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Cod ECLI    ECLI:RO:CAPLO:2022:002.[•] 
 
 

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 
SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE 

 
Dosar nr.[•]/284/2016 

 
DECIZIA PENALĂ NR.[•] 

ŞEDINŢA DIN DATA DE 27 octombrie 2022 
COMPLETUL CONSTITUIT DIN: 

PREŞEDINTE –[•] 
JUDECĂTOR – [•] 

GREFIER – [•] 
 

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror[•] din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Ploieşti. 

Pe rol fiind soluţionarea apelurilor declarate de inculpatul [•], partea civilă [•] şi partea 
responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. prin lichidator KPMG 
Restructuring SPRL împotriva sentinţei penale nr. [•] din data de 18.01.2021 pronunţate de Judecătoria 
Răcari în dosarul nr.[•]/284/2016. 

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 17 august 2022, fiind consemnate în 
încheierea de ședință de la acea dată, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat 
pronunțarea la data de 15 septembrie 2022, 29 septembrie 2022, 13 octombrie, 26 octombrie şi ulterior la 
data de 27 octombrie 2022. 
 

CURTEA, 
 

Deliberând asupra apelului de faţă, constată următoarele: 
Prin sentinţa penală nr. [•] din data de 18.01.202 pronunțată de Judecătoria Răcari s-au dispus 

următoarele: 
În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul[•], fiul lui [•] 

şi [•], născut la data de[•] în [•], are domiciliul în [•], bdul [•] nr. 99,[•], [•], [•], sector 4, cetăţean român, 
fără antecedente penale, CNP [•], la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de 
vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 196 alin. 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

În baza art. 91 din Codul penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi a 
fost stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. 1 din Codul penal. 

În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de 
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; 
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depășește 5 zile; 
d) să comunice schimbarea locului de muncă; 
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. 

În baza art. 94 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute  de 
art. 93 alin. 1 lit. c-e, s-a dispus să se comunice Serviciului de Probaţiune Bucureşti. 
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În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, i s-a impus inculpatului ca, pe durata termenului de 
supraveghere, să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 
serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul a fost 
obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 4 sau Arhiepiscopiei Bucureştilor, entități din comunitate ce figurează în baza de date a 
serviciului de probaţiune la data pronunţării prezentei, pentru o perioadă de 60 de zile. 

În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal, i s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 
din Codul penal, referitoare la revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei în cazul nerespectării 
măsurilor impuse, neexecutării obligațiilor ce îi revin sau a săvârșirii unei noi infracțiuni în termenul de 
supraveghere. 

În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, art. 
1357 alin. 1 Cod civil, art. 1381 alin. 1 Cod civil şi art. 1385 alin. 1 Cod civil, a fost admisă acţiunea civilă 
formulată de către partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, cu sediul în[•] Floreasca nr. 8, sector 
1, Bucureşti şi a fost obligată partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA 
S.A., cu sediul în [•], str.[•] nr. 3,[•], sector 3, prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL, cu sediul 
în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, parter, cam. 25, sector 1, la plata către această parte civilă 
a sumei de 25.114,31 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare, 
calculată de la data producerii prejudiciului în patrimoniul spitalului şi până la plata efectivă a debitului 
datorat. 

În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, art. 
1357 alin. 1 Cod civil, art. 1381 alin. 1 Cod civil şi art. 1385 alin. 1 Cod civil, a fost admisă în parte acţiunea 
civilă formulată de către partea civilă [•], cu domiciliul în sat Brezoaia nr. 295,[•], [•], cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la Societatea de Avocaţi „[•] şi Asociaţii”, şi obligă partea responsabilă 
civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. la plata către această parte civilă a sumei de 
70.000 lei, cu titlu de daune morale, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare, calculată de la data 
de 22.09.2013 până la data achitării despăgubirilor. 

A fost respinsă, în rest, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată de către partea civilă [•]. 
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul [•] la plata către stat a 

sumei de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către, din care suma de 1.500 lei este aferentă fazei de 
urmărire penală. 

S-a luat act că partea civilă [•] solicită cheltuieli de judecată, pe cale separată. 
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari nr.[•]/P/2013 din data de 08.07.2016, 

s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului [•], sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare 
corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 şi 3 Cod penal (persoana vătămată [•]). 

În esență, în cuprinsul actului de sesizare a instanței s-a reţinut că inculpatul[•], la data de 
22.09.2013, în jurul orei 05:30, pe DN 7, în interiorul localităţii Tărtăşeşti, [•], în timp ce conducea 
autoturismul marca Seat, cu nr. de înmatriculare[•], în condițiile nerespectării dispozițiilor legale privind 
circulația pe drumurile publice (art. 35 alin. 1, art. 48, art. 51 din OUG nr. 195/2002 şi art. 1, art. 121 alin. 
1 din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002), a acroșat atelajul cu tracțiune animal condus de 
persoana vătămată [•], producând vătămarea corporală a pasagerei din atelajul hipo, persoana vătămată 
[•] (150 de zile de îngrijiri medicale; leziunile traumatice au pus în primejdie viaţa victimei şi 
constituie infirmitate fizică şi prejudiciu estetic grav, permanente). 

Situația de fapt expusă în rechizitoriu a fost reținută pe baza următoarelor mijloace de probă: -
proces-verbal de cercetare la faţa locului: 

§ declaraţie inculpat, suspect, martor [•], 
§ extras fişă de cazier inculpat, 
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§ raport de expertiză tehnică [•], 
§ raport de expertiză medico-legală [•] emis de SJML[•], 
§ raport de expertiză medico-legală [•]emis de SJML[•], 
§ raport de nouă expertiză medico-legală nr. A5 [•] persoana vătămată [•], 
§ raport de nouă expertiză medico-legală nr. A5 [•] persoana vătămată [•], 
§ buletin de analiză toxicologică [•], 
§ buletin de analiză toxicologică [•], 
§ declaratie martor[•]. 

Prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 151/06.10.2016, s-a constatat legalitatea 
sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în cauza privind  pe 
inculpatul [•], trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 196 alin. 2 si 3  din noul Cod 
penal. 

De asemenea, s-a dispus începerea judecății privind pe inculpatul [•], pentru săvârşirea 
infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 şi 3 Cod penal. 

Inculpatul a optat pentru procedura de judecată de drept comun. 
Prin adresa înregistrată pe rolul instanţei la data de 17.10.2016, persoana vătămată [•] s-a 

constituit parte civilă împotriva Societăţii de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. şi Fondului 
de Garantare a Asiguraţilor cu suma de 50.000 lei, cu titlu de daune materiale şi 1.000.000 euro, 
reprezentând daune morale. 

Prin adresa înregistrată pe rolul instanței la data de 06.12.2016, Spitalul Clinic de Urgenţă 
Bucureşti s-a constituit parte civilă cu suma de 25.114,31 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor 
medicale acordate persoanei vătămate [•], conform foii de observaţie nr. 28698, precum şi dobânda legală 
calculată de la data producerii prejudiciului în patrimoniul spitalului şi până la plata efectivă. 

Sub aspectul probatoriului, în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu 
înscrisurile depuse la dosar, raport de expertiză în specialitatea autovehicule şi circulaţie 
rutieră, declaraţia inculpatului, declaraţia persoanei vătămate, declaraţiile martorilor, 
declaraţiile experţilor [•] şi [•], planşe foto şi înregistrare video, raport de expertiză 
criminalistică specialitatea autovehicule şi circulaţie rutieră, întocmit de INEC, raport de nouă 
expertiză medico-legală. 

De asemenea, la solicitarea instanţei s-a atașat cazierul judiciar al inculpatului. 
Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
În fapt, data de 22.09.2013, în jurul orei 05:30, pe DN 7, în interiorul localităţii Tărtăşeşti, 

inculpatul [•] în timp ce conducea autoturismul marca Seat, cu nr. de înmatriculare [•], în condiţiile 
nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice (art. 35 alin. 1, art. 48, art. 51 din 
OUG nr. 195/2002 şi art. 1, art. 121 alin. 1 din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002), a acroşat 
atelajul cu tracţiune animal condus de persoana vătămată [•], producând vătămarea corporală a pasagerei 
din atelajul hipo, persoana vătămată [•] (150 de zile de îngrijiri medicale; leziunile traumatice au pus în 
primejdie viaţa victimei şi constituie infirmitate fizică şi prejudiciu estetic grav permanent). 
Situaţia de fapt expusă rezultă din următoarele mijloace de probă: 

Astfel, din cuprinsul procesului-verbal de cercetare la faţa locului şi planşele foto ataşate rezultă 
că accidentul s-a produs la km 27+800m pe DN 7, pe banda I de mers dinspre Piteşti spre Bucureşti, 
coliziunea realizându-se între partea frontală dreapta a autoturismului Seat condus de inculpat şi partea 
stânga spate a atelajului hipo condus de persoana vătămată [•]. 

Din declaraţiile persoanei vătămate[•] a reieşit că au plecat cu legumele către [•], au mers bine 
până la Tărtăşeşti, când s-a produs accidentul, a avut impresia că a explodat roata, după care nu mai ştie 
ce s-a întâmplat, până când s-a trezit la spital, după mai multe zile sau săptămâni. Conform persoanei 
vătămate, căruţa era dotată cu triunghi reflectorizant şi felinar de culoare arginite, ce era aprins atunci 



 

 
 

4 

când au plecat de acasă. Felinarul era amplasat la mijlocul căruţei, mai sus de roata din spate, astfel încât 
să se poată observa, era amplasat în lateral. 

Conducătorul atelajului hipo era martorul [•]. Acesta a prezentat, în cursul cercetării judecătorești, 
modul de producere a accidentului, după cum urmează: la data producerii accidentului, a plecat de acasă 
la ora 05:30. Căruța pe care o conducea era dotată cu mijloace de semnalizare şi un felinar, bateriile cu care 
funcţiona acesta găsindu-se pe jos, la locul accidentului, de către agentul de poliţie care a efectuat 
cercetarea la faţa locului. Când au ajuns în localitatea Tărtăşeşti, la 100 metri de trecerea pentru pietoni 
din această localitate, au fost loviţi din spate de o maşină. Martorul a fost aruncat din căruţă, iar soţia sa, 
persoana vătămată [•]s-a răsturnat cu căruţa, suferind o vătămare la picioare, căruţa fiind plină cu marfă 
ce a fost distrusă în urma producerii accidentului. După producerea accidentului, inculpatul a spus „ce să 
fac, m-a luat somnul”. La faţa locului a fost prezent martorul[•], care a văzut căruţa răsturnată şi pe martor 
aruncat din ea. 

Din declaraţiile martorului [•] a reieşit că acesta nu a văzut producerea accidentului, însă a fost 
prezent la faţa locului, în momentele imediat ulterioare. În cursul cercetării judecătorești, acesta a relatat 
că locuiește aproape de locul producerii accidentului, în ziua în cauză, a auzit o bubuitură, a ieşit afară, a 
văzut căruța care era lovită, pe care stătea sprijinit de parapetul care separă sensurile de mers şi se văieta, 
fiind lovit, iar persoana vătămată era în căruţă, cu picioarele în sus şi se văieta. L-a auzit pe şofer spunând 
că nu a văzut căruţa deoarece a adormit. A găsit în total 4 baterii la locul producerii accidentului. 

