I. Drept penal
şi drept procesual penal
1. Abuz în serviciu. Nedelimitarea acţiunilor ce definesc
latura obiectivă a infracţiunii. Contradicţii între actul de sesizare al instanţei şi soluţia instanţei de apel. Consecinţe
C. proc. pen., art. 3859 pct. 9
Reţinerea în sarcina inculpatului a infracţiunii de abuz în serviciu
în altă modalitate decât cea cu care a fost sesizată prin rechizitoriu
şi elaborarea unor considerente contradictorii în acest sens, circumscrie soluţia instanţei de apel cazului de casare prevăzut de art. 3859
pct. 9 C. proc. pen.
C.A Alba-Iulia, Secţia penală
decizia nr. 800 din 13 decembrie 2007

Prin sentin a penal nr. 225/2007 Judec toria Deva în baza art. 1 pct. 2
lit. a), raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul B.I. de
sub învinuirea s vârşirii infrac iunii de abuz în serviciu contra intereselor
publice prev zut de art. 248 alin. (1) C. pen., cu art. 41 alin. (2) C. pen
A fost respins cererea de desp gubiri civile formulat de partea civil
Ambulan a Jude ului Hunedoara.
Pentru a hot rî astfel, Judec toria Deva (a re inut în esen c faptele
inculpatului care în calitate de responsabil cu alimentarea de combustibil,
inclusiv BCF şi ulei, nu a realizat o confruntare real a aliment rilor cu
produse înregistrate în foile de parcurs cu cele din fişele individuale de
alimentare aflate la S.C. „O.E.G. ” S.R.L. nu întrunesc elementele constitutive a infrac iuni prev zute de art. 248 alin. (1) C. pen., în cauz nerezultând, f r echivoc, o perturbare serioas a activit ii Serviciului de
Ambulan .
Împotriva hot rârii a declarat apel Parchetul de pe lâng Judec toria
Deva.
Prin decizia penal nr. 327/A/26.09.2007 Tribunalul Hunedoara a admis
apelul Parchetului desfiin ând hot rârea atacat şi adoptând o solu ie de
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condamnare a inculpatului B.I. la 8 luni închisoare pentru s vârşirea
infrac iunii prev zut de art. 248 alin. (1) C. pen..
Re inând vinov ia inculpatului în contextul st rii de fapt men ionate,
Tribunalul a apreciat c inculpatul nu şi-a îndeplinit cu bun ştiin , în
mod corespunz tor obliga iile de confruntare a aliment rilor cu combustibil înregistrate în foile de parcurs cu cele din fişele individuale de
alimentare aflate la distribuitorul de carburant S.C. „O.G.E.” S.R.L. Alba.
Tribunalul a stabilit în baza unei expertize contabile prejudiciile cauzate
ca urmare a îndeplinirii defectuoase a atribu iilor de serviciu de c tre
inculpat.
În considerentele deciziei cu ocazia calific rii faptei, Tribunalul re ine
c inculpatul, înc lcând cu bun ştiin atribu ii de serviciu, a perturbat
grav activitatea persoanei juridice – Serviciul Jude ean de Ambulan a
Hunedoara.
Împotriva deciziei a declarat recurs inculpatul B.I. şi partea civil
Serviciul de Ambulan Hunedoara.
Recursul inculpatului este fondat.
Din examinarea actului de sesizare al instan ei rezult c inculpatul a
fost trimis în judecat pentru s vârşirea infrac iunii de abuz în serviciu
prev zut de art. 248 alin. (1) C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen., în modalitatea producerii unei tulbur ri însemnate bunului mers al Serviciului de
Ambulan Hunedoara.
Instan a de apel a analizat şi evaluat actele şi lucr rile din dosar prin
prisma celor dou modalit i a laturii obiective a infrac iunii apreciind c
urmare a ac iunilor repetate ale inculpatului, s-a produs p r ii civile o
pagub foarte însemnat .
În sensul celor ar tate mai sus, Curtea nu este în m sur s realizeze o
examinare concret a aspectelor ce in de vinov ia sau nevinov ia inculpatului, atâta timp cât argumentele expuse de Tribunal sunt ambigue, f r
a se aprecia cu claritate calificarea juridic dat faptei şi care este în contradic ie cu actul de sesizare al instan ei.
Recursul a fost admis, dispunându-se casarea decizie penale nr. 327/a/2007
a Tribunalului Hunedoara cu consecin a trimiterii cauzei spre rejudecare
aceleaşi instan e de apel.
