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Ministerul Public – DIICOT-Serviciul Teritorial Oradea a fost reprezentat de procuror Vidrean 

Daciana 
 

Desfășurarea ședinței de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio potrivit prevederilor 

art. 369 Cod procedură penală. 

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii: 

- ASCUNSEANU DAN CONSTANTIN – trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de 

evaziune fiscală, prev. de art.9, al.1, lit. c cu rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35, al.1 

din C. pen.; 

- TRIFA CĂLIN CIPRIAN, – trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune 

fiscală, prev. de art.9, al.1, lit. c cu rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35, al.1 din C. 

pen. 

 

 

care; 

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează cele de mai sus, după 

 

Se constată că dezbaterea cauzei în fond a avut loc în data de 18.11.2021, când părţile 

prezente au pus concluzii ce au fost menţionate în încheierea de şedinţă de la aceea dată, încheiere ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi când s-a amânat pronunţarea pentru data de 3.12.2021, 

data de 9.12.2021, 10.01.2022, respectiv data de 17.01.2022 dată la care s-a pronunţat prezenta 

hotărâre. 

 

TRIBUNALUL 

 

Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată următoarele: 

Prin rechizitoriul din data de 20.11.2019 întocmit în dosarul nr. 196/D/P/2018 al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.I.I.C.O.T, Structura Teritorială Oradea, au fost trimiși 

în judecată, inculpații: 

Ascunseanu Dan Constantin - fiul lui GHEORGHE și MIHAELA, ns. la data de 21 mai 1977 
în mun. Craiova, jud. Dolj, dom. în Oradea, str. 9 mai, nr. 2A, jud. Bihor, CNP 1770521163237, 

cetățenie română, divorțat, 1 copil minor, stagiu militar efectuat, studii medii, fără ocupație și loc de 
muncă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9, al.1, lit. c cu rap. la 

alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35, al.1 din C. pen. 

Trifa Călin Ciprian, fiul lui DOREL VIOREL și MARIA, ns. la data de 19 ianuarie 1987 în 

mun. Oradea, jud. Bihor, dom. în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr. 30 bl X215, sc. D, etaj 2, ap. 

10, jud. Bihor, CNP 1870119055077, cetățenie română, căsători, un copil minor, stagiu militar 

nefectuat, fără ocupație și loc de muncă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prev. 

de art.9, al.1, lit. c cu rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35, al.1 din C. pen. 
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În actul de sesizare al instanței s-a învederat faptul că, inculpatul Ascunseanu Dan 

Constantin, în calitate de asociat și administrator de fapt al SC NATURAL FRUIT SRL, a evidențiat 

în actele contabile și situațiile declarative ale societății comerciale NATURAL FRUIT SRL, livrări 

intracomunitare fictive, scutite de TVA, către societățile comerciale maghiare FRULIME KFT, 

RUNCAN KFT și EXPOFRUIT KFT, în valoare totală de 15.039.767 lei, în scopul sustragerii de la 

plata obligațiilor fiscale care puteau fi generate de aplicarea dispozițiilor art. 148 alin. 1, lit. c din Legea 

571 din 2003 privind Codul fiscal (în vigoare la momentul comiterii faptelor) în situația unui control 

fiscal. Astfel, în perioada 2.04.2012 - 31.12.2012 au fost evidențiate un număr de 520 de facturi de 

livrarea către operatorul intracomunitar FRULIME KFT, în valoarea totală de 5.095.439,75 lei; în 

perioada 2.01.2013 - 30.04.2013 au fost evidențiate un număr de 253 de facturi de livrarea către 

operatorul intracomunitar RUNCAN KFT, în valoarea totală de 3.134.676,16 lei; în perioada 2.05.2013 

- 31.03.2014 au fost evidențiate un număr de 572 de facturi de livrarea către operatorul intracomunitar 

EXPOFRUIT KFT, în valoarea totală de 6.358.730,07 lei. În sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea 

infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9, al.1, lit. c cu rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu 

aplic. art. 35, al.1 din C. pen. Fiecare acțiune de evidențiere în actele contabile (facturi) a operațiunilor 

comerciale fictive prezintă conținutul aceleiași infracțiuni și a fost comisă la diferite intervale de timp și 

în realizarea aceleiași rezoluții infracționale. Numărul actelor materiale reținute corespunde fiecărei 

facturi fiscale în care au fost evidențiate operațiunile comerciale fictive. Activitatea infracțională a fost 

comisă în perioada 2.04.2012 - 31.03.2014, fiind reținute un număr de 

1.345 de acte materiale. Actele materiale au fost descrise în cuprinsul rechizitoriului din indicare 

numărului documentului contabil, a datei specificate pe acesta a valorii bunurilor în euro și a valorii 

bunurilor în lei. La rândul său, inculpatul Trifa Călin Ciprian, în calitate de asociat și administrator 

de drept al societății comerciale NATURAL FRUIT SRL, a evidențiat în actele contabile și situațiile 

declarative ale societății comerciale NATURAL FRUIT SRL, livrări intracomunitare fictive, scutite 

de TVA, către societățile comerciale maghiare FRULIME KFT, RUNCAN KFT și EXPOFRUIT KFT, 