În cursul cercetării judecătorești, inculpatul [•] a declarat că, în ziua producerii accidentului, se 
deplasa din[•] către Bucureşti, urmând să intre în tura de dimineaţă. Se afla într-o stare psiho-motorie, 
care îi permitea să conducă autoturismul. Ajuns în apropierea sensului giratoriu de la intrarea în 
Tărtăşeşti, s-a încadrat în spatele unui vehicul care circula cu o viteză de circa 60 km/h. Inițial, în prima 
declaraţie, dată la 2-3 zile de la data producerii accidentului, nu a făcut referire la acest autoturism, fiind 
sub tulburarea produsă de accident. În apropierea locului producerii accidentului, iluminatul public nu 
funcționa la acel moment, iar inculpatul rula în spatele acelui autoturism. Acesta a efectuat o manevră 
bruscă de trecere pe banda a doua, astfel încât inculpatul nu a mai avut timpul necesar pentru evitarea 
obstacolului, a simțit că se răsucește cu maşina, autovehiculul s-a deplasat puţin cu spatele, iar la oprirea 
acestuia a deschis cu uşurinţă uşa din partea stângă. A auzit o voce care gemea, iar din partea sa dreaptă 
s-a apropiat un bărbat care îi spunea amenințător „ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut”. 

Persoana vătămată, întrucât acuza dureri ale membrelor inferioare ulterior accidentului, a fost 
preluată de serviciul de ambulanţă şi transporată la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, diagnosticul la 
internare fiind următorul: contuzie toracică simplă, contuzie abdominală în observaţie, traumatism prin 
strivire-avulsie, plagă contuză suprafascială treime medie şi distală, faţă postero-laterală gamba dreaptă 
cu avulsie tegumentară de cca 20/30 sângerare mixtă în cantitate moderată. Persoana vătămată a rămas 
internată în perioada 22.09-14.11.2013 şi a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale plastice şi 
reconstructive, necesitând inclusiv grefe de piele. 

Ulterior, conform raportului de nouă expertiză medico-legală nr. A5[•] emis de o comisie medicală 
din cadrul INML, s-a concluzionat faptul că numita prezintă leziuni traumatice, care au putut fi produse 
prin lovire cu şi de corp dur şi posibil comprimare-strivire între două planuri dure, în condiţiile accidentului 
rutier produs la data de 22.09.2013. Pentru leziunile traumatice necesită îngrijiri medicale de circa 150 de 
zile. Leziunile traumatice au pus în primejdie viaţa victimei şi constituie infirmitate fizică şi prejudiciu 
estetic grav, permanente. 

Raportul de nouă expertiză medico-legală efectuată în cursul urmăririi penale a fost aprobat de 
către Comisia de Avizare şi Control din cadrul INML, cu mențiunea că aprecierea caracterului permanent 
al infirmității se va face printr-o reexaminare, după epuizarea mijloacelor terapeutice necesitante. 

Prin urmare, nu s-a putut stabili dacă infirmitatea suferită de persoana vătămată are caracter 
permanent, deoarece mijloacele terapeutice nu s-au epuizat, persoana vătămată fiind în curs de tratament, 
la data eliberării avizului. 
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Cu referire la leziunile traumatice suferite de către persoana vătămată, inculpatul a prezentat, în 
cursul cercetării judecătorești, planşe foto şi înregistrare video din care reiese că, ulterior producerii 
accidentului, persoana vătămată a fost observată dansând într-o horă. 

Pentru a se determina dacă mijloacele terapeutice au fost epuizate, iar infirmitatea are caracter 
permanent sau, din contră, a fost temporară, s-a efectuat o nouă expertiză medico-legală, de către INML, 
din care a reieşit că pentru leziunile traumatice suferite, persoana vătămată a necesitat un număr de 150 
de zile de îngrijiri medicale, leziunile traumatice au pus în pericol viaţa persoanei şi constituie infirmitate 
fizică  şi prejudiciu estetic grav, permanente. Comisia de Avizare şi Control din cadrul INML nu a avizat 
acest raport suplimentar de expertiză, astfel încât nu se poate determina dacă persoana vătămată a suferit 
o infirmitate permanentă sau, din contră, temporară. 

Martorul, soţia inculpatului, a sosit la locul producerii accidentului, urmare a apelului soțului său, 
astfel că, în mod evident, nu a putut relata modalitatea de producere a acestuia, însă a observat că marfa 
din căruţă, legumele, erau distruse în totalitate. 

Având în vedere această situaţie de fapt, s-a procedat, în cursul urmăririi penale, la efectuarea 
unei expertize tehnice auto de către ing. [•], care a stabilit în concluziile raportului drept cauze ale 
producerii accidentului: 
- neatenţia şi aprecierea eronată a situaţiei concrete în trafic corelată cu modul de conducere de care a dat 
dovadă conducătorul auto [•]; 
- viteza neadecvată cu care a rulat autoturismul condus  de conducătorul auto[•] (94,47 km/h), încălcând 
prevederile art. 35 alin. 1, art. 48, art. 51 din OUG nr. 195/2002 şi art. 1, art. 121 alin. 1 din Regulamentul 
de aplicare al OUG 195/2002; 
- deplasarea pe drumul național a vehiculului cu tracțiune animală condus de[•]; 
- nerespectarea de către [•] a normei care stabilea obligativitatea de a purta îmbrăcăminte cu elemente 
fluorescent-reflectorizante, încălcând prevederile  art. 35 alin. 1, art. 71 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 şi 
art. 1, art. 165 lit. b, lit. g din Regulamentul de aplicare. 

Concluzii similare au fost cuprinse şi de raportul de expertiză criminalistică întocmit 
de către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, potrivit căruia cauzele producerii 
accidentului sunt: 

§ circulaţia pe drumul naţional a căruţei conduse de [•]; 
§ neadaptarea vitezei autoturismului Seat, înmatriculat cu nr. [•] la spaţiul de 

vizibilitate disponibil. Conducătorul autoturismului nu putea evita accidentul în 
condiţiile date (rula cu viteza de 85 km/h, accidentul putând fi prevenit doar dacă 
circula cu 48 km/h. De asemenea, conducătorului atelajului hipo putea, la rândul 
său, să evite accidentul, dacă nu circula pe drumul naţional. 

Concluziile rapoartelor întocmite de către expertul [•], expert parte propus de inculpat, au fost 
înlăturate în parte, în sensul în care autoturismul condus de către petent nu rula cu o viteză de 69 km/h, 
ci cu o viteză superioară limitei de 70 km/h admise pe sectorul de drum respectiv (85-94 km/h), astfel cum 
au concluzionat celelalte două rapoarte de expertiză întocmite în cauză. Expertul parte a avut în vedere 
împrejurarea relatată de către inculpat, cu privire la rularea în spatele unui autoturism care a schimbat 
brusc banda de deplasare, fapt ce nu este confirmat de niciun alt mijloc de probă. Este real că martorul 
putea evita producerea accidentului dacă nu rula pe drumul naţional şi purta îmbrăcăminte cu elemente 
reflectorizante, însă, la rândul său, inculpatul putea evita coliziune dacă rula cu o viteză cel mult egală cu 
limita legală şi care să-i permită oprirea până la limita spațiului de vizibilitate. 

În drept, instanţa de fond a apreciat că fapta inculpatului [•] care, la data de 22.09.2013, 
în jurul orei 05:30, pe DN 7, în interiorul localităţii Tărtăşeşti, [•], în timp ce conducea 
autoturismul marca Seat, cu nr. de înmatriculare [•], a acroșat atelajul cu tracțiune animal 
condus de persoana vătămată [•], producând vătămarea corporală a pasagerei din atelajul 
hipo, persoana vătămată [•] (150 de zile de îngrijiri medicale; leziunile traumatice au pus în 
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primejdie viaţa victimei şi constituie infirmitate fizică şi prejudiciu estetic grav, permanent), 
întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev 
de art. 196 alin. 2 şi 3 N.C.P, a produs persoanei vătămate leziuni traumatice care au necesitat 
pentru vindecare un număr de 150 de zile de îngrijiri medicale şi i-a pus în primejdie viaţa, în 
condiţiile nerespectării de către inculpat a dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile 
publice. 

Elementul material constă în exercitarea indirectă de violențe asupra corpului persoanei vătămate 
[•]. 

Urmarea imediată este reprezentată de leziunile traumatice suferite de către persoana vătămată 
[•] şi care, conform rapoartelor de expertiză medico-legală indicate în paragrafele precedente, au necesitat 
pentru vindecare 150 de zile de îngrijiri medicale, au pus în primejdie viaţa persoanei şi constituie 
prejudiciu estetic grav permanent. 

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată este confirmată de 
rapoartele de expertiză medico-legală întocmite în cauză. 

Date fiind concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea autovehicule şi 
circulaţie rutieră, efectuată în cursul cercetării judecătoreşti, prima instanţă a aprecait că se poate reţine 
încălcarea de către inculpat doar a dispozițiilor legale prevăzute de art. 35 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 
(participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, 
să nu pună în pericol viața sau integritatea corporala a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății 
publice ori private), art. 48 din OUG nr. 195/2002 (conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul 
legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevra 
în condiții de siguranță) şi art. 51 din același act normativ (conducătorul unui vehicul care circulă în spatele 
altuia are obligația de a păstra o distanță suficientă față de acesta, pentru evitarea coliziunii). De 
asemenea, inculpatul a încălcat art. 121 alin. 1 din HG nr.[•] (potrivit căruia conducătorii de vehicule sunt 
obligați să respecte viteza maxima admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care 
face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare). 

Sub aspectul laturii subiective, instanţa de fond a apreciat că infracțiunea a fost comisă din culpă 
cu prevedere, deoarece inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale, dar nu l-a acceptat, socotind fără temei 
că el nu se va produce (art. 16 alin. 4 lit. a C. pen.). Vinovăția inculpatului este concurentă cu cea a 
conducătorului atelajului hipo, martorul [•], care a rulat cu căruţa pe drumul național (încălcând art. 71 
alin. 1 din OUG nr. 195/2002) şi nu a purtat îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante, încălcând art. 175 
lit g din Regulamentul de punere în aplicare a OUG nr. 195/2002). 

Constatând că fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată există, constituie infracţiune 
şi a fost săvârşită de acesta, instanţa de fond a dispus o soluţie de condamnare, în baza art. 396 alin. 2 din 
Codul de procedură penală. 

Sub aspectul individualizării pedepsei ce i-a fost aplciată inculpatului pentru fiecare dintre 
infracțiunile comise de acesta, instanța de fond a avut în vedere criteriile generale de individualizare a 
pedepsei, prevăzute de art. 74 alin. 1 din Codul penal. Conform acestuia, stabilirea duratei ori a 
cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea 
infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: a) împrejurările şi modul de comitere a 
infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; c) natura şi 
gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; d) motivul săvârşirii infracţiunii şi 
scopul urmărit; e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) 
conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de 
sănătate, situaţia familială şi socială.[•]. (2) adaugă faptul că atunci când pentru infracţiunea săvârşită 
legea prevede pedepse alternative (cazul infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. art. 196 
alin. 2, 3 C. pen.) , se ţine seama de criteriile prevăzute în alin. (1) şi pentru alegerea uneia dintre acestea. 
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În ceea ce priveşte împrejurările şi modul de comitere a faptei, intanţa de fonda a apreciat că 
importantă în procesul de individualizare judiciară a pedepsei este gravitatea încălcării regulilor de 
circulaţie de către inculpat. Astfel, a reţinut că inculpatul a rulat în interiorul localităţii cu o viteză 
superioară cu cel puţin 15 km/h limitei maxime admise pe sectorul de drum respectiv, 94 km/h conform 
raportului[•], în condiţii de vizibilitate redusă furnizată de faza de întâlnire a farurilor, neadaptând viteza 
astfel încât să poată opri autoturismul până la limita de vizibilitate. Prin urmare gravitatea încălcării 
regulilor de circulaţie de către conducătorul auto este una relativ ridicată. 