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2. Cerere de apel formulată de o persoană fără calitate
procesuală. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra
acestei cereri. Consecinţe
C. pen., 41 alin. (1) i (2), art. 297, art. 290
Legea nr. 12/1990, art. 1 lit. p), art. 5
Legea nr. 241/2005, art. 9 alin. (1) lit. c)
Simpla menţiune privind constatarea lipsei calităţii procesuale a
părţii civile care a promovat apelul nu echivalează cu soluţionarea
pe fond a cererii de apel al acestei părţi civile, ea putând, eventual
îndreptăţii la respingerea apelului ca inadmisibil, ca fiind promovat
de o persoană fără calitate procesuală.
C.A Alba-Iulia, Secţia penală
decizia nr. 234 din 3 aprilie 2007

Prin sentin a penal nr. 1824/28.11.2006 a Judec toriei Sibiu inculpatul L.R. a fost condamnat la o pedeaps rezultant de 4 ani închisoare şi 3
ani pedeaps complimentar a interzicerii drepturilor civile pentru s vârşirea infrac iunii prev zute de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005
cu art. 41 alin. (1) C. pen.; art. 297 C. pen. raportat la art. 1 lit. p) din Legea nr. 12/1990 cu art. 5 din Legea nr. 12/1990 şi art. 41 alin. (2) C. pen.,
art. 290 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen..
Inculpatul a fost obligat la plata în favoarea p r ii civile D.G.F.P.S.
Sibiu a sumei de 90.498.36 RON.
Pentru a pronun a aceast hot râre, prima instan a re inut în esen ,
c în perioada iunie 2002- aprilie 2003 inculpatul nu a înregistrat, cu
ştiin în contabilitatea societ ii documente de eviden contabil primar reale având consecin denaturarea prin diminuarea veniturilor şi
rezultatelor financiare ale societ ii ce se reflect în bilan ul contabil,
respectiv prin ascunderea şi nedeclararea veniturilor impozabile reale.
S-a mai re inut c inculpatul a falsificat cu prilejul întocmirii sau a determinat falsificarea f r vinov ie de c tre asociatul s u ori alte persoane
r mase neidentificate, a facturilor şi chitan elor de aprovizionare şi distribu ie fictiv a m rfurilor comercializate, a declara iilor de conformitate
cu specifica iile produsului, precum şi a facturilor de livrare c tre furnizorii reali, con inând men iuni eronate privind denumirea m rfii şi taxa
de drum. În acelaşi context, inculpatul a comercializat m rfuri având fal-
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sificate pe facturi denumirea produsului, c tre clien ii reali ai societ ii,
f când men iuni eronate atât pe documentele de livrare cât şi pe documentele de conformitate, în care a consemnat c marfa vândut beneficiarului este motorin sau benzin , deşi în realitate erau subproduse
petroliere amestecate.
Împotriva sentin ei au declarat apel Parchetul de pe lâng Judec toria
Sibiu, inculpatul, partea responsabil civilmente SC. „D.A.” S.R.L. şi
Garda Financiar Sibiu, aducându-i critici nelegale şi netemeinice.
Prin decizia penal nr. 276/18.12.2006 a Tribunalului Sibiu s-au admis
apelurile Parchetului de pe lâng Judec toria Sibiu şi inculpatului L.R.
împotriva sentin ei penale nr. 1824/2005, desfiin ându-se în parte sentin a
atacat sub aspectul laturii penale şi în consecin :
S-a modificat temeiul juridic în baza c ruia a fost condamnat inculpatul la pedeapsa închisorii de 4 ani, din art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 241/2005, cu art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen., în art. 13 din
Legea nr. 87/1994, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 13 C. pen.
S-a constatat c Garda Financiar Sibiu nu are calitate procesual în
prezenta cauz .
Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen inculpatul L.R. şi
partea civil Garda Financiar Sibiu, primul sub aspectul calific rii juridice a faptei, iar cea de-a doua, în ce priveşte constatarea de c tre instan
a lipsei calit ii sale procesuale.
Recursurile sunt fondate.
Instan a de apel a apreciat c Garda Financiar Sibiu nu are calitate
procesual în cauz , îns a omis s se pronun e asupra apelului declarat
de aceasta.
Simpla men iune privind constatarea lipsei calit ii procesuale nu
echivaleaz cu solu ionarea pe fond a cererii de apel a acestei p r i, ea
putând eventual îndrept i la respingerea apelului ca inadmisibil, ca fiind
promovat de o persoan f r calitate procesual .
În consecin , recursurile au fost admise şi în baza art. 385/15 pct. 2
lit. c) C. proc. pen. raportat la art. 385/9 pct. 10 C. proc. pen., decizia atacat casat cu consecin a trimiterii cauzei spre rejudecare aceleaşi instan e
de apel, Tribunalul Sibiu.
