul din strada P. nr. 10, aşa cum se prevedea în 
antecontracte. În aceste condiŃii, nu exista temei legal din punct de vedere juridic şi 
contabil, nejustificându-se nici operaŃiunea efectuată prin ordinul de compensare Seria B 
nr. 6785851 din 29.09.2006 pentru suma de 98.936 lei, reprezentând contravaloare 
comision intermediere vânzare, conform contractului de intermediere datorat de S.C. E. 
SRL către S.C. C.G. SRL, cu un număr de 3 apartamente, care în  mod fizic nu au fost 
construite, recepŃionate şi predate către beneficiar, cu documente justificative legale”. 

Curtea reŃine, aşa cum se arată în răspunsul expertului la obiecŃiunile formulate de 
inculpaŃi şi partea responsabilă civilmente S.C.C.G. SRL Cluj, depuse la fila 355 Vol.IV 
rejudecare, că „tranzacŃiile şi compensaŃiile dintre S.C.C.G. SRL Cluj şi S.C.R.E. SRL 
Caransebeş, nu au făcut obiectul calculului prejudiciului în prezentul raport de 
expertiză”.  

O altă obiecŃiune formulată de partea responsabilă civilmente în sensul că 
operaŃiunea de compensare a avut temei legal şi în consecinŃă este legală, a fost respinsă 
de către Curte ca nefondată, întrucât din răspunsurile expertului contabil, au rezultat 
următoarele explicaŃii (fila 358 Vol.IV rejudecare); ”dacă S.C.C.G. SRL Cluj, cu prilejul 
efectuării operaŃiunii de compensare în calitate de partener de afaceri al S.C.R.E.P. SRL 
Caransebeş, ar fi respectat atât logica raŃionamentului contabil cât şi a celui juridic, nu ar 
fi ajuns, să fie înscrisă pe lista tabelului definitiv consolidat de creanŃe, în procedura de 
faliment al S.C.R.E.P., care a fost colaboratorul său, la efectuarea operaŃiunii de 
compensare din 29.09.2006. 

Expertul contabil învederează că: „inculpata B.N. în calitate de administrator al 
S.C.C.G. SRL, nu ar fi trebuit să accepte semnarea ordinului de compensare, fără 
contrasemnătura unui profesionist, care să aibă pregătirea necesară, în domeniul 
verificării unor astfel de documente justificative. Dacă la momentul compensării, 
S.C.C.G. SRL ar fi negociat cu un inspector de compensare profesionist de la IMI sau cu 
un expert contabil-persoană fizică autorizată, care să verifice dacă S.C.R.E.P. SRL 
Caransebeş a întocmit o evidenŃă a obligaŃiilor de plată, respectiv o evidenŃă a creanŃelor, 
pe termene scadente, către orice creditor, şi de la orice debitor, aşa cum prevede art. 1 şi 2 
din OUG nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităŃii de plată, 
modificată prin Legea nr.211/2001, atunci ar fi constatat că partenerul său de afaceri, nu a 
înregistrat în contabilitatea proprie, în perioada februarie-septembrie 2006, la contul 401 
„furnizori” valoarea comisioanelor plătite de S.C.C.G. SRL în sumă de 98.936 lei, 
precum şi în contul 411 „clienŃi” – analitic S.C.C.G. SRL” valoarea avnsului constituit 



prin compensare pentru plata apartamentelor, pentru care a emis factura, firma 
inculpatului L.. Totodată, verificarea trebuia să se efectueze şi asupra regăsirii acestor 
comisioane în contul 401 „furnizori analitic S.C.C.G. SRL Cluj”, din balanŃa de 
verificare lunară a S.C.R.E.P. SRL Caransebeş, care trebuia semnată de către un expert 
contabil autorizat”.  

Mai arată expertul, că „documentele primare ar fi trebuit transpuse şi în conturile 
firmei inculpatului L., pe principiul dublei înregistrări, prin intermediul formulei 
contabile, respectând procedeele specifice metodei contrabilităŃii. Prelucrarea contabilă a 
documentelor se face prin intermediul „registrelor” şi numai în urma acestor operaŃii ele 
devin documente justificative. Conform legii contabilităŃii nr.82/1991, registrele de 
contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal, registrul –inventar şi registrul-cartea mare. 

Acestea se utilizează în concordanŃă cu destinaŃia lor şi se prezintă în mod ordonat 
şi astfel completate, încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul 
operaŃiunilor contabile efectuate. Aşa cum rezultă din dosarul de urmărire penală 
73/P/2008, Vol.XXX filele 8-15, într-un registru-jurnal completat pentru perioada 1 
decembrie 2005-31 decembrie 2007, al S.C.R.E.P. SRL Caransebeş, întocmit de către un 
contabil pentru uzul personal al inculpatului L., expertul a constatat că nu figurează ca 
înregistrată în luna septembrie 2006, operaŃiunea de compensare a comisionului care a 
avut loc la 29.09.2006. Mai arată expertul că deşi a solicitat în original de la inculpatul 
L., documentele justificative şi registrele contabile, acesta nu a respectat procedura, 
refuzând să le prezinte expertului, pentru a putea face dovada soldului real al datoriilor 
societăŃii înregistrate în contabilitate, la 29.09.2006, probă care era obligatorie şi 
fundamentală în speŃa de faŃă. 