De natură a imprima faptei un grad ridicat de periculozitate este, în schimb, severitatea urmării 
imediate, respectiv leziunile traumatice suferite de către persoana vătămată, care au necesitat pentru 
vindecare un număr de 150 de zile de îngrijiri medicale, au pus în primejdie viaţa acesteia şi constituie 
infirmitate şi prejudiciu estetic grav, permanent. 

Referitor la urmarea imediată a infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prima instanţă a 
avut în vedere nu doar severitatea leziunilor traumatice suferite de către persoana vătămată [•], apreciate 
prin intermediul criteriului medico-legal al numărului de zile de îngrijiri medicale, ci şi diagnosticul concret 
al pacientului la internare. Aceste aspecte au fost relevate de biletul de ieşire din spital aferent foii de 
observație 28698 emis de către Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti. Astfel, pacienta s-a prezentat la 
camera de gardă adusă de echipajul UPU-SMURD, cu diagnosticul: accident rutier, contuzie toracică 
simplă, contuzie abdominală în observaţie, traumatism prin strivire-avulsie. Plagă contuză suprafascială 
treime medie şi distală faţă poserolaterală gambă dreaptă cu avulsie tegumentară de circa 20-30 cm. 
Sângerare mixtă în cantitate moderată. 

Gravitatea urmării imediate a justificat, în opinia instanței de fond, aplicarea unei 
pedepse cu închisoare. 

Privitor la circumstanțele personale ale inculpatului, prima instanţă a avut în vedere faptul că 
acesta este în vârstă de nu are antecedente penale, astfel cum reiese din certificatul de cazier judiciar 
atașat la dosarul cauzei. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, l-a condamnat pe 
inculpatul [•] la pedeapsa închisorii de 1 an şi 2 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă, prevăzută de art. 196 alin. 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

Raportat la natura şi gravitatea infracţiunii, la împrejurările cauzei şi persoana inculpatului, 
expuse în cele ce preced, criterii enumerate de art. 67 alin. 1 din Codul penal, instanța de fond a apreciat 
că pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi nu este necesară. 

În ceea ce privește modalitatea de individualizare judiciară a executării pedepsei rezultante, a 
apreciat că, dat fiind faptul că pedeapsa rezultantă este mai mică de 3 ani, inculpatul neavând antecedente 
penale şi manifestându-şi acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de 
persoana inculpatului, precum şi de posibilitățile sale de îndreptare, aplicarea pedepsei este suficientă 
şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară 
supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. În concret, trebuie ţinut seama de forma de 
vinovăţie cu care a fost comisă infracțiunea – culpa cu prevedere, culpă concurentă cu cea a conducătorului 
atelajului hipo. 

Astfel, în baza art. 91 din Codul penal, a dispus suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere şi a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. 1 din 
Codul penal. 

În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, a obligat inculpatul ca pe durata termenului de 
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; 
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 
d) să comunice schimbarea locului de muncă; 
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e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de 
existenţă. 

În baza art. 94 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute  de 
art. 93 alin. 1 lit. c-e, s-a dispus să se comunice Serviciului de Probaţiune Bucureşti. 

În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, i-a impus inculpatului ca, pe durata termenului de 
supraveghere, să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către 
serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. 

În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatului i-a 
impus să presteze muncă neremunerată în folosul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 4 sau Arhiepiscopiei Bucureştilor, entități din comunitate ce figurează în baza de date a 
serviciului de probaţiune la data pronunţării prezentei, pentru o perioadă de 60 de zile. 

În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal, i-a atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul 
penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor 
impuse, neexecutării obligațiilor ce îi revin sau a săvârșirii unei noi infracțiuni în termenul de 
supraveghere. 

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanța de fond a constatat că, potrivit art. 1349 alin. 1 C.civ., 
orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune 
şi să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor 
persoane, iar potrivit art. 1349 alin. 2 C.civ., cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire 
răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral. 

Potrivit art. 1357 alin. 1 C.civ., cel care  cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, 
săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. 

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: fapta ilicită, prejudiciul produs ca urmare a faptei ilicite, raportul de cauzalitate între fapta ilicită 
şi prejudiciu şi vinovăţia celui care a cauzat prejudiciul. 

Referitor la prejudiciul cauzat de fapta ilicită a inculpatului, prima instanţă a reţinut că acesta 
poate avea două componente: o componentă materială şi o componentă morală – ce constă în suferinţele 
pricinuite. 

În cazul infracțiunilor prin care s-a cauzat o suferinţă fizică, victimei trebuie să-i fie recunoscut nu 
numai dreptul la daune materiale, ci şi acela la daune morale, despăgubirea, în acest ultim caz având rolul 
de a da o compensare victimei. Spre deosebire de despăgubirile pentru daune materiale, care se stabilesc 
pe bază de probe, despăgubirile pentru daune morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată. 
În aceste cazuri evaluarea  despăgubirilor pentru daune morale, în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau 
de a nu tinde spre o îmbogățire fără just temei, trebuie să ţină seama de suferinţele fizice şi morale 
susceptibil în mod rezonabil a fi fost cauzate de fapta săvârşită de inculpat, precum şi de toate consecinţele 
acesteia relevate de probele administrate în cursul procesului penal. 

Prin adresa înregistrată pe rolul instanței de fond la data de 17.10.2016, persoana vătămată [•] s-
a constituit parte civilă împotriva Societăţii de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. şi Fondului de 
Garantare a Asiguraţilor cu suma de 50.000 lei, cu titlu de daune materiale şi 1.000.000 euro, reprezentând 
daune morale. 

Prima instanţă a apreciat că fapta ilicită a inculpatului constă în infracțiunea de vătămare 
corporală din culpă. 

În ceea ce privește prejudiciul moral încercat de către persoana vătămată [•], a reținut că acesta 
poate fi conturat pe baza înscrisurilor medicale existente la dosar, inclusiv a raportului de nouă expertiză 
medico-legală întocmit de către INML [•] (f. 149-157 dup). 

Astfel, din biletul de ieşire din spital al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti s-a reţinut  că 
aceasta a fost internată în secţia chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, în perioada 229 – 
14.11.2013. Diagnosticul la internare a fost: accident rutier. Contuzie toracică simplă. Contuzie 
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abdominală în observaţie. Traumatism prin strivire avulsie. Plagă contură suprafascială treime medie şi 
distală, faţă postero-laterală gambă dreaptă cu avulsie tegumentară de circa 20/30cm sângerare mixtă în 
cantitate moderată. 

Instanţa de fond a ţinut seama în cuantificarea suferințelor persoanei vătămate de urmările 
imediate produse – punerea în primejdie a vieții persoanei, infirmitate (chiar dacă nu s-a putut stabili că 
aceasta are caracter permanent), prejudiciu estetic grav permanent, 150 de zile de îngrijiri medicale 
necesitate pentru vindecare. 

A ţinut seama de durata mare a internării în spital, de natură a-i cauza un disconfort suplimentar 
persoanei vătămate, pe lângă durerile fizice cauzate de traumatism în sine. 

Din depoziţia martorului [•] a reieşit că tratamentele administrate persoanei vătămate durează şi 
în prezent, estimează costul lor la 40.000 lei, persoana vătămată având în continuare nevoie de recuperare, 
ar trebui să fie supusă unor noi intervenţii chirurgicale. Înainte de producerea accidentului, persoana 
vătămată muncea în gospodărie, iar în prezent nu mai poate munci, aşteaptă să fie ridicată din pat pentru 
a fi dusă la toaletă. Tatăl persoanei vătămate, martorul [•], nu mai lucrează la câmp, deoarece nu mai are 
cu cine. Activitățile agricole şi cele de vânzare a produselor obţinute se derulau de către cei doi părinți ai 
persoanei vătămate, împreună. 

În mod similar, martorul [•] a declarat că soţia sa are călcâiul afectat, o doare până la 
genunchi şi dacă sta mai mult de 10 minute în picioare, trebuie să o ia pe braţe. Persoana 
vătămată prezenta dureri şi după ieşirea din spital, dureri care se manifestă şi în prezent. 

Cu referire la daunele materiale pretinse de aceeași persoană vătămată, instanța de fond a 
constatat că, spre deosebire de cele morale, acestea sunt supuse probațiunii, trebuind să fie administrate 
orice mijloace de probă din care să rezulte cuantumul lor. În speţă, partea civilă nu a dovedit pretențiile 
materiale, nu a depus înscrisuri din care să rezulte valoarea medicamentelor achiziționate, valoarea 
atelajului hipo şi a legumelor distruse, nu a probat veniturile pe care le realiza anual din vânzarea 
legumelor cultivate. Martorii audiați nu au fost în măsură decât să aproximeze valoarea medicamentelor, 
a căruţei şi a legumelor, acestea nefiind probe certe din care să rezulte valoarea prejudiciului. 

Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul încercat de către parte civilă există, 
acțiunea culpabilă a inculpatului având drept urmare vătămarea integrității corporale a persoanei 
vătămate [•] şi, implicit prejudiciul moral încercat de acesta. 

Prin Decizia nr. [•]/2016, pronunțată în urma soluționării unui recurs în interesul legii, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că, în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii 
produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente şi 
are obligaţia de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracţiune, în limitele stabilite în contractul de 
asigurare şi prin dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă. 

De asemenea, conform art. 37 alin. (4) din [•] ASF nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, despăgubirea se plătește de către 
asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii 
răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul 
a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o 
plătească. 

La data producerii accidentului, autoturismul condus de către inculpat era asigurat RCA la partea 
responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 25 
alin. 1 Cod procedură penală, art. 1357 alin. 1 Cod civil, art. 1381 alin. 1 Cod civil şi art. 1385 alin. 1 Cod 
civil, prima instanţă a admis în parte acțiunea civilă formulată de către partea civilă [•] şi a 
obligat partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. la 
plata către această parte civilă a sumei de 70.000 lei, cu titlu de daune morale, la care a adăugat 
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dobânda legală penalizatoare, calculată de la data de 22.09.2013 până la data achitării 
despăgubirilor. 

Prin adresa înregistrată pe rolul instanței la data de 06.12.2016, Spitalul Clinic de Urgenţă 
Bucureşti s-a constituit parte civilă cu suma de 25.114,31 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor 
medicale acordate persoanei vătămate[•], conform foii de observație nr. 28698. 

Cheltuielile efectuate de către partea civilă au rezultat din decontul ataşat la f. 30 vol. I. 
Prima instanţă a apreciat că legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu există, 

acţiunea culpabilă a inculpatului având drept urmare vătămarea integrității corporale a persoanei 
vătămate [•] şi, implicit, cheltuielile angajate de îngrijirile medicale. 

Astfel, instanța de fond a amid acţiunea civilă formulată de către partea civilă Spitalul Clinic de 
Urgenţă Bucureşti şi a obligat partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA 
S.A. la plata către la plata către această parte civilă a sumei de 25.114,31 lei, cu titlu de daune materiale, 
la care a adăugat dobânda legală penalizatoare, calculată de la data producerii prejudiciului în patrimoniul 
spitalului şi până la plata efectivă a debitului datorat. 

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, instanța de fond l-a obligat pe inculpatul [•] la plata 
către stat a sumei de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către, din care suma de 1.500 lei este aferentă 
fazei de urmărire penală. 