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3. Cerere de reabilitare. Refuzul petiţionarului de a achita
despăgubirile civile la care a fost obligat prin hotărâre. Consecinţe
C. pen. art. 135 i urm.
C. proc. pen., art. 494 i urm.
În cazul formulării unei cereri de reabilitare, refuzul expres al condamnatului de a achita despăgubirile civile la care a fost obligat prin
hotărârea de condamnare înfrânge exigenţele instituite de art. 137
alin. (1) lit. d) C. pen.
C.A Alba-Iulia, Secţia penală
decizia nr. 158 din 1 martie 2007

Prin sentin a penal nr. 439/2006 pronun at de Tribunalul Hunedoara
în dosarul nr. 3149/97/2006 s-a admis cererea formulat de petentul M.D.
şi în baza art. 135 şi urm toarele C. pen. combinat cu art. 494 şi urm toarele C. proc. pen., dispunându-se reabilitarea judec toreasc a condamnatului de sub efectele condamn rii la 6 ani închisoare aplicat prin
sentin a penal nr. 34/1993 a Tribunalului Hunedoara.
În considerentele hot rârii prima instan a re inut în esen c sunt
întrunite exigen ele prev zute de art. 137 C. pen.
S-a constatat c în timpul termenului afectat reabilit rii, petentul nu a
comis nicio nou infrac iune (f. 16, 17), a locuit la aceeaşi adres din
comuna Pui, a avut o bun conduit , a ob inut venituri din munc şi activit i comerciale licite şi nu figureaz cu debite în eviden ele organelor
fiscale.
Pe de alt parte, petentul a refuzat s pl teasc desp gubirile acordate
p r ii civile D.D. care s-a opus reabilit rii condamnatului.
Examinând pozi ia subiectiv a condamnatului legat de neachitarea
desp gubirilor potrivit art. 137 alin. (1) lit. d) C. pen. şi art. 137 alin. (2)
C. pen., instan a a constatat c petentul s-a plasat înc de la declanşarea
cercet rilor pe o pozi ie de negare a vinov iei, sus inând şi în prezent c
a fost victima unei erori judiciare.
S-a apreciat c toate elementele probatorii, chiar cele furnizate de
autorit i, îl caracterizeaz pe condamnat ca o persoan de bun credin .
Împotriva hot rârii a declarat recurs Parchetul de pe lâng Tribunalul
Hunedoara, sus inând în expunerea de motive, c în mod greşit prima
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instan a admis cererea de reabilitare, deşi condamnatul a refuzat s achite desp gubirile p r ii civile, manifestându-şi reaua credin .
Recursul este fondat.
Potrivit art. 137 alin. (1) lit. d) C. pen., cererea condamnatului se
admite dac acesta, printre alte condi ii, a achitat în întregime desp gubirile civile la care a fost obligat.
În cauz se constat c acesta nu şi-a îndeplinit obliga ia de a achita
desp gubirile, refuzând categoric plata, considerându-se victima unei
erori judiciare.
Condi ia prev zut la art. 137 alin. (2) C. pen. care men ioneaz posibilitatea acord rii reabilit rii în condi iile în care exigen a prev zut la
alin. (1) lit. d) a articolului 137 nu este îndeplinit , nu este în spe de fa
incident .
Admisibilitatea prev zut mai sus este condi ionat la rândul s u de
lipsa relei voin e a condamnatului.
Or, în spe a de fa , manifestarea expres de voin a condamnatului
de a nu achita cheltuielile de judecat şi desp gubirile civile eviden iaz
f r îndoial , reaua-voin a acestuia, iar motiva ia aprecierii subiective a
nevinov iei sale şi a existen ei unei erori judiciare nu sunt de natur a
proba îndeplinirea cumulativ a dispozi iilor art. 137 alin. (2) C. pen.
Recursul a fost admis, iar sentin a atacat casat cu consecin a respingerii cererii de reabilitare a condamnatului M.D.
4. Cheltuieli ocazionate de efectuarea raportului de expertiză medico-legală. Calificarea ca şi cheltuieli de spitalizare.
Nelegalitate
C. proc. pen., art. 189 i urm.
Cheltuielile ocazionate de efectuarea raportului de expertiză
medico-legală nu pot fi înscrise în categoria cheltuielilor de spitalizare, acestea având un regim juridic special, reglementat de art. 189
şi următoarele C. proc. pen., reprezentând cheltuieli avansate de stat
în vederea desfăşurării procesului penal, fiind cuprinse distinct în
bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei.