În opinia expertului contabil, însuşită de către Curte, în rejudecare, 
neînregistrarea documentelor justificative şi în contabilitatea S.C.R.E.P. SRL 
Caransebeş, este considerentul hotărâtor, atunci când se susŃine că operaŃiunea de 
compensare nu a avut temei legal”. 

Ultima obiecŃiune formulată atât de partea responsabilă civilmente S.C. C.G. SRL 
Cluj cât şi de către inculpatul L., se referă la neincluderea în valoarea totală şi finală a 
prejudiciului, a sumelor restituite de către inculpaŃi părŃilor civile, înainte de sesizarea 
instanŃei. 

Curtea a respins şi această obiecŃiune învederând    împrejurarea 
că, după comiterea infracŃiunii de înşelăciune în formă continuată, inculpaŃii au 

achitat, în parte, sumele reprezentând prejudiciul cauzat părŃilor vătămate, nu prezintă 
relevanŃă sub aspectul încadrării juridice, ci numai sub aspectul rezolvării laturii civile. 

SusŃinerea inculpatelor B. şi C. că totalul prejudiciului se situează sub limita de 
1.000.000 euro este nefondată, întrucât împrejurarea că, după săvârşirea faptelor, au 
fost achitate  o parte din sumele cu care au fost păgubite părŃile vătămate, prezintă 
relevanŃă numai sub aspect civil, iar nu şi cu privire la prejudiciul efectiv cauzat 
prin infracŃiune. 

De asemenea, s-a stabilit în practica judiciară că, „restituirea avansului 
încasat, întrucât constituie împrejurări posterioare săvârşirii infracŃiunii de 
înşelăciune, nu au influenŃă asupra existenŃei acesteia, dar pot constitui 
circumstanŃe atenuante, iar sub aspect civil, se va Ńine cont de această realitate”. 

Cei trei inculpaŃi au săvârşit infracŃiunea de înşelăciune prin acte repetate, în 
realizarea aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale, la intervale de timp relativ scurte, fiecare 



acŃiune realizând conŃinutul infracŃiunii de înşelăciune, ceea ce determină în mod 
judicios, reŃinerea în speŃă a prevederilor art. 41 şi 42 Cod penal. 

Curtea nu a procedat doar la o simplă însumare aritmetică, ci în aplicarea 
unui principiu legal a determinat cuantumul pagubei create de inculpaŃi, prin 
acŃiunile lor repetate, de peste 2 miliarde lei, ceea ce în mod legal a atras şi 
încadrarea faptei în art. 215 alin.5 Cod penal, în acord şi cu prevederile art. 146 
Cod penal. 

[…] 
Atât inculpatul L.M.S. cât şi inculpatele B.N. şi C.S., s-au apărat cu aceea, că sub 

aspectul laturii civile, ei nu mai pot fi obligaŃi în acest dosar la repararea prejudiciilor 
afirmativ cauzate părŃilor civile, întrucât există sentinŃe civile şi comerciale anterioare, 
pronunŃate în perioada 2009-2010, prin care victimelor li s-au acordat despăgubiri 
identice ca şi cuantum, cu cele solicitate în prezenta cauză şi prin urmare, există o 
autoritate de lucru judecat a acestor hotărâri în procesul penal. 

Pe de altă parte, inculpatele B. şi C. au arătat că instanŃa în primul ciclu procesual, 
i-a obligat pe toŃi trei inculpaŃii în solidar la repararea prejudiciului cauzat părŃilor civile: 
B.B.. R.-35.000 euro şi 4863 lei; M.I.-sumele de 27.090 lei şi 1.100 lei; N.L.-8100 euro şi 
1988 lei; O.T. -14.500 euro şi 2.000 lei; P.A. -13.800 euro şi 3238 lei şi 3700 lei 
dobândă; P.B.R.-2816 lei; R.C.V.-51.330 lei şi 2053,20 lei; T.A.C.-15.000 euro şi 500 
euro şi 360 lei, deşi aceste persoane au beneficiat de o sentinŃă definitivă, care îl obligă la 
plata acestor sume doar pe coinculpatul L..  