De asemenea, a luat act că partea civilă [•] solicită cheltuieli de judecată, pe cale separată. 
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpatul [•], partea civilă [•] şi partea responsabilă 

civilmente: Societatea de Asigurare Reasigurare S.A. prin lichidator KPMG Restructuring SPRL, cauza 
fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel Ploieşti în data de 21.09.2021, sub nr.[•]/284/2016. 

Partea civilă a solicitat admiterea apelului, majorarea cuantumului daunelor morale la plata 
cărora, partea responsabilă civilmente [•] prin lichidator KPMG Restructuring SPRL, este obligată de la 
suma de 70.000 lei la 300.000 euro, echivalentul in lei la cursul BNR valabil la data plăţii efective la care 
să se adaoge dobânda legală penalizatoare, calculată dc la data de 22.09.2013 până la data achitării 
despăgubirilor și  obligarea părţii responsabile civilmente[•] prin lichidator KPMG Restructuring SPRL 
plata sumei de 10.000 lei, reprezentând daune materiale; 

Obligarea părţii responsabile civilmente [•] prin lichidator KPMG Restructuring SPRL la plata 
cheltuielilor de judecată ocazionate de etapa apelului, conform dovezilor pe care le vom depune până la 
Închiderea dezbaterilor, având în vedere următoarele: 

Sentinţa evaluează greşit cuantumul daunelor morale cuvenite persoanei sale. 
Soluţia instanţei de prim grad de jurisdicţie nu are în vedere importanţa valorilor lezate 

[dreptul la integritate fizică ţi psihică garantat dc art. 22 alin. (1) din Constituţie), a 
consecinţelor profund negative suferite dc subsemnata, a Implicaţiilor acestora în viaţa socială 
a subsemnatei şi a travaliului emoţional la care am fost supusă o lungă perioadă de timp. 

Prin soluţia adoptată asupra capătului de cerere privind daunele morale, Judecătoria 
Răcari nu a respectat principiile rezonabilitaţii, echităţii şi proporţionalităţii. 

Daunele morale în cuantum de 70.000 lei acordate de prima instanţă pentru vătămarea corporală 
a sa nu asigură un just echilibru între prejudiciul suferit şi despăgubirea acordată. 

Producerea unor leziuni şi expunerea persoanei vătămate la mediul spitalicesc, în 
perioada 22.09.2013-14.112013 la Spitalul Cinic de Urgenţă București, au provocat stări de 
angoasă şi nelinişte prin noutatea situației şi adaptarea la noile condiţii de viaţă. 

Suma solicitată o apreciază ca fiind justă, suficientă şi nicidecum exagerată pentru prejudiciul 
mural cauzat în urma accidentului, iar aprecierea cuantumului daunelor morale trebuie raportată la 
gravitatea leziunilor suferite, suferinţa fizică de intensitate considerabilă, tratamentele necesare pentru 
recuperare, precum şi procesul continuu de vindecare, iar nu doar prin raportare la elemente pur teoretice 
şi generale, 
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În perioada internării 22.09.2013-14.11.2013, a fost supusă în aproximativ o lună şi jumătate de 
internare la 5 (cinci) intervenţii chirurgicale şi i s-a administra în permanenţă, zi  de zi, tratament 
medicamentos, atât pentru recuperare, cât şi pentru durerile pe care le avea, acestea fiind imposibil de 
suportat. Probele demonstrează gravitatea leziunilor suferite, acestea fiind mai mult decât concludente în 
a întări convingerea instanţei asupra faptului că, indiferent de numărul de zile de îngrijiri medicale, 
suferinţele efectiv resimţite de victimele accidentelor sunt inestimabile şi greu de imaginat pentru o 
persoană care a fost ferită de un asemenea eveniment negativ. 

Accidentul a produs lipsirea de sănătate fizică şi psihică, de vieţuire (fizică normală, fără incidente, 
in perioada după producerea accidentului. 

Pentru a înţelege gravitatea afectării piciorului, să se aibă în vedere că, la momentul examinării 
nemijlocite a sa de către medicul legist în data de 02.12-2019, deci la aprox. 7 ani de la data 
accidentului, s-a reţinut că se deplasează dificil cu sprijin pe cadru de mers, deplasarea fără 
cadru este foarte grea, cca. 15 - 30 m ai paşi mici;  are glezna şi piciorul drept tumefiate, dure 
la palpare, are sensibilitate absentă la nivelul gleznei drepte şi calcaneu drept şi scăzută la 
nivelul gambei drepte, a rămas cu o cicatrice brun-albicioasă, neomogenă, htpertrofică de 23/21 
cm cu lipsă de masă musculară (cca. 1 cm profunzime), extinsă. 

Dovezile administrate in faţa primei instanţe arată dureri psihice intense şi repercusiuni de natură 
psihologică importante care au înrăutăţit calitatea vieţii. Durerea cauzată este cu atât mai puternică în 
contextul în care vine în  mod neaşteptat, printr-o traumatologie care nu a fost precedată de o problemă de 
sănătate sau de o suferinţă a subsemnatei înainte de data producerii Accidentului. 

În raport de toate aceste împrejurări, cuantumul daunelor morale acordate de prima instanţă 
pentru vătămarea corporală nu asigura o „satisfacţie echitabilă", motiv pentru care a solicitat desfiinţarea 
în parte a sentinţei şi obligarea părţii responsabile civilmente prin lichidator la plata sumei solicitate prin 
cererea de constituire ca parte civilă, respectiv300.000 euro, echivalentul în lei la cuibul BNR valabil la 
data plăţii efective la care se adaugă dobânda legală penalizatoare, calculată de la data de 22.09.2013 până 
la data achitării integrale a despăgubirilor. 

Solicită instanţei reanalizarea mijloacelor de probă propuse şi administrate în faţa primei instanţe, 
desfiinţarea în parte a Sentinţei şi, ca urmare a rejudecarii, pronunţarea unei noi hotărâri asupra la tu rit 
civila a cauzal prin care să se dispună  majorarea cuantumului daunelor morale la plata cărora, partea 
responsabilă civilmente prin lichidator KPMG Restructuring SPRL, este obligată către subsemnata, de Iu 
suma de 70.000 lei la 300.000 euro, echivalentul in Ici la cursul BNR valabil la data plăţii efective, la care 
se adaugă dobânda legala penalizatoare, calculată de la data accidentului până la data achitării 
despăgubirilor, obligarea părţii responsabile civilmente prin lichidator KPM plata sumei de 40.000 lei, 
reprezentând daune materiale; la plata cheltuielilor de judecată ocazionate dc etapa apelului, conform 
dovezilor depuse. 

Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. a formulat motive de apel împotriva sentinţei 
penale nr. [•] pronunţata in data de 18.01.2021 de către Judecătoria Răcari în dosarul nr.[•]/284/2016 prin 
care a solicitat: 

§ desfiinţarea sentinţei prin rare a fost soluţionata latura civila a procesului penal in ceea ce 
priveşte soluţionarea laturii civile fata de partea civila [•]; 

§ reanalizarea despăgubirilor morale si materiale acordate pârtii civile, raportat și la culpa 
conducătorului atelajului in care se afla partea civila în momentul accidentului; 

§ desfiinţarea sentinţei primei Instanţe, cu consecinţa înlăturării obligaţiei de plata a 
dobânzilor legale penalizatoare calculate de ia data producem evenimentului rutier. 

Având in vedere ca despăgubirile pentru care inculpatul este ţinut sa răspundă fata de partea 
civila, in limitele prevăzute dc art 1371 alin 1 Cod Civil si art. 28 alin 1 din Ordinul nr. 14/2011 pentru 
punerea In aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru prejudicii 
produse prin accidente de vehicule, sunt incluse în categoria celor acoperite de contractul de asigurare, 
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apreciem ca sunt aplicabile in speţa dispoziţiile art. 28 alin 1 din Ordinul nr 14/2011, asigurătorul [•] 
urmând a fi obligat m mod direct la repararea prejudiciului eaurat pârtii civile proporţional cu culpa 
inculpatului. 

Instanţa de fond era ţinuta sa analizeze culpa fiecarei persoane implicate in producerea 
accidentului (conform raportului de expertiza in specialitatea auto fiind reţinuta si culpa conducătorului 
atelajului in producerea accidentului în raport de rare se impunea să stabilească cuantumul daunelor 
morale acordate pârtii civile. 

Pe parcursul procesului, partea civila nu si-a precizat cererea in sensul de a solicita si dobânda 
legala penalizatoare, cadrul procesual, atat în privinţa obiectului cat si a participanţilor la proces, este 
stabilit prin cererea de chemare in judecata. [•] care se adresează Instanţei judecătoreşti in calitate de 
reclamant, cerând apărarea unui drept ori a unui interes ocrotit de lege este cea care determina concret 
limitele procesului, instanţa fiind obligata sa se pronunţe numai cir privire la ceea ce s-a cerut. Apreciază 
că instanţa de fond nu putea acorda mai mult decit sa cerut, latura civila a procesului penal fiind guvernata 
ca orice acţiune civila de principiul disponibilităţii si acordând penalităţi de întârziere instanţa de fond a 
depăşi limitele investirii sale, astfel cum sunt sunt acestea conturate de dispoziţiile art. 371 Cod procedura 
penală. 

Văzând că prin hotărârea din data de [•] pronunţata de către Tribunalul Bucureşti - Secţia a VH-
a Civila în dosar nr. [•]/3/2015, în temeiul art 262. alin 4 din Legea nr. [•] s-a dispus admiterea cererii 
petentei Autoritatea de Supraveghere Financiara si deschiderea procedurii falimentului împotriva 
debitoarei [•] SA, desemnând lichidator judiciar pe KPMG Restructuring SPRL. 

Potrvit art. 80 alin. 1 din Legea nr. 85/7014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 
insolventa. nicio dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numita generic accesorii, nu 
va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute la art. 103. 

Având in vedere data producerii evenimentului rutier cat si perioada de spitalizare pentru care se 
solicita sumele reprezentând cheltuieli de aceasta natura, apreciem ca este vorba despre o creanţa născută 
anterior deschiderii procedurii falimentului iar faţă de caracterul egalitar ai procedurii, legiuitorul a 
urmărit stoparea accesoriilor la momentul deschiderii procedurii, nu ui tenor acestui moment. Titlul 
executoriu poate cuprinde debitul şi dobânzile sau penalităţile datorate însa calculate doar pana la 
momentul la s-a constatat starea de insolventa și nu ar fi echitabil ca un creditor sa recupereze și 
accesoriile, conform titlului ce-l deţine, iar un altul sa nu poată recupera decât debitul fără accesorii, pe 
considerentul că nu deţine un titlu. 

În măsura in care se va aprecia că părţile civile sunt îndreptăţite să primească dobânda legala 
penalizatoare calculata asupra debilului principal, solicită să se aibă în vedere dispoziţiile an. 36, alin s 
din Ordinul nr. 14/2011. 

Apreciază ca în speţa dedusa judecăţii ne aflam în situaţia în care devine aplicabila cea de-a doua 
ipoteza, iar data de la care poate fi obligat asigurătorul la plata unor accesorii este data „primirii" unei 
hotărâri judecătoreşti, noţiune care se interpretează ca fiind data rămânerii definitive unei astfel de 
hotărâri. 

Aceasta deoarece, cuantificarea prejudiciului material a fost făcuta de către instanţa de judecata, 
dovada fiind însăși prezentul litigiu, prin urmare devine incident art. 36 din actul normativ evocat, potrivii 
cărora dreptul la despăgubiri al pârtii civile și obligaţia corelativă a acestora se naşte in sarcina 
asigurătorului in termen de 10 zile de la data pronunţarii unei hotărâri judecătoreşti definiîtive. 