C.A Alba-Iulia, Secţia penală
decizia nr. 117/A din 6 septembrie 2007

Prin sentin a penal nr. 120/10.04.2007 pronun at de Tribunalul
Hunedoara, inculpatul C.V. a fost condamnat la 5 ani închisoare pentru
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s vârşirea infrac iunii prev zut de art. 20 raportat la art. 174, 175 lit. c)
C. pen. şi 3 ani interzicerea drepturilor civile prev zute de art. 64 lit. a) şi
b) C. pen. în condi iile re inerii circumstan elor atenuante prev zute de
art. 74, 76 C. pen.
Sub aspectul laturii civile a cauzei, inculpatul a fost obligat la desp gubiri materiale şi morale c tre partea civil C.M., precum şi cheltuieli de
spitalizare şi contravaloarea rapoartelor de expertiz medico-legale c tre
INML Mina Minovici Bucureşti, SJML Deva şi Spitalul de Urgen
Petroşani.
Împotriva hot rârii a declarat apel Parchetul de pe lâng Tribunalul
Hunedoara şi inculpatul C.V.
I. Parchetul a relevat ca şi critic de nelegalitate, greşita calificare a
sumelor aferente expertizelor medico-legale efectuate drept cheltuieli de
spitalizare.
Apelul este fondat.
Cheltuielile ocazionate de efectuarea celor 3 rapoarte de expertiz
medico-legal nu pot fi încadrate în categoria cheltuielilor de spitalizare,
ele având un regim juridic special, constituind cheltuieli avansate de stat
în vederea desf şur rii procesului penal, conform art. 189 şi urm toarele
C. proc. civ.
Stabilind în sarcina inculpatului aceste obliga ii de plat , prima
instan a pronun at o solu ie nelegal , în dezacord cu dispozi iile art. 14
C. proc. pen., contravaloarea rapoartelor de expertiz medico-legale efectuate nereprezentând un prejudiciu ce se impunea a fi reparat de inculpat,
în temeiul textului de lege sus ar tat.
Apelul a fost admis, iar hot rârea desfiin at sub aspectul calific rii
sumelor sus ar tate dup cheltuieli judiciare avansate de stat şi a oblig rii
inculpatului la suportarea acestor cheltuieli în temeiul art. 189, 191
C. proc. pen.
5. Circumstanţe atenuante facultative. Aplicarea prevederilor art. 74 C. pen. doar pentru una din infracţiunile reţinute în
sarcina inculpatului. Nelegalitate
C. pen., art. 74
Reţinerea circumstanţelor atenuante facultative în favoarea inculpatului se impune a se realiza în raport cu toate infracţiunile
săvârşite şi nu doar în ce priveşte una din ele, întrucât aspectul ce
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ţine de profilul socio-moral al acestuia se reflectă asupra întregii
sale activităţi infracţionale.
C.A Alba-Iulia, Secţia penală
decizia nr. 741 din 15 noiembrie 2007

Prin sentin a penal nr. 29/2006, Judec toria Brad a condamnat
inculpa ii B.B.D. şi R.N. la câte o pedeaps rezultant de 3 ani închisoare
pentru s vârşirea infrac iunii prev zut de art. 32 alin. (1), (3) şi (4) din
O.G. nr. 96/1998 cu art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 98 alin. (1), (3) şi (4)
din Legea nr. 26/1996 cu art. 41, 42 C. pen.
S-a re inut în esen c cei doi inculpa i au t iat şi sustras din fondul
forestier na ional un num r însemnat de arbori de esen molid.
Împotriva hot rârii au declarat apel ambii inculpa i.
Prin decizia penal nr. 184/A/2007 pronun at de Tribunalul Hunedoara în dosar penal nr. 1774/97/2006, au fost admise apelurile introduse
de inculpa ii B.B.D. şi R.N., desfiin ându-se par ial sentin a atacat şi în
consecin :
Au fost stabilite la câte 2 ani închisoare, pedeaps pentru infrac iunea
prev zut de art. 32 alin. (1), (3), (4) lit. a) din O.U.G. 96/1998 cu art. 41
alin. (2), 42 C. pen. şi câte 2 ani închisoare pentru infrac iunea prev zut
de Art. 98 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 26/1996 cu art. 41 alin. (2). 42
C. pen.
În considerentele deciziei, Tribunalul Hunedoara a re inut c în cauz
pot fi aplicate dispozi iile referitoare la circumstan ele atenuante facultative în raport cu infrac iunea de furt de material lemnos.
Împotriva deciziei a declarat recurs Parchetul de pe lâng Tribunalul
Hunedoara, inculpa ii şi partea civil .
Recursurile Parchetului şi al inculpa ilor sunt fondate.