Curtea reŃine că este vorba în acest sens, despre sentinŃa comercială nr. 415 din 2 
iulie 2009 a Tribunalului Caraş-Severin, prin care s-a admis cererea formulată de 
administratorul judiciar al debitorului S.C.R.E.P. SRL, practicianul în insolvenŃă SCP M. 
SPRL pentru antrenarea răspunderii personale patrimoniale a pârâtului L.M., în calitate 
de fost administrator al debitorului şi s-a dispus obligarea acestuia la plata, conform 
tabelului definitiv de creanŃe, către creditorii debitorului, a sumei de 851.489,07 lei 
reprezentând valoarea creanŃelor neachitate înscrise în tabelul definitiv de creanŃe al 
debitoarei S.C.R.E.P. SRL. 

Prin aceeaşi sentinŃă, s-a aprobat raportul final întocmit de administratorul 
judiciar SCP M. SPRL, iar apoi în baza art. 131 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
s-a dispus închiderea procedurii insolvenŃei faŃă de debitoarea S.C.R.E.P. SRL şi s-a 
dispus radierea debitoarei. 

A fost descărcat administratorul judiciar SCP M. SPRL de orice îndatoriri şi 
responsabilităŃi conform art. 136 din Legea privind procedura insolvenŃei. 

De asemenea, s-a dispus notificarea sentinŃei comerciale nr.415/2009 a 
Tribunalului Caraş Severin, debitoarei S.C.R.E.P. SRL, creditorilor săi, DGFP Caraş 
Severin, ORC de pe lângă Tribunalul Caraş Severin, pentru efectuarea menŃiunii de 
radiere precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă. 

Această sentinŃă comercială a rămas irevocabilă la 22 iulie 2010, prin nerecurare. 
Curtea, constată că din conŃinutul sentinŃei comerciale nr.415/2 iulie 2009 a 

Tribunalului Comercial Caraş Severin, nu rezultă explicit sumele solicitate de către 
părŃile civile B.L., B.B.. R., M.I., N.L., O.T., P.A., P.B. R., R.C.V., T.A.C., judecătorului 
sindic, în hotărâre constatându-se doar textual „creditorii şi-au îndeplinit obligaŃiile 
prevăzute în antecontract, achitând avansul către debitoarea S.C.R.E.P. SRL, în valoare 



totală de 585.569,27 lei”, neexistând o defalcare a pagubei încercate, pe fiecare victimă, 
în parte. 

Verificându-se dispozitivul sentinŃei nr.415/2009 a Tribunalului Comercial 
Caraş Severin, care trebuie pus în executare, se constată că acesta nu conŃine nicio 
menŃiune şi nicio dispoziŃie din care să rezulte obligarea inculpatului L.M.S. la 
achitarea unor sume de bani părŃilor civile de mai sus, astfel că această hotărâre 
judecătorească are valoarea unei acŃiuni în constatare, pe când părŃile civile au 
nevoie pentru recuperarea prejudiciului produs de inculpat, de o acŃiune în 
realizarea dreptului, caracter pe care îl va avea sentinŃa penală pronunŃată în 
prezentul dosar, în rejudecare.  

Raportat la faptul că sentinŃa comercială nr. 415/2009 a Tribunalului Comercial 
Caraş Severin nu poate fi pusă în executare, neconŃinând dispoziŃii de obligare expresă a 
inculpatului L.M.S., la plata prejudiciilor încercate de părŃile civile evidenŃiate mai sus, 
rezultă fără echivoc că apărările celor trei inculpaŃi referitor la faptul că există o 
sentinŃă comercială, care constată cu autoritate de lucru judecat rezolvarea laturii civile, 
în prezentul proces penal, sunt netemeinice şi neprobate.  

Verificând susŃinerile inculpatelor B. şi C., alături de cele ale inculpatului L., 
referitor la împrejurarea că în speŃă ar exista alte titluri executorii civile şi comerciale, 
care să conŃină rezolvarea laturii civile din prezentul dosar penal, cu autoritate de lucru 
judecat, Curtea constată că acestea nu  sunt reale.  

S-au solicitat şi s-au depus la dosarul instanŃei în luna octombrie 2013, mai multe 
sentinŃe civile şi comerciale, invocate în apărare de către inculpaŃi, provenind de la 
Judecătoria Caransebeş, Timişoara şi tribunalele comerciale aferente acestor instanŃe, 
prin care însă, se constată doar că acŃiunile sunt perimate sau că procesele sunt 
suspendate până la soluŃionarea prezentei cauze, iar printr-o singură hotărâre, se admite o 
cerere de somaŃie de plată împotriva inculpatului L.. 

Aşa fiind, nu rezultă că există în vigoare un titlu executor anterior, civil sau 
comercial, cu autoritate de lucru judecat, care să împiedice Curtea, la acordarea de 
despăgubiri civile, victimelor din această cauză, cu excepŃia părŃii civile Pasăre Ion, 
care posedă decizia comercială nr.108 din 9.03.2009 a Tribunalului Comercial Cluj, 
prin care i s-au acordat 4761,83 lei reprezentând comision de intermediere (3702,83 lei 
şi 1059 lei cheltuieli de judecată). 