Instanţa de fond nu a arătat motivele de fapt si de drept pe care se întemeiază soluţia, prin arătarea 
motivelor pentru care s-a admis cererea panii civile. Solicită să se aibă in vedere faptul că în cauza dedusa 
judecații își găsesc aplicabilitatea dispozițiilor Ordinului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor In 
vigoare la data evenimentului rutier – Ordinul CSA nr. [•]/2011 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civila pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule. 
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Asigurătorul RCA plăteşte despăgubiri în baza contractului dc asigurare RCA, in conformitate cu 
termenii si condițiile stabilite prin Ordinele CSA, termeni și condiții care se constituie în clauzele 
contractului de asigurare RCA. Aşadar, despăgubirea pe care asigurătorul RCA o poate acorda nu urmează 
în totalitate dezdăunarea pe care persoana vinovată este obligată să o plătească în conformitate cu 
principiul reparaţiei integrale a prejudiciului statuat de Cod civil. 

Repararea prejudiciului, în privința daunelor morale solicitate de către partea civila trebuie să se 
facă într-un cuantum decent, care să aibă rolul de a alina suferinţele încercate, "lacrimile" si suferinţa 
fiind, de altfel, nepreţuite. 

Apreciează ca sumele ce urmează a fie acordate cu titlu de daune morale trebuie sa fie «rezonabile» 
si să nu exceadă cerinţelor realizării unei compensări juste si echitabile pentru prejudiciul moral încercat 
de către aceasta. Așa cum s-a statuat în literatura de specialitate și cum în mod constant s-a stabilit pe 
cale jurisprudențială în absenta unor criterii legale pe baza cărora sa se poată realiza o cuantificare 
obiectiva a daunelor morale, acestea sunt stabilite de către instanța de judecata în raport cu consecințele 
negative suferite de victima accidentului rutier, importanta valorilor legate acesteia, in ce măsura au fost 
toate aceste valori, intensitatea si consecințele traumei fizice si psihice suferite, in ce măsura i-a fost 
afectata situaţia familiala, sociala u profesionala Despăgubirile reprezentând daunele morale trebuie sa 
fie rezonabile, aprecierea si cuantificarea acestora sa fie justa si echitabila, sa corespunda prejudiciul moral 
real si efectiv produs victimei si suferite de către aceasta. Este adevărat ca suferinţele omeneşti nu pot fi 
cuantificate, dar sumele acordate pârților civile pentru pierderea unei persoane apropiate trebuie sa fie 
rezonabile, fără a fi asimilate ca fiind o amenda excesiva pentru cei obligaţi sa plătească si o îmbogățire 
fara justa cauza a celor îndreptățiți cu primirea lor. 

În acordarea acestor despăgubiri trebuie sa ie tina cont si de realitatea economic-sociala, pentru a 
se evita discrepantele Intre sumele mari acordate si veniturile pe care partlle vătămate nu le-ar fi obţinut 
in întreaga viata de munca- solicită să se aibă în vedere faptul că potrivit dispoziţiilor legate, la stabilirea 
despăgubirilor in cazul vătămărilor corporale si a deceselor unor persoane. In ce priveşte daunele morale, 
trebuie avuta in vedere legislaţia si jurisprurienta din România. 

La stabilirea cuantumului despăgubirilor morale solicită să se aibă in vedere faptul ca părţile 
vătămate trebuie sa fie just despăgubite, iar pe de alta parte, aceasta despăgubire să nu constituie o 
îmbogăţire fara just temei. 

O sumă rezonabila acordata de către Onorata instanţa cu titlu de daune morala, alături de 
aplicarea unei pedepse cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii reţinute în sarcina inculpatului, 
constituie o reparaţie adecvată şi suficientă a prejudiciului moral cauzat pârtii vătămate. 

Unul dintre scopurile importante urmărite a fost acela ca prin stabilirea limitei de despăgubire la 
1.000000 euro pentru prejudicii materiale al 5.000.000 euro pentru vătămări corporale si deces (inclusiv 
prejudicii nepatrimoniale) a fost acela ca limita de răspundere sa fie suficient de ridicata astfel încât să 
asigure despăgubirea. Pe lângă acest scop, cel mai important a fost acela al asigurării unei despăgubiri 
Integrale si echitabile pentru toate victimele. Deci, scopul urmărit a fost acela de a exista suficienta 
acoperire, ca in cazul mai multor persoane vătămate grav sa li se posta asigura, in mod echitabil, sumele 
necesar» pentru îngrijiri medicale si alinarea suferinţei permanente cauzate de durerile fizice si psihice 
indurate (invaliditate, slutire. pierdere de organe sau simţuri) prin restrângerea vieţii sociale, profesionale, 
culturale, pierderea respectului de sine etc. Punctul 10 din norma reprodus mii jos. prevede aceste aspecte: 

Aceste plafoane de despăgubire sunt stabilite pentru a acoperi despăgubiri produse spre exemplu 
in cazul unui accident grav in urma căruia pasagerii unui autobuz mediu ca dimensiuni sunt vătămaţi 
foarte grav. 

In general, instanţele din România au omis sa se aplece asupra acestei directive, au omis sa se 
infrebe de ce s-a stabilit un astfel de plafon de acordare a despăgubirilor, de către legiuitor, întrucât asa 
cum afirmam, ne aflam in prezenta unei asigurări RCA. În opinia acestora, cuantificarea despăgubirilor 
nu poate viza decât obţinerea unul efect compensatoriu, de alinare a prejudiciului moral, prin raportare, 
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pe lângă jurisprudență, la veniturile generale obţinute din nunii, atât la nivel individual, dar mai ales la 
nivel general / colectiv. 

La cuantificarea despăgubirilor, să se aibă in vedere ca acestea sa nu aiba un caracter punitiv f 
specific sistemului de drept american - punitive damages si nici sa nu te transforme într-o sursa de câştiguri 
exagerate ci doar sa compenseze de o maniera rezonabila n justificata suferinţele indurate, preîntâmpinând 
îmbogățirea fara justa cauză 

În carul infracţiunilor săvârşite cu intenţie, sumele solicitate cu titlu de daune morale atat 
împotriva inculpaţilor persoane fizice cat si împotriva Statului român, desi au avut un cuantum mult mai 
mare au fost reduse substanţial (deşi s-a avut in vedere solvabilitatea statului român). 

Instanţele superioare au înțeles sa intervină şi sa modifice hotărârile primelor instanţe atunci când 
au constatat că despăgubiri sub forma daunelor morale au fost acordate mir un cuantum ridicat. S-a 
motivat ca asemenea despăgubiri nu trebuie sa reprezinte o amendare a celui vinovat de producerea 
evenimentului asigurat si nici o modalitate de imbogățire fără justa cauza. 

Curtea Suprema dc Justiţie a României, Secţia Civila, prin Decizia nr. [•] din 10 ianuarie 2001 a 
reţinut cu valoare de principiu ca aprecierea judecătorului privind evaluarea daunelor morale este 
subiectiva, dar criteriile care au stat la bata cuantumului despăgubirilor sunt obiective si pot forma obiectul 
controlului instanţei de recurs Curtea a împărtăşit criteriul general evocat de instanţe europeana, potrivit 
căruia despăgubirile trebuie sa creanţe un raport raţional de proporţinalitate având in vedere gradul de 
lezare a valorilor ocrotit,. intensitatea şi gravitatea atingerii adusa acesteia. 

Chiar dara este delicat să se vorbească despre suferinţa unei persoane vătămate trebuie spus 
înainte de toate ca a fost vorba despre un eveniment produs din culpa şi că sumele pe care cei vătămați pot 
sa le primească trebuie sa se raporteze şi la împrejurările în care s-a produs evenimentul. 

La stabilirea cuantumului daunelor este necesar sa se aiba in vedere si imprejuranle concrete in 
care s-a produs faptul prejudiciat. Situaţia este diferita fata de o fapta săvârşita cu intenţie. 

Partea civila este in cazul de fata o persoana care în mod evident a fost afectata de acest 
eveniment. Nu au contestat niciodată dreptul acesteia de a primi o suma de bani pentru suferința încercata, 
însă este necesar ca instanța de judecata sa tina seama de toate împrejurările care au dus la producerea 
acestei tragedii pentru a stabili o despăgubire echitabila. 

Solicită să se aibă în vedere și Ghidul pentru soluționarea daunelor morale, ghid care a fost pus  la 
dispoziție la momentul in care s-a semnat Protocolul de colaborare dintre cele doua instituții. 

Majoritatea autorilor de specialitate apreciază faptul că în lipsa unor criterii legale, revine 
instanței de judecată au sarcina de a determina întinderea unor astfel de despăgubiri prin îmbinarea cu 
PRECĂDERE a unor măsuri nepatrimoniale, iar în subsidiar a unor masuri pecuniare precum și prin 
repararea băneasca SIMBOLICĂ A DAUNELOR MORALE. 

Faptul că în cazul de fată despăgubirile morale urmează să fie preluate de asigurătorul RCA în 
baza unui contract de asigurare, nu poate constitui motiv de amplificare a nivelului acestor despăgubiri 
numai pentru că "are cine și de unde sa plătească". 

De asemenea, instanța de judecata trebuie sa aibă în vedere la acordarea daunelor morale unele 
criterii obiective, de exemplu raportarea pretențiilor la condițiile socio-economice individuale ale părții 
civile precum și la nivelul general nivelul mediu la nivel național etc) astfel încât stabilirea unui cuantum 
al despăgubirilor să aibă o susținere obiectivă care să constituie baza pe care se formează intima convingere 
a judecătorului- în nici un caz. Instanța nu trebuie să se limiteze la a acorda nemotivat, integral sumele 
solicitate fără a aplica o măsură respectivelor pretenții, validându-le necondiționat. 

De asemenea, solicită sancționarea pecuniară a inculpatului (persoana din cauza căreia se poartă 
procesul pendinte), cel puțin in sensul obligării exclusive a acestuia la plata cheltuielilor judiciare către 
stat, acestea nefiind preluate de asigurător potrivit Normelor aprobate prin Ordinul CSA nr. 14/2011. 

Inculpatul în principal, a solicitat achitarea sa în baza art.16 alin. (1) lit. b) teza a II-a 
întrucât lipsește unul dintre elemente constitutive ale infracțiunii, respectiv vinovăția 
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prevăzută de lege pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de 
art. 196 alin.(2) şi (3)Cod Penal. 

În subsidiar, să se  reindividualizeze pedeapsa aplicată de către instanța de fond și să se stabilească 
o pedeapsă orientată spre minimul special, ţinând cont de culpa [•], conducătorul atelajului cu tracțiune 
animală, iar în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei stabilite, în temeiul dispozițiilor art. 
83 și urm. CP,  amânarea aplicării pedepsei 

Apreciază că hotărârea este netemeinică și nelegală deoarece instanța de fond a stabilit în mod 
eronat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă; 
Accidentul rutier a fost produs din culpa exclusivă a numitului[•], acesta neavând posibilitatea de evitare 
a acestuia; 

Acesta nu a acționat cu vinovăție întrucât viteza de evitare stabilită prin ambele rapoarte de 
expertiză tehnică auto (aprox. 48 km/h) este inferioară limitei legale de viteză pe sectorul respectiv de drum 
(70 km/h) 

Instanța de fond a reținut, în totală contradicție cu probele de la dosar, respectiv că ambele rapoarte 
de expertiză tehnică auto întocmite în cauză au reținut că „inculpatul putea evita coliziunea dacă rula cu 
o viteză cel mult egală cu limita legată fi cum să-i permită oprirea până la limita spațiului de vizibilitate. 