Instan a de apel a realizat o aplicare greşit a dispozi iilor art. 74
C. pen., deoarece circumstan ele personale opereaz pentru toate infraciunile în cazul concursului de infrac iuni.
Fiind vorba despre circumstan e personale, acestea se r sfrâng asupra
întregii situa ii juridice a inculpa ilor, neputându-se re ine conduita corespunz toare a acestora, lipsa antecedentelor penale în raport cu o fapt ,
excluzând acelaşi tratament pentru cealalt fapt .
Recursul a fost admis şi decizia penal casat cu consecin a aplicaiunii art. 74, 76 C. pen. şi în privin a infrac iunii de t iere ilegal de
arbori prev zut de art. 32 alin. (1), (3), (4) lit. a) din O.G. nr. 96/1998.
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6. Decizie pronunţată în apel. Lipsa argumentelor pe care
se sprijină soluţia adoptată vizând latura civilă a cauzei.
Consecinţe
C. proc. pen., art. 3859 pct. 9
Emitere, în cadrul elaborării considerentelor unei decizii, a unor
aprecieri cu caracter general, fără a realiza o evaluare proprie asupra
probelor administrate în cursul procedurii echivalează cu nemotivarea hotărârii şi circumscrie soluţia cazului de casare prevăzut de
art. 3859 pct. 9 C. proc. pen.
C.A Alba-Iulia, Secţia penală
decizia nr. 524 din 4 septembrie 2007

Prin sentin a penal nr. 1300/2006, Judec toria Petroşani a condamnat
pe inculpatul G.G. la 3 ani închisoare pentru s vârşirea infrac iunii prev zut de art. 182 alin. (2) C. pen.
Sub aspectul laturii civile, ac iunea civil formulat de partea civil
D.D. a fost admis , iar inculpatul obligat la 20.000 lei desp gubiri morale
şi 5000 daune materiale.
Pentru a hot rî astfel, Judec toria a re inut în esen c în noaptea de
11/12 august 2004, iritat de comportamentul p r ii v t mate care se afla a
aplicat un pumn în zona fe ei şi numeroase lovituri cu picioarele în
diferite regiuni ale corpului.
Împotriva hot rârii a declarat apel partea civil D.D. şi inculpatul G.G.
Prin decizia penal nr. 126/A/2007 a Tribunalului Hunedoara au fost
admise ca fondate apelurile inculpatului G.G. şi al p r ii civile D.D.,
desfiin ându-se hot rârea atacat şi în consecin :
S-a dispus obligarea inculpatului G.G. în solidar cu partea responsabil civilmente S.C. „N.J. ” S.R.L. Petroşani la plata desp gubirilor civile.
Au fost men inute toate celelalte dispozi ii ale hot rârii penale atacate.
Împotriva deciziei a declarat recurs partea responsabil civilmente
S.C. „N.J” S.R.L. Petroşani, solicitând casarea acesteia şi men inerea
hot rârii primei instan e, în sensul respingerii ac iunii civile fa de ea.
Recursul este fondat pentru urm toarele considerente:
Examinarea deciziei atacate atest faptul c instan a de apel a motivat
insuficient hot rârea adoptat vizând apelurile inculpatului şi p r ii civile,

10

Culegere de practică judiciară pe anul 2007

neargumentând în vreun mod instituirea solidarit ii inculpatului cu partea
responsabil civilmente S.C. „N.J. ” S.R.L. la plata desp gubirilor civile.
Instan a de apel a f cut aprecieri cu caracter general - „în mod greşit
prima instan a respins ac iunea civil ” f r a realiza o analiz a acesteia
în contextul probelor administrate în cauz .
De asemenea, instan a de apel nu a realizat o evaluare proprie asupra
probelor administrate, astfel încât infirmarea pur şi simpl a aspectelor
re inute de c tre prima instan echivaleaz cu nemotivarea solu iei adoptate prin decizia atacat .
Recursul a fost admis, iar decizia penal atacat casat cu consecin a
trimiterii cauzei spre rejudecare instan ei de apel, Tribunalul Hunedoara.
7. Evaziune fiscală şi fals la legea contabilităţii. Lipsa elementelor constitutive. Consecinţe
C. pen., art. 290
Utilizarea unor facturi fiscale ce provin din alte surse decât cele
prevăzute de H.G. nr. 831/1997 pentru achiziţionarea unor mărfuri
care au intrat în patrimoniul societăţii, operaţiunile comerciale fiind
reale şi înregistrate în contabilitate nu poate determina caracterul
fictiv al acestor operaţiuni şi atrage răspunderea penală sub aspectul infracţiunii prevăzută de art. 290 C. pen.
C.A Alba-Iulia, Secţia penală
decizia nr. 119 din 19 februarie 2007

Prin sentin a penal nr. 299/2006 a Judec toriei Sibiu inculpatul M.G.
a fost condamnat la:
- 1 an închisoare pentru art. 31 alin. (2) raportat la art. 290 alin. (1) C. pen.