În final, Curtea reŃine că în cauză nu există în vigoare niciun titlu executor 
anterior, civil sau comercial, care să conŃină vreo obligare a celor trei inculpaŃi la 
repararea unor prejudicii identice, cu cele solicitate de părŃile civile în acest dosar 
penal. 

Împrejurarea că şi inculpatele B.N. P. şi C.M. S. s-au înscris ca şi creditoare ale 
inculpatului L.M.S. în procesul de insolvenŃă, nu le exonerează de răspunderea penală şi 
civilă ce le revine, alături de el, pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune calificată în 
convenŃii cu consecinŃe deosebit de grave, deoarece ele au fost de acord cu compensarea 
„aşa ziselor” comisioane între firma constructoare S.C.R.E.P. Caransebeş şi S.C.C. G. 
SRL România.  

  Pe cale de consecinŃă, cei trei inculpaŃi vor fi obligaŃi în solidar, dar în 
solidar şi cu partea responsabilă civilmente, la repararea întregului prejudiciu, în 
prezentul dosar, conform constituirilor de parte civilă formulate de victime, în 
primul ciclu procesual, întrucât în baza probelor administrate, s-a dovedit fără 



echivoc că au acŃionat în calitate de coautori, cu intenŃie directă, la înşelarea 
victimelor, în scopul dobândirii unui folos material injust. 

 
 

11. Mijloace de probă. Înşelăciune. Compatibilitatea între calitatea 
de parte vătămată şi ascultarea în calitate de martor. DepoziŃia, indiferent că 

a fost făcută de un martor stricto sensu, de un coinculpat, sau de o parte 
vătămată, dacă este susceptibilă să întemeieze, într-un mod substanŃial 

condamnarea inculpatului, constituie o mărturie acuzatorie. CEDO. 
Hotărârea în cauza Vidal c. Belgiei 

Curtea de Apel Cluj, SecŃia penală şi de minori, SentinŃa nr. 128 din 15 
noiembrie 2013, extrase 

 
S-a arătat de către inculpatul L. că […] prin rechizitoriu a introdus în calitate de 

părŃi civile persoanele care au achitat efectiv banii către el şi către AgenŃia C. şi nu pe 
titularii antecontractelor de vânzare-cumpărare, care figurează ca martori, ceea ce a 
determinat un calcul nelegal al prejudiciului. 

InstanŃa în primul ciclu procesual a păstrat această calitate a părŃilor, în care de 
altfel i-a şi audiat.  

Inculpata B.N. învederează că, Curtea în primul ciclu procesual trebuia să recurgă 
la corecta calificare a calităŃii părŃilor, după care, să-i audieze şi să analizeze judicios 
depoziŃiile acestora.  

Se susŃine că, dacă sumele plătite cu titlu de avans provin din veniturile comune 
ale soŃilor, rezultă că ambilor li s-a creat un prejudiciu, astfel că, au calitatea de părŃi 
vătămate. 

Nu este legal, pe cale de consecinŃă procedeul procurorului, împărtăşit de curte, 
de a considera pe unul dintre soŃi parte civilă, iar pe celălalt, martor, fiind evident că au 
interesul de a-şi susŃine reciproc pretenŃiile. 

Aşa fiind, se solicită înlăturarea declaraŃiilor martorilor B.I.F.- soŃia părŃii 
vătămate B.A.L.; N.A. – soŃul părŃii vătămate N.L.; P.A. – soŃia părŃii vătămate P.A.; 
P.M.- soŃia părŃii vătămate P.F. sau, neluarea lor în considerare ca şi declaraŃii de parte 
vătămată sau civilă la interpretarea probelor. 

Pe de altă parte, unele persoane care au declarat că, sumele de bani achitate cu 
titlu de avans sau comision le aparŃin, greşit au fost introduse şi audiate în cauză ca părŃi 
vătămate şi nu ca martori, câtă vreme nu sunt titulari de antecontracte. Acestea sunt 
cazurile numiŃilor B.G., C.A.C., L.P., S.I., O.A., S.L., S.A. şi R.G.. 

 De asemenea, în cazul titularului de antecontract D.M.V., atât plângerea penală 
cât şi constituirea de parte civilă s-a făcut de către mama acesteia, D.M.M., care susŃine 
că suma avansată îi aparŃine. Nefăcându-se dovada provenienŃei banilor, inculpaŃii susŃin 
că D.M.M. are calitate de martor şi nu de parte vătămată. Aşa fiind, se impune în opinia 
inculpaŃilor, înlăturarea depoziŃiilor părŃilor vătămate B.G., C.A., L.P., S.I. şi D.M.M., 
întrucât au fost ascultaŃi greşit în calitate de părŃi vătămate şi civile, când, în realitate erau 
martori. 