Din contra, astfel cum reiese din probele administrate, în special din raportul de expertiză 
criminalistică întocmit de I.N.E.C. (expert[•]), incidentul nu putea fi evitat accidentul decât dacă circula 
cu o viteză mult inferioară celei legale obligație care nu îi putea incumba în mod rezonabil, motiv pentru 
care a solicitat să se observe că nu a acționat cu vinovăția prevăzută de lege în privința faptei pentru care 
am fost trimis în judecată. 

Astfel, în cuprinsul raportului de expertiză întocmit de I.N.E.C. (pagina nr.10) se precizează că 
„viteza maximă de la care autoturismul putea fi oprit prin frânare până la locul impactului, este de 48 
km/h." 

Aceeași concluzie rezultă și din raportul de expertiză întocmit de ing. Lconteseu: „Rezultă că viteza 
de evitare era de 47,00 km/h cu care trebuia să circule autoturismul Seat pentru a nu se produce accidentul, 
are o valoare mai mică decât viteza limita maximă admisă in localitate." (p.29). 

[•] reține ca pertinente concluziile celor două rapoarte de expertiză (raportul întocmit dc ing. 
Leutescu și cel întocmit de expert[•] din cadrul I.N.E.C.) referitoare la imposibilitatea obiectivă a 
subsemnatului de evitare a accidentului, instanța de fond reține în mod eronat că dacă aș fi circulat cu 
viteza în limita legală (70 km/h) aș fi putut evita accidentul.Față de aceste considerente, în ceea ce privește 
cauza producerii accidentului, este absolut neverosimil a se afirma că viteza cu care subsemnatul circulam 
a avut vreo influență în apariția stării de pericol. Dimpotrivă, așa cum rezultă din probele administrate, 
vinovăția aparține în exclusivitate numitului[•], conducătorul atelajului cu tracțiune animală, întrucât: 

§ a încălcat dispozițiile art.7l alin.(l) din OUG nr.195/2002 întrucât a circulat cu un vehicul 
cu tracțiune animală pe un drum național, deși acest lucru era interzis în mod expres; 

§ avea posibilitate de a opta pentru un traseu ocolitor pe care circulația cu acest tip de vehicul 
era permisă. In conformitate cu art. 71 alin. (2) din OUG nr. 193/2002 (a se vedea p.9 din 
raportul întocmit de ing.[•], precum și răspunsul Primăriei Brezoaiele înregistrat sub nr. 
6789/20.09.2017); 

§ a încălcat dispozițiile art. 165 alin.( II lit. b) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 
195/2002 întrucât a circulat pe drumurile publice fără să conducă animalele astfel încât 
acestea să nu constituie un pericol pentru sine și ceilalți participanți la trafic; 

§ a încălcat dispozițiile art. 165 alin,(l) lit. g) din Regulamentul de aplicare a OUG 
nr.195/2002 întrucât a circulat pe drumurile publice fără a purta îmbrăcăminte cu elemente 
fluorescent-reflectorizante și fără ca vehiculul să aibă în partea din față un dispozitiv cu 
lumină albă sau galbenă, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumină roșie, amplasate 
pe partea laterală stângă; 
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§ a încălcat dispozițiile art. 17 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 întrucât 
starea tehnică a mijloacelor de semnalizare pe timp de noapte ale vehiculul cu tracțiune 
animală și ale conducătorului vehiculului nu au fost conforme; 

Starea de pericol a fost creată de către numitul[•] care nu a respectat dispozițiile menționate 
anterior, circulând cu viteză foarte redusă, nesemnalizat corespunzător, pe un drum național unde se 
permite circulație cu 70 km/h, în condițiile în care dispunea de o rută ocolitoare legală, astfel cum rezultă 
din probele de la dosar. Această conduită în trafic a numitului[•]reprezintă o încălcare gravă și flagrantă 
a legislației rutiere de bază, sancționabilă tocmai pentru că ceilalți participanți la trafic (conducătorii auto) 
nu se pot aștepta la obstacole absolut neprevăzute. Victima, la rândul său, a acceptat să participe la trafic 
într-un atelaj hipo nesemnalizat, pe timp de noapte, pe un drum foarte periculos și fără să poarte 
echipament fluorescent-reflectorizant. 

Această situație de fapt este asimilabilă situației traversării intempestive a drumului printr-un loc 
nepermis de către un pieton. Subsemnatului nu mi se poate pretinde să fi preconizat apariția unui obstacol 
a cărui prezență este interzisă prin lege. Astfel, instanța de fond în mod eronat interpretează dispozițiile 
legale reținând că în această situație conducătorul auto are obligația de a adapta viteza astfel încât să 
poată evita orice accident. Ceea ce mi se pretinde prin acest raționament al instanței este să fi dat dovadă 
de o diligentă ieșită din comun (să circul cu 48 km/h în condițiile în care limita era 70 km/h) ori de o 
îndemânare maximă pentru evitarea coliziunii. Expertizele tehnice probează temeinic și argumentat că la 
viteza de 70 km/h nu deținea timpul necesar pentru a evita coliziunea. In acest sens, soluția primei instanțe 
intră în contradicție cu cele statuate prin Decizia Tribunalului Suprem-Secția Penală cu nr. 2506 din 21 
octombrie 1956: „ ... cel care, încălcând regulile de circulație, creează o stare de pericol iminent, își asumă 
riscul unei manevre inoportune pe care o poate face persoana pusă în pericol, acesteia din urmă neputându-
i-se reproșa că nu a acționat cu îndemânare maximă. 

Posibilitățile de evitare a accidentului de către inculpat nu trebuie analizare ex post, ceea ce ar 
însemna că îndată produs un accident conducătorul auto nu și-a îndeplinit niciodată obligațiile legale (și 
ar fi întotdeauna culpabil, cel puțin parțial), ci ex ante, prin raportare la condițiile anterioare producerii 
accidentului, când diligența subsemnatului trebuie analizată prin prisma unui conducător auto mediu, care 
cunoaște că legislația rutieră interzice circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe drumul național și nu 
se poate aștepta la apariția acestora pe banda unu de circulație. "A[•]" înseamnă "A[•]SĂ NU SE 
PRODUCĂ, recurgând la masuri de precauție"; 

Totodată, relevantă este cauza determinantă a accidentului rutier, respectiv cine a inițiat starea 
de pericol (începutul lanțului cauzal ce a creat premisele producerii rezultatului periculos): potrivit tuturor 
experților tehnici auto aceasta este prezența vehiculului cu tracțiune animală pe drumul național. 

Astfel, din punct de vedere al factorului cauzal și determinant al producerii faptei de vătămare 
corporală din culpă, viteza autoturismului nu are relevanță în speță. De observat și că subsemnatul 
circulam pe banda numărul unu de circulație, nu eram angajat în depășire, mergeam către locul de muncă, 
în spatele altui autovehicul și nu mă grăbeam, iar vehiculul care circula în fața subsemnatului a ocolit 
căruța, în ultimul moment, fără să semnalizeze, punându-mă în dificultate, trezindu-mă practic în față cu 
un obstacol pe care nu am mai avut timpul efectiv să îl evit. 

Viteza cu care subsemnatul circulam înainte dc producerea accidentului nu a fost stabilită în mod 
cert, fiind rodul unor presupuneri și ipoteze care nu conferă garanția unui proces echitabil, iar dubiul 
profită subsemnatului, inculpat în speța de față; 

În ceea ce privește viteza cu care circula anterior impactului au fost emise trei opinii: în cursul 
urmării penale, prin raportul de expertiză, ing.[•] a stabilit viteza inițială pre-impact de 94 km/h.[•] 
expert[•] din cadrul I.N.E.C. a stabilit viteza la 45 km/h, iar expertul parte[•] a stabilit 69 km/h. 

De reținut este că instanța de fond a considerat că viteza calculată de dl. expert[•] în cursul 
urmăririi penale nu putea conduce la aflarea adevărului, dispunând întocmirea unui nou raport de 
expertiză în cadrul I.N.B.C. 
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Calculul vitezei de deplasare a autoturismului Seat anterior accidentului a fost efectuat de ing.[•] 
utilizând programul Vehicle Crash Assistant. Expertul reține că masa totală a vehiculului cu tracțiune 
animală este 2560 kg, valoare ce este, în opinia mea, supraevaluată și bazată pe estimări neverosimile. În 
primul rând, expertul reține că „din materialul probator nu rezultă date certe despre vehiculul cu tracțiune 
animală, respectiv: dimensiuni, greutate șasiu, greutate dubă, materiale utilizate la construcția șasiului si 
dubei etc, motiv pentru care în calcule se va adopta valoarea medie pentru o căruță cu roți pneumatice, 
șasiu metalic și dubă de lemn, respectiv 400 kg". Totodată, expertul decide să includă în masa totala a 
vehiculului cu tracțiune animală și masa calului, decizie ce influențează considerabil calculul vitezei și 
asupra căreia planează un dubiu serios. În mod evident, calul nu se afla în căruță, fiind eronat a echivala 
masa pasagerilor cu masa calului în calculul greutății totale a ansamblului cu tracțiune animală. 

Totodată, în calcul vitezei, expertul a avut în vedere valoarea de 47,5 km/h ca viteza echivalentă 
de deformare a structurii portante a autoturismului în urma impactului (EFS). Or. această viteză este 
valoarea în cazul unui impact cu barieră fixă și nu se aplică în cazul impactului cu un vehicul aliat în 
mișcare în aceeași direcție de mers, cum este cazul în speță. Expertul[•] a stabilit o viteză pre-impact de 
94,97 km/h și o viteză post-impact de 81,28 km/h (p.2fl), bazându-se pe estimări incorecte ale modului în 
care s-au produs deformările. 

Toate aceste deficiențe au fost constatate de expertul [•] din cadrul INEC care a stabilit (m pagina 
8 din raport) o viteză pre-impact de 85 km/h, o viteză post-impact de 39,52 km/h și o viteză dc deformare a 
structurii portante a autoturismului în urma impactului (EES) de 37,26 km/h (cu 10 km/h mai mică decât 
primul expert). 

La rândul său, expertul [•] reține că viteza căruței pre-impact a fost dc 19,99 km/h, apreciere total 
neverosimilă în contextul în care, astfel cum rezultă din probe, vehiculul cu tracțiune animală era încărcat 
eu produse alimentare (cartofi, ceapă și varză de aproximativ 1500 kg conform estimării expertului[•]), în 
acesta se afla partea civilă și soțul acesteia (95 kg + 65 kg) și era tras de un singur cal de dimensiuni reduse. 
Prin urmare, înlocuind viteza vehiculului cu tracțiune animală cu o viteză cât mai apropiată de cea relevată 
de probe (aprox.5 km/h) ing.[•], expertul consilier parte, a arătat că viteza pre-impact a autoturismului 
condus de subsemnatul ar scădea sub limita legală. 

În al doilea rând, expertul [•] reține, în paginile 6 și 7 din raportul de expertiză că Va (viteza 
autoturismului) este în realitate 67 km/h dar că „ această viteză este (/ viteză minimă, deoarece nu se poate 
stabili dacă autoturismul a fost frânat anterior impactului, sau de la impact până la oprire, si cu ce 
intensitate, " Cu alte cuvinte, în absența urmelor de frânare, expertul[•] presupune că autoturismul a 
frânat, adăugând aprox. 20 km/h la viteza calculată, rezultând o viteză pre-impact de 45 km/h. 