- 3 ani închisoare pentru art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu art. 41 alin. (2)
C. pen. şi art. 13 C. pen. şi 2 ani interzicerea drepturilor civile.
- 1 an pentru art. 40 din Legea nr. 82/1991 raportat la art. 289 cu
art. 41 alin. (2) C. pen.
În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. pedepsele au fost contopite
în cea mai grea, de 3 ani închisoare.
Determinându-se vinov ia inculpatului în limitele infrac iunilor expuse judec torul a re inut, în esen c în urma unor verific ri economice
efectuate la S.C. „C” S.R.L. Sibiu s-a constatat faptul c în perioada
1999-2003, în contabilitatea acestei firme au fost înregistrate un num r de
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21 facturi de aprovizionare care provin de la furnizori inexisten i (cu
privire la denumire, num r de înregistrare la ONRC şi codul fiscal) sau
ale c ror serii de tipografie nu au fost eliberate de CNN Imprimeria
Na ional SA Bucureşti.
Din coresponden a purtat cu CNN Imprimeria Na ional , s-a stabilit
c jude ului Arad nu i-au fost atribuite facturi fiscale cu seria ACF, şi care
se reg seau în actele contabile ale societ ii.
Organele DGFP Sibiu, prin procesul verbal din data de 20.04.2004, au
stabilit c S.C. „C.” S.R.L. Sibiu a înregistrat în contabilitate facturi care
nu întrunesc calitatea de document justificativ, sustr gându-se de la plata
impozitului pe venitul microîntreprinderilor şi a taxei pe valoare ad ugat .
Împotriva sentin ei, a declarat apel inculpatul M.G., solicitând prin
ap r tor ales achitarea sa, argumentând c a f cut înregistr ri reale cu
privire la cheltuieli reale în contabilitate, m rfurile cump rate se reg sesc
cantitativ, calitativ şi valoric în balan a stocurilor de marf şi au fost
vândute cu documente justificative.
Prin decizia penal nr. 254/13.11.2006 Tribunalul Alba a respins ca
nefondat apelul declarat de inculpatul M.G. împotriva sentin ei penale
nr. 299/2006 a Judec toriei Sibiu.
Împotriva deciziei a declarat recurs inculpatul M.G. solicitând de
aceast dat trimiterea cauzei spre rejudecare la instan a de fond, apreciind c se impunea o analiz separat a perioadei în care societatea sa a
fost pl titoare de impozit pe profit şi de impozit pe venitul microîntreprinderii. În privin a celor 21 de facturi, arat c în mod eronat a fost considerat r spunz tor beneficiarul şi nu furnizorul (emitentul). Arat c nu
şi-a diminuat obliga iile bugetare, ci dimpotriv , şi-a creat obliga ii suplimentare.
Recursul este fondat.
În ce priveşte infrac iunea de fals imputat inculpatului, Curtea
constat c facturile fiscale în discu ie nu constituie înscrisuri oficiale în
în elesul art. 150 alin. (2) C. pen., iar modalitatea prin care se sus ine c
s-a procedat la falsificarea acestora nu a constituit-o contrafacerea scrierii
sau a subscrierii sau alterarea con inutului, ci s-a realizat cu prilejul întocmirii actului.
În aceste condi ii, în cauz nu sunt întrunite elementele constitutive ale
infrac iunii de fals în înscrisuri sub semn tur privat prev zut de
art. 290 C. pen., sub aspectul laturii obiective.
Trimiterea în judecat a inculpatului M.G. pentru comiterea infraciunilor de evaziune fiscal şi fals la legea contabilit ii se bazeaz în cea
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mai mare parte pe acuza ia c inculpatul a înregistrat în contabilitate
opera iuni nereale, respectiv achizi ii nereale de m rfuri, iar prin aceasta
şi-ar fi m rit cheltuielile, şi-ar fi diminuat veniturile şi s-ar fi sustras de la
plata obliga iilor fiscale.
Or, în cauz nu s-a f cut dovada c achizi ia de marf în baza celor 21
de facturi nu este real . Din contr , atât din actul de control, cât şi din
con inutul expertizei contabile judiciare efectuate rezult c facturile fiscale în cauz au fost înregistrate marfa achizi ionat în baza acestor
facturi a intrat în patrimoniul societ ii, iar apoi a fost înstr inat , cu un
pre superior celui de achizi ie, c tre al i beneficiari.
În consecin , nu se poate sus ine c achizi ia nu a fost real şi,
implicit, c înregistr rile în contabilitate au fost fictive.