[…] 



O altă obiecŃiune a inculpaŃilor a fost aceea că unele părŃi vătămate au fost 
ascultate în calitate de martori, iar cei care în realitate erau martori, au dobândit prin 
rechizitoriu şi sentinŃa 62/2011 a CurŃii de Apel Cluj, calitatea de părŃi civile, ceea ce a 
afectat legalitatea şi temeinicia soluŃiei dispuse în speŃă. În legătură cu aceste susŃineri, 
Curtea reŃine următoarele: 

Este de precizat că atât în considerentele, cât şi în dispozitivul actului de sesizare, 
unele părŃi vătămate au fost menŃionate ca având calitatea de martori, datorită 
împrejurării că inculpaŃii L., B. şi C. în faza de urmărire penală le-au restituit sumele 
încasate cu titlu de avans antecontract de vânzare-cumpărare şi comision de intermediere, 
iar acestea nu s-au mai constituit părŃi civile, dorind să participe în proces în calitate de 
martori.  

Curtea reŃine că infracŃiunea de înşelăciune este una de prejudiciu şi se consumă 
în momentul efectuării plăŃii de către victimă, în favoarea inculpatului. Împrejurarea că 
inculpaŃii L., B. şi C. după încasarea banilor de la părŃile vătămate, la un interval de timp 
mai scurt sau mai lung, le-au restituit acestora sumele preluate cu titlu de avans, nu are 
nicio relevanŃă cu privire la consumarea infracŃiunii de înşelăciune şi nici cu privire la 
pierderea de către victime a calităŃii de părŃi vătămate.  

Mai mult, potrivit art.75 C.proc.pen., declaraŃiile părŃii vătămate, ale părŃii civile 
şi ale părŃii responsabile civilmente, sunt enumerate în cadrul capitolului II al Codului de 
procedură penală, intitulat “mijloacele de probă”, şi ele pot servi la aflarea adevărului, 
numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul 
probelor existente în speŃă. Tot ca mijloace de probă, alături de declaraŃiile părŃilor 
vătămate sunt indicate în Codul de procedură penală şi declaraŃiile martorilor conform 
art.78.  

Ceea ce este relevant de fapt, în prezentul dosar, este îndeplinirea scopului 
procesului penal reglementat în art.1 C.pen., acela de a stabili corect întreaga activitate 
infracŃională derulată de cei trei inculpaŃi, dacă aceasta constituie sau nu o faptă penală, 
dacă a afectat ordinea de drept prin consecinŃele produse şi dacă în final se poate sau nu 
dispune restabilirea situaŃiei anterioare, comiterii infracŃiunilor de care au fost învinuiŃi.  

Corespunde realităŃii că în unele situaŃii, prin rechizitoriu, iar prima instanŃă prin 
dispozitivul sentinŃei, a introdus în cauză în calitate de părŃi civile, nu pe titularii 
antecontractelor de vânzare-cumpărare, ci pe părinŃii acestora, care au efectuat plata în 
mod real către inculpaŃii L., B. şi C., dar această împrejurare nu are nicio relevanŃă sub 
aspectul judicioasei soluŃionări a cauzei, câtă vreme din probele de la dosar rezultă că 
este vorba de membrii aceleiaşi familii, cu un patrimoniu comun şi care se gospodăresc în 
acest sens. Acest aspect nu poate fi remediat de către Curte, cu ocazia rejudecării 
dosarului, deoarece sentinŃa instanŃei de fond nu a fost atacată cu recurs, decât de către 
trei părŃi civile (care nici nu au invocat acest motiv în calea de atac), condiŃii în care nu li 
se poate crea acestora o situaŃie mai grea, în lipsa promovării unei căi ordinare de atac, 
transformându-li-se de către magistrat calitatea de victimă în cea de martor, fiind 
înlăturaŃi astfel de la beneficiul unor despăgubiri civile care le-au fost deja acordate prin 
sent.pen.62 din 16 mai 2011 a CurŃii de Apel Cluj. 

Mai mult, problema de drept invocată de inculpaŃi a fost tranşată deja, atât prin 
soluŃii din practica judiciară naŃională (sentinŃa penala nr.1487/24.10.2011 a Înaltei CurŃi 
de CasaŃie şi JustiŃie cât şi din cea europeană. Astfel, Curtea Europeană subliniază că 



termenul „martor” are în sistemul ConvenŃiei, un sens „autonom”.(Hotărârea Vidal 
împotriva Belgiei din 22.04.1992 şi Luca împotriva Italiei). 

Astfel, din moment ce o depoziŃie, indiferent că a fost făcută de un martor stricto 
sensu, sau de un coinculpat, sau de o parte vătămată, este susceptibilă să întemeieze, într-
un mod substanŃial condamnarea inculpatului, ea constituie o mărturie acuzatorie, iar 
garanŃiile prev.de art. 6 par.1 din ConvenŃie îi sunt aplicabile. (cauza Ferrantelli şi 
Santangelo contra Italiei din 7.08.1996) 

Mai mult, nu s-au încălcat cu nimic dispoziŃiile legale, privind administrarea 
probelor, în situaŃia când, în cazul unor familii, procurorul şi prima instanŃă, pe unul 
dintre soŃi l-a audiat în calitate de parte vătămată, iar pe celălalt ca martor, procedeul 
nefiind interzis de Codul de procedură penală. 