În concluzie, având în vedere că singura vină ce mi se reține este depășirea vitezei legale admise, 
consider că inconsecvența experților în stabilirea eu certitudine a valorii vitezei de deplasare anterior 
impactului, față de dispozițiile art.4 alin.(2) C.pr.pen, trebuie interpretată în favoarea subsemnatului, 
garanție juridică a prezumției de nevinovăție și, prin aceasta, a dreptului la un proces echitabil. De 
asemenea, trebuie și vă rog să țineți cont și de declarația subsemnatului prin care am arătat că estimez 
viteza cu care circulam momentele premergătoare accidentului la aproximativ 60 km/h. 

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei  în speță sunt îndeplinite condițiile 
dispunerii amânării aplicării pedepsei pe care legiuitorul le-a stabilit prin art. 83 CP. 

Având în vedere că persoana sa se află la primul contact cu legea penală, nefiind luat în evidentă 
cu antecedente penale, este un om al legii angajat în cadrul D.G.P.M.B. -[•] Rutieră de peste 20 de ani, 
este integrat în comunitatea din care face parte, consideră că amânarea executării pedepsei este o 
modalitate de executare justificată în cauză. 

A manifestat expres acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, nu s-a 
sustras de la urmărirea penală ori de la judecată și nici nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului. Atât 
în fața organelor judiciare, cât și în fața instanței, a avut o atitudine cooperantă, indicând fără echivoc cele 
pe care mi le-am putut aminti in legătură cu accidentul rutier. 
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Înfăptuirea justiției penale impune stabilirea dc pedepse care concomitent sunt rezultatul 
proporționalizării în raport de aplicarea cumulată a criteriilor generale de individualizare prev. de art. 74 
alin, 1 C.P, și realizarea scopului sancțiunii penale. Cu alte cuvinte, legalitatea și temeinicia hotărârii de 
condamnare este dată de existența proporției juste dintre riposta socială determinată în procesul de 
stabilire și aplicarea pedepsei și gradul de pericol social al faptei precum și persoana inculpatului, în speța 
de față, consideră că prima instanță nu a ținut cont și de circumstanțele pozitive-favorabile existente în 
persoana sa, în plus, de la momentul săvârșirii faptei (22.09.2013) și până în prezent au trecut mai bine de 
5 ani de zile în care nu a mai săvârșit nicio altă faptă prevăzută de legea penală, a suportat stresul 
procedurilor judiciare, iar după o perioada atât de îndelungată, rolul educativ al pedepsei îl consideră 
parțial înfăptuit. De aceea, solicită ca, în cazul în care va fi găsit vinovat, să analizeze oportunitatea 
dispunerii amânării aplicării pedepsei, în condițiile prev. de art. 83 C.P. 

Analizând actele și lucrările dosarului, curtea reține: 
La data de 25.06.2018 a fost publicată Decizia nr.[•]/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal. Prin această decizie, Curtea Constituțională a stabilit 
următoarele: 

„Admite excepția de neconstituționalitate (…) și constată că soluția legislativă care prevede 
întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea ”oricărui act de 
procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională.” 

Cu toate acestea, după publicarea Deciziei nr.[•]/2018, organele judiciare au oferit o anumită 
interpretare și, subsecvent, au aplicat această formă incompletă a art. 155 alin. (1) din Codul penal prin 
raportare la soluția legislativă prevăzută de art. 123 alin. (1) din Codul penal anterior care cuprindea 
următoarea formulare: „Cursul termenului prescripției (..) se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care, 
potrivit legii, trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfășurarea procesului penal”. 

Această interpretare s-a bazat pe faptul că, în paragraful 34 al Deciziei nr.[•]/2018, Curtea 
Constituțională a arătat următoarele: „(…) soluția legislativă anterioară, prevăzută la art. 123 alin. (1) din 
Codul penal din 1969, îndeplinea condițiile de previzibilitate impuse prin dispozițiile constituționale 
analizate în prezenta cauză, întrucât prevedea întreruperea cursului prescripției răspunderii penale doar 
prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, în cauza în care persoana vizată avea 
calitatea de învinuit sau inculpat”. 
Referindu-se în mod direct la interpretarea de mai sus, Curtea Constituțională a statuat următoarele prin 
recenta Decizie nr.[•]/2022: 

„68. În continuare, Curtea constată că, în paragraful 34 al Deciziei nr.[•]din 26 aprilie 2018 a 
evidențiat faptul că soluția legislativă din Codul penal din 1969 îndeplinea exigențele de claritate și 
previzibilitate, întrucât prevedea întreruperea cursului prescripției răspunderii penale doar prin 
îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, în cauza în care persoana vizată avea calitatea 
de învinuit sau inculpat. Curtea observă însă că indicarea soluției legislative din actul normativ anterior a 
avut rol orientativ și, în niciun caz nu i se poate atribui o natură absolută, în sensul obligării adoptării de 
către legiuitor a unei norme identice cu cea conținută de Codul penal din 1969. (…) 

70. (…) Curtea constată că, în paragraful 34 al Deciziei nr.[•]din 26 aprilie 2018, a evidențiat 
reperele comportamentului constituțional pe care legiuitorul, iar nu organele judiciare, avea obligația să și-
l însușească, acesta, în temeiul art. 147 din Constituție, fiind obligat să intervină legislativ și să stabilească 
clar și previzibil cazurile de întrerupere a cursului prescripției răspunderii penale. 

71. (…) Totodată, Curtea a statuat că a permite celui care interpretează și aplică legea penală, în 
absența unei norme exprese, să stabilească el însuși regula după care urmează să rezolve un caz, luând ca 
model o altă soluție pronunțată într-un alt cadru reglementat, reprezintă o aplicare prin analogie a legii 
penale. Or, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale, art.7 
paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. 23 
alin. (12) din Legea fundamentală, care consacră principiul legalității incriminării și pedepsei (nullum 
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crimen, nulla poena sine lege), pe lângă interzicerea, în mod special, a extinderii conținutului infracțiunilor 
existente asupra unor fapte care, anterior, nu constituiau infracțiuni, prevăd și principiul potrivit căruia 
legea penală nu trebuie interpretată și aplicată extensiv în defavoarea acuzatului, de exemplu, prin analogie. 

72. Așa fiind, Curtea constată că ansamblul normativ în vigoare nu oferă toate elementele legislative 
necesare aplicării previzibile a normei sancționate prin Decizia nr.[•]din 26 aprilie 2018. Astfel, deși Curtea 
Constituțională a făcut trimitere la vechea reglementare, evidențiind reperele unui comportament 
constituțional pe care legiuitorul avea obligația să și-l însușească, aplicând cele statuate de[•], acest fapt nu 
poate fi interpretat ca o permisiune acordată de către instanța de contencios constituțional organelor 
judiciare de a stabili ele însele cazurile de întrerupere a prescripției răspunderii penale. 

73. În consecință, Curtea constată că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr.[•]din 26 
aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absența intervenției active a legiuitorului, obligatorie potrivit 
art. 147 din Constituție, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în 
vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să 
întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz 
care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.” 

Curtea reține că la data de 30.05.2022 a avut loc „intrarea în vigoare a unui act normativ care să 
clarifice norma”. Mai precis, în Monitorul Oficial nr. 531 din 30.05.2022 a fost publicată OUG nr. 71/2022 
prin care s-a stabilit că art. 155 alin. (1) din Codul penal se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de 
procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului.” 

Spre deosebire de legi, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial sau 
la o dată ulterioară prevăzută în textul ei (conform art. 78 din Constituție), ordonanțele de urgență intră 
în vigoare chiar la data publicării în Monitorul Oficial [conform art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative]. 

De asemenea, urmează a fi avute în vedere şi normele art. 31 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum cele ale art. 147 alin. (1) din Constituția 
României, potrivit cărora dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 
45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, însă pe durata acestui termen sunt suspendate 
de drept. Fiind suspendate de drept, este evident că dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale nu 
mai produc efecte juridice nici pe durata termenului de 45 de zile. De altfel, chiar Curtea Constituțională 
a arătat prin recenta Decizie nr.[•]/2022 (parag. 73) că perioada în care nu a existat vreun caz care să 
permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale este cuprinsă „între data publicării 
respectivei decizii” (Decizia nr.[•]/2018, n.n.) și „până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să 
clarifice norma”. Așa cum se poate observa, Curtea Constituțională nu a făcut nicio trimitere la termenul 
de 45 de zile ori la împlinirea acestui termen, stabilind „data publicării” ca fiind momentul ab initio de la 
care a început să curgă perioada în care fondul activ al legislației nu a conținut vreun caz care să permită 
întreruperea cursului prescripției răspunderii penale. 

Amintim totodată că, prin intermediul considerentelor Deciziei nr.[•]/2012, Curtea Constituțională 
a subliniat că prescripția răspunderii penale este „normă de drept penal material”. 

Prin urmare, cele statuate de Curtea Constituțională prin Decizia nr.[•]/2022, în special 
paragrafele 72-73, demonstrează în afara oricărui dubiu că, între data publicării în Monitorul Oficial a 
Deciziei nr.[•]/2018 (data de 25.06.2018) și data publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 71/2022 care a 
modificat art. 155 alin. (1) din Codul penal (respectiv, data de 30.05.2022), Codul penal a prezentat o formă 
care nu a conținut vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, fiind 
așadar aplicabile termenele generale de prescripție prevăzute de art. 154 alin. (1) din Codul penal. Iar 
această formă a Codului penal, existentă între 25.06.2018 și 30.05.2022, reprezintă „legea penală mai 
favorabilă” care se va aplica în cadrul proceselor penale aflate în curs. 
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Fiind „legea penala mai favorabilă”, forma Codului penal dintre 25.06.2018 și 30.05.2022 va putea 
fi invocată oricând, până la finalizarea procesului penal (până la judecarea definitivă a cauzei), singura 
condiție fiind ca fapta cercetată să fi fost săvârșită înainte de 30.05.2022. Conform art. 5 alin. (1) din Codul 
penal, în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una 
sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. Conform art. 154 alin. (1) din Codul penal, 
termenele generale de prescripție a răspunderii penale sunt: 

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau 
pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; 

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 
10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani; 

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 
ani, dar care nu depăşeşte 10 ani; 

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 
un an, dar care nu depăşeşte 5 ani; 

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu 
depăşeşte un an sau amenda. 

De precizat că termenele de prescripție a răspunderii penale se determină în concret în funcție de 
maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită. De asemenea, pentru 
stabilirea termenului de prescripție a răspunderii penale trebuie să fie avută în vedere doar pedeapsa 
prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, cu ignorarea eventualelor cauze de atenuare sau de 
agravare. Conform art. 187 din Codul penal, prin „pedeapsă prevăzută de lege” se înțelege pedeapsa 
prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită în forma consumată, fără luarea în 
considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. 

De cele mai multe ori, în cursul termenului general de prescripție, organele judiciare efectuează 
diverse acte procesuale sau procedurale în vederea stabilirii și tragerii la răspundere penală a 
persoanei/persoanelor vinovate. Iar potrivit art. 155 alin. (1) din Codul penal (forma anterioară publicării 
Deciziei CCR nr. 297/2018), îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză conducea la întreruperea 
cursului termenului prescripției răspunderii penale. Totodată, după fiecare întrerupere a cursului 
prescripției, începea să curgă un nou termen de prescripție [conform art. 155 alin. (2) din Codul penal].[•], 
mecanismul în care termenul de prescripție se întrerupe și apoi începe să curgă un nou termen nu se repetă 
la nesfârșit, existând o limită specială a prescripției. Conform art. 155 alin. (4) din Codul penal, dacă 
termenele generale de prescripție au fost depășite cu încă o dată, vor fi socotite îndeplinite oricâte 
întreruperi ar interveni. 