În aceste condi ii, în ce priveşte înregistrarea celor 21 de facturi, fapta
imputat inculpatului nu este de natur penal , ceea ce nu exclude o alt
form de r spundere judiciar .
Recursul a fost admis, cu consecin a cas rii hot râri atacate şi a
achit rii inculpatului M.G. de sub învinuirea s vârşirii infrac iunii prev zut de art. 31 alin. (2) raportat la art. 290 alin. (1) C. pen., cu art. 41
alin. (2) C. pen.
8. Graţiere condiţionată. Efecte. Înlăturarea stării de recidivă
C. proc. pen., art. 37 lit. a), art. 3859 pct. 15 i 18
În cazul graţierii condiţionate, efectul constând în reducerea termenului de încercare pe durata pedepsei graţiate se produce imediat, din momentul aplicării graţierii şi nu după împlinirea termenului
condiţie prevăzută în actul de clemenţă.
Astfel, reţinerea în sarcina inculpatului a stării de recidivă prevăzută de art. 37 lit. a) şi revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei în condiţiile în care acesta era reabilitat
de drept, circumscrie hotărârea cazului de casare prevăzut de art. 3859
pct. 15 şi 18 C. proc. pen.
C.A Alba-Iulia, Secţia penală
decizia nr. 624 din 02 octombrie 2007

Prin sentin a penal nr. 1563/16.11.2005 a Judec toriei Sibiu inculpatul D.I. a fost condamnat la 1 an închisoare pentru s vârşirea infrac iunii
prev zut de art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, art. 37 lit. a) C. pen.
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în baza art. 83 C. pen. şi art. 7 din Legea nr. 543/2002 s-a revocat atât suspendarea condi ionat cât şi gra ierea condi ionat a execut rii pedepsei de
1 an şi 10 luni închisoare aplicat prin sentin a penal nr. 41/14.01.2002
Judec toriei Sibiu, dispunându-se executarea ei al turi de pedeapsa aplicat
prin prezenta sentin .
Pentru a pronun a aceast hot râre, instan a de fond a re inut c în
seara zilei de 21.05.2005 inculpatul fost agent oprit în trafic şi la un
control de rutin a fost depistat cu o alcoolemie de 2,20 gr. %o pentru ora
23.30 şi 2,10 gr. %o pentru 01.30.
Instan a de fond a re inut, cu ocazia individualiz rii pedepsei ca infrac iunea a fost s vârşit atât în timpul suspend rii condi ionate cât şi al
gra ierii condi ionate a execut rii pedepsei de 1,10 ani închisoare aplicat
prin sentin a penal nr. 41/14.01.2002 a Judec toriei Sibiu.
Împotriva hot rârii a declarat apel inculpatul.
Prin decizia penal nr. 131/2007 pronun at de Tribunalul Sibiu în
dosarul nr. 15/85/2005 s-a respins ca nefondat apelul inculpatului D.I.,
apreciindu-se c inculpatul a s vârşit fapta în untrul termenului prev zut
de actul de clemen al gra ierii.
Împotriva deciziei a declarat recurs inculpatul şi care reiterând aceleaşi aspecte ca şi în apel, a solicitat a se constata ca la momentul
s vârşirii infrac iunii era reabilitat de drept.
Recursul este fondat.
Inculpatul D.I. a fost condamnat prin sentin a penal nr. 41/14.01.2002 a
Judec toriei Sibiu la 1,10 ani închisoare suspendat pe o durat de 3,10
ani.
În baza Decretului 543/2002, pedeapsa sus ar tat a fost gra iat condi ionat.
Cu privire la efectele pe care le produce gra ierea condi ionat – ICCJ
s-a pronun at prin Decizia nr. XIV din 21.11.2005, stabilind urm toarele:
şi în cazul gra ierii condi ionate efectul constând în reducerea termenului
de încercare pe durata pedepsei gra iate, se produce imediat, din momentul aplic rii gra ierii şi nu dup împlinirea termenului condi ie prev zut în
actul de clemen .
În consecin , prin intervenirea decretului de gra iere termenul de
încercare de 3ani şi 10 luni stabilit prin sentin a penal nr. 41/14.01.2002
s-a redus cu durata pedepsei, la 2 ani, fiind împlinit în luna ianuarie 2004.
La aceast dat se produc efectele suspend rii condi ionate prev zute
de art. 86 C. pen. condamnatul fiind reabilitat de drept.
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Faptele pentru care inculpatul este cercetat în cauz au fost comise la
21.05.2005 deci în afara termenului de încercare a suspend rii condi ionate.
În aceste circumstan e, instan ele de fond şi apel au procedat greşit
re inând starea de recidiv , cu ocazia revoc rii suspend rii execut rii
pedepsei şi a gra ierii condi ionate.
Suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei nu mai putea fi
revocat întrucât inculpatul era reabilitat de drept, iar gra ierea nu mai
trebuia revocat , deoarece aceast revocare nu mai putea produce efecte.
Recursul a fost admis, iar decizia atacat casat , cu consecin a înl tur rii st rii de recidiv prev zut de art. 37 lit. a) re inut în sarcina
inculpatului.
9. Infracţiune de evaziune fiscală. Disjungerea acţiunii civile de acţiunea penală. Nelegalitate
Legea nr. 87/1994, art. 13
C. pen., art. 41 alin. (2)
Infracţiunea de evaziune fiscală, fiind o infracţiune de rezultat,
stabilirea existenţei prejudiciului şi întinderii acestuia prezintă importanţă pentru corecta rezolvare a acţiunii penale, sub aspectul
stabilirii gradului de pericol social concret al infracţiunii puse în
discuţie, astfel încât disjungerea acţiunii civile de acţiunea penală nu
poate asigura o tranşare corectă a acesteia din urmă.
C.A Alba-Iulia, Secţia penală
decizia nr. 624 din 02 octombrie 2007

Prin sentin a penal nr. 894/1.08.2006 a Judec toriei Sibiu, în baza
art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu art. 13 C. pen.
a fost achitat inculpatul D.M. de sub învinuirea s vârşirii infrac iunii
prev zute de art. 12 din Legea nr. 87/1994 cu art. 41 alin. (2) C. pen.
În baza art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu art. 41 alin. (2) şi a art. 13
C. pen. a fost condamnat inculpatul D.M. la o pedeaps de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev zute de art. 64 lit. a), b), c) C. pen.
pe o durat de 3 ani iar inculpatul M.M. la o pedeaps de 4 ani pentru
aceeaşi infrac iune.
În baza art. 861 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a
execut rii pedepselor aplicate inculpa ilor sub aspectul laturii civile, s-a
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disjuns ac iunea civil formulat de D.G.F.P.S. pentru 2 infrac iuni prev zute de art. 13 din Legea nr. 87/1994.
Pentru a pronun a aceast hot râre, instan a de fond a re inut în esen
c inculpa ii în calitate de asocia i şi administratori ai S.C. „B.C.” S.R.L.
şi respectiv S.C. „M.C.” S.R.L. au omis cu bun ştiin eviden ierea în
actele contabile ale firmelor, în perioada 1991-2001 a opera iunilor
comerciale efectuate şi a veniturilor realizate în scopul diminu rii şi
nepl ii impozitului.
Prin decizia penal nr. 44/23.02.2007 a Tribunalului Sibiu s-a admis
apelul declarat de inculpa ii D.M. şi M.M. împotriva sentin ei penale
nr. 894/2006 a Judec toriei Sibiu, aceasta fiind desfiin at în parte în ce
priveşte executarea pedepsei accesorii, în sensul suspend rii execut rii
acestei pedepse în temeiul art. 71 alin. (5) C. proc. pen.
Împotriva deciziei au declarat recurs în termen inculpa ii M.M. şi
D.M., solicitând casarea hot rârilor atacate, iar în urma rejudec rii achitarea lor în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen.
Recursul este fondat, pentru considerentele expuse mai jos.
Prin sentin a penal nr. 894/2006 a Judec toriei Sibiu instan a de fond
a disjuns ac iunea civil formulat de DGFP Sibiu pentru 2 infrac iuni
prev zute de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu art. 41 alin. (2) C. pen.
Potrivit art. 347 C. proc. pen. instan a poate dispune disjungerea ac iunii civile şi amânarea judec rii acesteia într-o alt şedin , în cazul când
rezolvarea preten iilor civile ar provoca întârzierea solu ion rii ac iunii
penale.
În spe , instan a de fond, a dispus în mod greşit disjungerea şi rezolvarea separat a ac iunii civile în condi iile art. 347 C. proc. pen., de
vreme ce infrac iunea de evaziune fiscal prev zut de art. 13 din Legea
nr. 87/1994 fiind o infrac iune de rezultat stabilirea existen ei sau inexisten e prejudiciului, a întinderii acestuia prezint importan în corecta
rezolvare a ac iunii penale sub aspectul stabilirii gradului de pericol social
concret al infrac iunii s vârşite, de care trebuie s se in seama la
individualizarea pedepsei.
Recursul a fost admis, iar în baza art. 38515 pct. 2 lit. c) C. proc. pen.,
raportat la 3859 pct. 10 C. proc. pen., hot rârile au fot casate cu consecin a trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instan e de fond, ac iunea
civil urmând a fi al turat ac iunii penale în cadrul procesului penal.