S-a probat că sumele plătite cu titlu de avans proveneau din veniturile comune ale 
soŃilor, dar tocmai de aceea, câtă vreme nu se puteau constitui ambii, ca parte civilă 
pentru aceeaşi sumă, rezultând o dublă despăgubire, au fost ascultaŃi, în mod diferit, unul 
ca parte civilă şi unul ca martor. 

Nu se poate afirma, că prin acest procedeu soŃii şi-au susŃinut reciproc pretenŃiile 
nelegitime, câtă vreme valoarea pagubei suferită de fiecare familie, rezultă fără echivoc, 
din actele scrise ataşate dosarului (facturi, chitanŃe), astfel că probele testimoniale au avut 
rolul de a atesta, conŃinutul şi condiŃiile de încheiere a antecontractelor de vânzare-
cumpărare şi a convenŃiilor de intermediere a acestora. 

Aşa fiind, se vor păstra ca valide şi vor constitui mijloace de probă, declaraŃiile 
martorilor B.I.F.-soŃia părŃii vătămate B.A.L.; N.A.-soŃul părŃii vătămate N.L.; P.A.-soŃia 
părŃii vătămate P.A.; P.M.-soŃia părŃii vătămate P.F., alături de cele ale soŃilor lor, părŃile 
vătămate menŃionate mai sus. 

În legătură cu aserŃiunea că, persoanele care au achitat avansul şi comisionul de 
intermediere, au fost introduse greşit în dosar şi audiate ca părŃi vătămate, de către 
procuror şi prima instanŃă şi nicidecum  în calitate de martori, deoarece nu sunt titularii 
antecontractelor de vânzare-cumpărare, astfel că se impune neluarea lor în considerare în 
procesul aprecierii probelor, Curtea reŃine următoarele: 

� Astfel, inculpata B.N. P. susŃine că numitul B.G. a fost introdus prin rechizitoriu 
în calitate de parte vătămată şi civilă, calitate păstrată şi de prima instanŃă, în care a şi fost 
audiat, deşi avea calitatea de martor. 

Verificându-se aceste susŃineri, Curtea constată că nu sunt reale.  
Prin actul de sesizare, calitatea de parte civilă o are B.I., titularul antecontractului 

de vânzare-cumpărare, ataşat dosarului, calitate păstrată şi de către prima instanŃă, lui B.I. 
fiindu-i acordate despăgubirile civile prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti. B.G., prin 
dispozitivul rechizitoriului, cât şi în instanŃă, a avut calitatea de martor. Corespunde 
realităŃii că partea civilă B.I., lucrând în Spania, l-a împuternicit pe fratele său B.G. să-i 
reprezinte interesele în faŃa organelor judiciare, prin procura nr.8 din 7.01.2008. Prin 
urmare, procurorul şi instanŃa au stabilit că parte civilă este B.I., titularul antecontractului 
de vânzare-cumpărare, căruia Curtea i-a şi acordat daunele materiale solicitate, B.G. 
având calitate de martor, în care a şi fost audiat, astfel că depoziŃiile acestora constituie 
mijloace de probă valide, care vor fi interpretate prin coroborare cu celelalte probe ataşate 
cauzei. 

� În privinŃa numitului C.A.C., Curtea reŃine următoarele: 



Titularul antecontractului de vânzare-cumpărare în această cauză, este C.A., tatăl 
lui C.A.C..  

Plângerea penală împotriva inculpaŃilor, la Parchet, a fost formulată de partea 
civilă C.A.. 

Prin procura judiciară autentificată sub nr. 2649 din 28.06.2007, partea civilă C.A. 
l-a împuternicit cu puteri depline, pe fiul său C.A.C., să-i reprezinte interesele în calitate 
de parte vătămată şi civilă în faŃa organelor judiciare. 

Aşa fiind, procurorul l-a introdus în dispozitivul rechizitoriului, pe C.A.C., ca 
parte civilă, dar Curtea l-a ascultat, ca martor. Cu toate acestea, instanŃa i-a obligat pe cei 
3 inculpaŃi în solidar, la despăgubiri civile către C.A.C.-audiat ca martor, în speŃă. 

Procedeul instanŃei este legal, deoarece a apreciat că fiul –C.A.C. – acŃionând ca 
reprezentant al părŃii civile C.A., în baza procurii date de acesta  şi pentru a pune în 
executare mai uşor hotărârea judecătorească, este parte civilă, cum de altfel, a considerat 
şi procurorul, figurând în această calitate în dispozitivul sentinŃei. 