Cu toate acestea, astfel cum se observă din considerentele Deciziei CCR nr. 358/2022 (parag. 73), 
pe perioada cuprinsă între publicarea Deciziei CCR nr. 297/2018 (data de 25.06.2018) și până la intrarea 
în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să 
întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale (respectiv, data de 30.05.2022, când a fost 
publicată OUG nr. 71/2022), fondul activ al legislației nu a conținut vreun caz care să permită întreruperea 
cursului prescripției răspunderii penale. 

Altfel spus, forma Codului penal existentă între 25.06.2018 și 30.05.2022 („legea penală mai 
favorabilă”) nu a conținut vreun caz care să întrerupă cursul prescripției răspunderii penale și să determine 
astfel curgerea unui nou termen, ceea ce înseamnă că vor fi aplicabile termenele generale de prescripție 
reglementate de art. 154 alin. (1) din Codul penal (evident, stabilite în funcție de maximul special al 
pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită în concret). Mai exact, termenele generale de 
prescripție reglementate de art. 154 alin. (1) din Codul penal, odată ce au început să curgă, nu se mai 
întrerup. 
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Concluzia este că în speță s-a împlinit termenul general de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 
(1) din Codul penal, fiind vorba de o faptă săvârșită la data de 22.09.2013, astfel că se va dispune încetarea 
procesului penal [în acord cu art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală]. 

Pe latură civilă curtea reține că date fiind concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară în 
specialitatea autovehicule și circulație rutieră, efectuată în cursul cercetării judecătorești la fond, se poate 
reține încălcarea de către inculpat a dispozițiilor legale prevăzute de art. 35 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 
(participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, 
să nu pună în pericol viața sau integritatea corporala a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății 
publice ori private), art. 48 din OUG nr. 195/2002 (conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul 
legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră 
în condiții de siguranță) și art. 51 din același act normativ (conducătorul unui vehicul care circulă în spatele 
altuia are obligația de a păstra o distanță suficientă față de acesta, pentru evitarea coliziunii). De 
asemenea, inculpatul a încălcat art. 121 alin. 1 din HG nr.[•] (potrivit căruia conducătorii de vehicule sunt 
obligați să respecte viteza maxima admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care 
face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare). 

În cauză a existat și o culpă concurentă, respectiv: 
§ deplasarea pe drumul național a vehiculului cu tracțiune animală condus de[•]; 
§ nerespectarea de către [•]a normei care stabilea obligativitatea de a purta îmbrăcăminte 

cu elemente fluorescent-reflectorizante, încălcând prevederile  art. 35 alin. 1, art. 71 alin. 
1 din OUG nr. 195/2002 și art. 1, art. 165 lit. b, lit. g din Regulamentul de aplicare. 

Față de concluziile raportului de nouă expertiză medico-legală nr. A./5134/2014, suplimentul al 
doilea efectuat de INML[•], rezultă că leziunile traumatice produse în cadrul accidentului rutier din 
22.09.2013 apelantei-părți civile[•] au necesitat până în prezent 170 de zile de îngrijiri medicale. 
Leziunile traumatice au pus în primejdie viața victimei, au constituit un prejudiciu estetic grav 
și permanent și au determinat infirmitate fizică permanentă prin sechelele grave 
posttraumatice cu caracter definitiv de la nivelul gambei și piciorului drept care au fost 
determinate de strivirea avulsia unor părți moi ale gambei drepte complicate în evoluție cu necroze 
parcelare tegumentare operate și care au determinat în prezent atrofie musculară importantă cu infiltrare 
grăsoasă a musculaturii gambei, edem cronic de gambă și picior și limitare funcțională a membrului inferior 
drept. Față	de aceste aspecte, durerea, suferința, durata mare a internării în spital a victimei,  culpa 
concurentă a căruțașului pe curtea o apreciază ca fiind de 20%, compromiterea șanselor unei vieți normale, 
curtea reține că acesteia i s-ar cuveni daune morale în cuantum de 250000 de euro în 
echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății iar nu de 70000 de lei cum a dispus instanța 
de fond, dar ținând cont de culpa concurentă a căruțașului pe curtea o apreciază ca fiind de 
20%, urmează a dispune obligarea părții responsabile civilmente la plata unor daune morale în 
cuantum de 200000 de euro în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății către partea 
civilă [•]. 

În schimb, partea civilă nu a dovedit pretențiile materiale, nu a depus înscrisuri din care să rezulte 
valoarea medicamentelor achiziționate, valoarea atelajului hipo și a legumelor distruse, nu a probat 
veniturile pe care le realiza anual din vânzarea legumelor cultivate. Martorii audiați nu au fost în măsură 
decât să aproximeze valoarea medicamentelor, a căruței și a legumelor, acestea nefiind probe certe din care 
să rezulte valoarea prejudiciului. 

În ceea ce privește apelul părții responsabile civilmente reține că este în parte întemeiat deoarece 
potrivit art. 20 al. (5) C.p., până la terminarea cercetării judecătorești, partea civilă poate: 

a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă; 
b) mări sau micșora întinderea pretențiilor; 
c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri bănești, dacă 

repararea în natură nu mai este posibilă. 
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Partea civilă [•] a solicitat dobânda legală după începerea cercetării judecătorești ceea ce nu poate 
fi interpretat ca o mărire a câtimii pretențiilor ci ca un capăt de cerere distinct care putea fi formulat doar 
până la începerea cercetării judecătorești. 

Pe cale de consecință se va respinge cererea de acordare a dobânzii legale formulată de partea civilă 
[•]. 

În ce privește dobânda legală acordată Spitalului Clinic de Urgență București, Curtea reține că în 
cauză se aplică art. 80 al. 1 din Legea 85/2014, potrivit căruia: o dobândă, majorare sau penalitate de orice 
fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior datei 
deschiderii procedurii, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 103. 

Pe cale de consecință va înlătura dispoziția de obligare a părții responsabile civilmente Societatea 
de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. prin lichidator KPMG Restructuring SPRL către partea civilă 
Spitalul Clinic de Urgență București la plata dobânzii legale penalizatoare. 

Curtea reține că partea responsabilă civilmente nu a criticat cuantumul daunelor materiale 
acordate Spitalului Clinic de Urgență București ci doar dobânda acordată acestuia. 

În ceea ce privește aspectele legate de cuantumul daunelor acordate urmează a fi avute în vedere 
considerentele mai sus arătate. 

Față de cele ce preced, în baza art. 421 alin. 1) pct. 2) lit. a) C.p.p., va admite apelurile declarate de 
inculpatul[•], partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. prin 
lichidator KPMG Restructuring SPRL și partea civilă [•] împotriva sentinței penale nr. [•] din data de 
18.01.2021  pronunțate de Judecătoria[•], în dosarul nr.[•]/284/2016, desființează în parte sentința penală 
apelată și, rejudecând, 

În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, 
art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal și art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat 
prin Deciziile Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022,  va înceta procesul penal pornit împotriva 
inculpatului [•], pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 196 C.p. al. 2 și 3, faptă din 22.09.2013, ca 
urmare a prescripției răspunderii penale. 

În baza art. 397 alin. 1 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 1 C. proc. pen., art. 1357 alin. 1 C. civ., 
art. 1381 alin. 1 C. civ. şi art. 1385 alin. 1 C. civ., va admite în parte acțiunea civilă formulată de către 
partea civilă [•], cu domiciliul în sat Brezoaia nr. 295,[•],[•], cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Lospa şi Asociații, cu sediul în[•] şi va obliga partea responsabilă civilmente Societatea 
de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. la plata către această parte civilă a sumei de 200.000 de 
euro în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății, cu titlu de daune morale. 

Va respinge, în rest, ca neîntemeiată, acțiunea civilă formulată de către partea civilă [•]. 
Va lua act că inculpatul nu a solicitat continuarea procesului penal. 
În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de către stat în faza de urmărire penală, 

cameră preliminară și judecata în fond vor rămâne în sarcina statului. 
Va menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate, care nu contravin prezentei decizii. 
În baza art. 275 alin. 3) C.p.p., cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea apelurilor exercitate 

de apelanta partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., inculpatul 
[•]și partea civilă [•], vor rămâne în sarcina statului. 

Va obliga partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. la plata 
sumei de 4760 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare datorate părții civile [•] reprezentând onorariul avocațial 
achitat de aceasta în apel. 
 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII, 

DECIDE: 
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În baza art. 421 alin. 1) pct. 2) lit. a) C.p.p., admite apelurile declarate de inculpatul[•], fiul 
lui[•]şi[•], născut la data de [•] în [•], [•], are domiciliul în[•], bdul[•] nr. 99,[•],[•],[•], sector 4 , cetăţean 
român, fără antecedente penale, CNP[•], partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare 
Reasigurare ASTRA S.A. prin lichidator KPMG Restructuring SPRL şi partea civilă [•] împotriva sentinței 
penale nr. [•] din data de 18.01.2021  pronunțate de Judecătoria Răcari, în dosarul nr.[•]/284/2016, 
desfiinţează în parte sentința penală apelată și, rejudecând, 

În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, 
art. 154 alin. (1) lit. d) Cod penal și art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat 
prin Deciziile Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022,  încetează procesul penal pornit împotriva 
inculpatului[•], pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 196 C.p. al. 2 și 3, faptă din 22.09.2013, ca 
urmare a prescripției răspunderii penale. 

Ia act că inculpatul nu a solicitat continuarea procesului penal. 
În baza art. 397 alin. 1 C. proc. pen., raportat la art. 25 alin. 1 C. proc. pen., art. 1357 alin. 1 C. civ., 

art. 1381 alin. 1 C. civ. și art. 1385 alin. 1 C. civ., admite în parte acțiunea civilă formulată de către partea 
civilă [•], cu domiciliul în sat Brezoaia nr. 295,[•],[•], cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Lospa şi Asociaţii, cu sediul în [•] și obligă partea responsabilă civilmente Societatea 
de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. la plata către această parte civilă a sumei de 200.000 de 
euro în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății, cu titlu de daune morale. 

Respinge, în rest, ca neîntemeiată, acțiunea civilă formulată de către partea civilă [•]. 
Înlătură dispoziția de obligare a părții responsabile civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare 

ASTRA S.A. prin lichidator KPMG Restructuring SPRL către partea civilă Spitalul Clinic de Urgență 
București la plata dobânzii legale penalizatoare. 

În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de către stat în faza de urmărire penală, 
cameră preliminară și judecata în fond rămân în sarcina statului. 

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate, care nu contravin prezentei decizii. 
În baza art. 275 alin. 3) C.p.p., cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea apelurilor exercitate 

de partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. prin lichidator KPMG 
Restructuring SPRL, inculpatul [•] și partea civilă [•], rămân în sarcina statului. 

Obligă partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. la plata 
sumei de 4760 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare datorate părţii civile[•] reprezentând onorariul avocațial 
achitat de aceasta în apel. 

Definitivă. 
Pronunțată astăzi, 27.10.2022, prin punerea deciziei la dispoziția părților şi Ministerului Public, 

prin mijlocirea grefei instanței. 
 

PREŞEDINTE,                                               JUDECĂTOR, 
[•]                [•] 

 
GREFIER, 
[•] 
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