Această împrejurare, a ascultării sale ca martor, cu toate că în hotărârea 
judecătorească apare ca parte civilă, în baza procurii date de tatăl său, nu are nicio 
relevanŃă sub aspectul judicioasei soluŃionări a speŃei, câtă vreme din probele de la dosar, 
rezultă că este vorba de membrii a aceleiaşi familii, cu un patrimoniu comun şi care se 
gospodăresc în acest sens. 

Ceea ce este cu adevărat important, este faptul că inculpaŃii, au produs o pagubă 
substanŃială în patrimoniul comun al familiei C., rămasă nerecuperată, fiind mai puŃin 
relevant, dacă, parte civilă este tatăl sau fiul, câtă vreme, acestia se gospodăresc 
împreună. 

� Referitor la numitul L.P., Curtea reŃine următoarele:  
Prin dispozitivul rechizitoriului, acesta a fost introdus de către procuror, în calitate 

de martor. Titular al antecontractului de vânzare-cumpărare este fiica sa, L.B.L.. 
Prima instanŃă, l-a audiat însă pe L.P., ca parte vătămată şi civilă, fila 233 

Vol.VIII instanŃă, întrucât acesta în calitate de părinte, a plătit avansul pentru L.B., care l-
a şi împuternicit, în acest scop. 

Prin urmare, prima instanŃă, a apreciat că banii aparŃinându-i numitului L.P. şi 
acesta plătindu-i inculpaŃilor, ba mai mult, având şi împuternicire de la fiica sa, în acest 
sens, are calitatea de parte civilă. 

Procedeul instanŃei nu a fost greşit, deoarece şi în acest caz, fiind vorba de un 
patrimoniu comun, al aceleiaşi familii, paguba se situează în interiorul său, ba mai mult, 
adevărata parte civilă împuternicindu-l să-i reprezinte interesele, a preluat calitatea sa, 
astfel că în mod judicios, au fost obligaŃi inculpaŃii în solidar, să-i achite daune materiale, 
părŃii civile L.P.. 

� În privinŃa numitului S.I., tatăl lui S.D.I.,  
Curtea reŃine că ambii au fost introduşi în rechizitoriu în calitate de martori, 

calitate păstrată şi de către prima instanŃă, cu ocazia audierii, criticile în sensul că au fost 
ascultaŃi ca părŃi civile, deşi erau martori, nefiind fondate. 

Chiar dacă iniŃial, la 20.01.2006 S.D. a înregistrat o pagubă în patrimoniu, prin 
plata sumei de 5.300 euro către inculpaŃi, cu titlu de avans antecontract şi comision şi ar 
fi avut calitatea de parte civilă, Curtea reŃine că la 12.09.2006, prin cesiunea contractului 
în favoarea lui D.M.V., şi-a recuperat banii de la aceasta, renunŃând la calitatea de parte 



civilă, dorind să fie audiat ca martor, calitate în care a şi fost ascultat de procuror şi 
judecător. 

� Referitor la D.M.M.,  Curtea reŃine că aceasta alături de fiica sa D.M.V., au fost 
introduse prin dispozitivul rechizitoriului, în calitate de părŃi civile, calitate în care 
a fost ascultată şi de Curte.  
Titularul antecontractului este D.M.V., dar aceasta, prin procură specială, a 

împuternicit-o pe mama sa, D.M., să-i reprezinte interesele în instanŃă şi în faŃa 
procurorului. 

Prin sentinŃa instanŃei de fond, D.M. are calitatea conferită şi de procuror, aceea 
de parte civilă. 

Prin plângerea penală formulată împotriva inculpaŃilor, D.M.M. s-a constituit 
parte civilă, atât în nume propriu, cât şi în numele celei ce a împuternicit-o, astfel că 
instanŃa de fond i-a conferit ca şi procurorul, în mod legal, calitatea de parte civilă. 

Aşa fiind, prima instanŃă a apreciat că banii aparŃinându-i lui D.M.M., aceasta 
achitându-i inculpaŃilor, ba mai mult, fiind şi împuternicită de către fiica sa, în acest scop, 
are calitatea de parte civilă şi nu de martor.  

Procedeul instanŃei nu a fost greşit, deoarece şi în acest caz, fiind vorba de un 
patrimoniu comun, al aceleiaşi familii, paguba se situează în interiorul său, ba mai mult, 
adevărata parte civilă împuternicind-o să-i reprezinte interesele, a preluat calitatea sa, 
astfel că în mod judicios, au fost obligaŃi inculpaŃii în solidar, să-i achite daune materiale, 
părŃii civile D.M.M.. 

� Referitor la partea civilă O.A. C., se constată că procurorul a introdus-o în această 
calitate în dispozitivul rechizitoriului, fiind titulara a antecontractului de vânzare-
cumpărare, iar mama sa O.M., a fost audiată în calitate de martoră de către Curtea 
de Apel Cluj în Vol.X fila 67. Curtea nu a putut-o audia în calitate de parte civilă, 
aceasta aflându-se în străinătate. 
Prin sentinŃa primei instanŃe, i-au fost acordate lui O.A. C. despăgubiri civile, 

constatându-se că a împuternicit-o pe mama sa să o reprezinte în faŃa instanŃei. 
Prin urmare, corect a fost introdusă în cauză în calitate de parte civilă O.A. de 

către procuror, ca titulară de antecontract, menŃinută în această calitate şi de către 
instanŃă, acesteia i-au fost acodate şi daunele materiale suferite, mama sa având calitate 
de martor. 

� Referitor la partea civilă S.V., împuternicit al numitei S.L. M., Curtea reŃine 
următoarele: 
Prin dispozitivul rechizitoriului, acesta a fost introdus de către procuror, în calitate 

de parte civilă. Titular al antecontractului de vânzare-cumpărare este fiica sa, S.L. M.. 
Prima instanŃă, l-a audiat însă pe S.V., ca parte civilă, fila 342 Vol.VIII instanŃă, 

întrucât acesta în calitate de părinte, a plătit avansul pentru S.L. M., care l-a şi 
împuternicit, în acest scop. 

Prin urmare, prima instanŃă, a apreciat că banii aparŃinându-i numitului S.V. şi 
acesta plătindu-i inculpaŃilor, ba mai mult, având şi împuternicire de la fiica sa, în acest 
sens, are calitatea de parte civilă. 

Procedeul instanŃei nu a fost greşit, deoarece şi în acest caz, fiind vorba de un 
patrimoniu comun, al aceleiaşi familii, paguba se situează în interiorul său, ba mai mult, 
adevărata parte civilă împuternicindu-l să-i reprezinte interesele, a preluat calitatea sa, 



astfel că în mod judicios, au fost obligaŃi inculpaŃii în solidar, să-i achite daune materiale, 
părŃii civile S.V.. 

� Referitor la partea civilă S.A. (actualmente T.A.), se constată că procurorul a 
introdus-o în această calitate în dispozitivul rechizitoriului, fiind titulară a 
antecontractului de vânzare-cumpărare, iar mandatara sa, P.L., a fost audiată în 
calitate de martoră de către Curtea de Apel Cluj în Vol.VIII fila 204. Prima 
instanŃă a audiat-o pe S.A. în calitate departe civilă în Vol.IX fila 350. 
Prin sentinŃa primei instanŃe, i-au fost acordate lui S.A. despăgubiri civile, 

constatându-se că a împuternicit-o pe P.L. să o reprezinte în faŃa instanŃei. 
Prin urmare, corect a fost introdusă în cauză în calitate de parte civilă S.A., ca 

titulară de antecontract de către procuror, menŃinută în această calitate şi de către Curte, 
acesteia i-au fost acordate şi daunele materiale suferite, P.L. având calitate de martor. 

� Referitor la partea civilă R. G., se constată că procurorul a introdus-o în această 
calitate în dispozitivul rechizitoriului, fiind titulară a antecontractului de vânzare-
cumpărare, iar Curtea a audiat-o în această calitate la fila 339 din Vol.VIII. 
Prin sentinŃa primei instanŃe, i-au fost acordate lui R.G. despăgubiri civile, în 

calitate de parte civilă.  
Prin urmare, corect a fost introdusă în cauză în calitate de parte civilă R.G. de 

către procuror, ca titulară de antecontract, menŃinută în această calitate şi de către 
instanŃă, acesteia i-au fost acordate şi daunele materiale suferite. 

În sinteză, tuturor declaraŃiilor părŃilor vătămate, civile şi ale martorilor, li se va 
recunoaşte caracterul de mijloace de probă valide, conform art. 64 C.p.p. şi care, prin 
coroborare cu probele ştiinŃifice, vor sta la baza hotărârii judecătoreşti ce se va pronunŃa. 

Criticile invocate de către inculpaŃi, legate de corecta calificare juridică a calităŃii 
părŃilor, din acest dosar, nu sunt fondate pentru motivele pe larg expuse, dar pe de altă 
parte, acest aspect nu poate fi remediat de către Curte, cu ocazia rejudecării dosarului, 
deoarece sentinŃa instanŃei de fond nu a fost atacată cu recurs, decât de către trei părŃi 
civile (care nici nu au invocat acest motiv în calea de atac), condiŃii în care nu li se poate 
crea acestora o situaŃie mai grea, în lipsa promovării unei căi ordinare de atac, 
transformându-li-se de către magistrat calitatea de victimă în cea de martor, fiind 
înlăturaŃi astfel de la beneficiul unor despăgubiri civile care le-au fost deja acordate prin 
sent.pen.62 din 16 mai 2011 a CurŃii de Apel Cluj. 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 

Judecător Delia Purice 