în valoare totală de 15.039.767 lei, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale care puteau fi 

generate de aplicarea dispozițiilor art. 148 alin. 1, lit. c din Legea 571 din 2003 privind Codul fiscal (în 

vigoare la momentul comiterii faptelor) în situația unui control fiscal. Astfel, în perioada 2.04.2012 - 

31.12.2012 au fost evidențiate un număr de 520 de facturi de livrarea către operatorul intracomunitar 

FRULIME KFT, în valoarea totală de 5.095.439,75 lei; în perioada 2.01.2013 - 30.04.2013 au fost 

evidențiate un număr de 253 de facturi de livrarea către operatorul intracomunitar RUNCAN KFT, în 

valoarea totală de 3.134.676,16 lei; în perioada 2.05.2013 - 31.03.2014 au fost evidențiate un număr de 

572 de facturi de livrarea către operatorul intracomunitar EXPOFRUIT KFT, în valoarea totală de 

6.358.730,07 lei. În sarcina inculpatului se reține săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de 

art.9, al.1, lit. c cu rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35, al.1 din C. pen. Fiecare acțiune 

de evidențiere în actele contabile (facturi) a operațiunilor comerciale fictive prezintă conținutul aceleiași 

infracțiuni și a fost comisă la diferite intervale de timp și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale. 

Numărul actelor materiale reținute corespunde fiecărei facturi fiscale în care au fost evidențiate 

operațiunile comerciale fictive. Activitatea infracțională a fost comisă în perioada 2.04.2012 - 

31.03.2014, fiind reținute un număr de 

1.345 de acte materiale. Actele materiale au fost descrise în cuprinsul rechizitoriului din indicare 

numărului documentului contabil, a datei specificate pe acesta a valorii bunurilor în euro și a valorii 

bunurilor în lei. În cauză prejudiciul a fost calculată la suma de 3.609.544 lei, reprezentând TVA. 

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin. 1 din Legea 82 din 1991, privind legea contabilității, răspunderea 

pentru organizarea şi conducerea contabilităţii unei societăți comerciale, revine administratorului. 

Administratorul societății poate să fie un administrator de drept sau un administrator de fapt. 

Administratorul de drept este cel care figurează în statutul societății sau în actele adiționale ale 

statutului ca administrator. Administratorul de fapt este persoana care desfășoară o activitate obișnuită 

de gestiune și administrare a societății, fără să aibă calitatea de administrator de drept al societății. Din 

actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat faptul că inculpatul Trifa Călin Ciprian este 

persoana care a deținut calitatea de administrator de drept al societății, calitate în care a desfășurat o 

activitatea de gestiune și administrare a societății, iar inculpatul Ascunseanu Dan Constantin, în calitate 

de asociat în cadrul societății, fără a deținea și calitatea de administrator de 
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drept, a desfășurat în concret o activitate obișnuită de gestiune și administrare a societății. 

În procedura de cameră preliminară, prin încheierea din 11.06.2020 au fost respinse cererile 

și excepțiile invocate, s-a constatat legalitatea rechizitoriului din data de 20.11.2019 întocmit în dosarul 

nr. 196/D/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.I.I.C.O.T, Structura 

Teritorială Oradea, legalitatea administrării probelor şi a actelor de urmărire penală. 

În procedura de judecată, prin încheierea din 20.11.2021 s-a constatat nulitatea absolută a 

actului de sesizare al instanței, ca urmare a aplicării Deciziei CCR nr. 380/2021. 

Legat de parcursul actelor de urmărire penală, Tribunalul a reținut faptul că, prin ordonanța din 

data de 16 iulie 2014 s-a dispus începerea urmăririi penale în dos. 109/D/P/2014, cu privire la 

infracțiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 din C.pen. şi evaziune 

fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 din C.pen. , iar prin 

ordonanța din 16 aprilie 2015 s-a dispus schimbarea încadrării juridice cu privire la infracțiunea de 

evaziune fiscală, în sensul reținerii și a cauzei de agravare prev. la alin.3 . Ulterior, prin ordonanța din 

data de 1 iulie 2015 s-a dispus continuarea urmăririi penale față de suspecți și mai apoi, la aceeași dată 

s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații Trifa Călin Ciprian și Ascunseanu Dan 

Constantin. Prin Ordonanța din data de 11 octombrie 2016 s-a dispus reunirea cu dosarul penal 158 

D/P/2015, constituit în urmare declinării dosarului 214/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Bihor, care a vizat aceleași relații comerciale de tip evazionist. 

Prin ordonanța din data de 28 august 2018 s-a dispus clasarea cu privire la infracțiunea de 

constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 din C.pen. și disjungerea cu privire la 

infracțiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c și alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 

35 al. 1 din C.pen., fiind constituit dosarul nr.196/D/P/2018 ce face obiectul prezentei cauze, procurorul 

DIICOT păstrând competența asupra cauzei disjunse, în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. 3 din OUG 78 

din 2016. 

Prin Decizia Curții Constituționale nr.380/2021, s-a constatat că dispoziţiile art. 11 alin. (3) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative sunt neconstituţionale. 

În considerentele acestei decizii, obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial 

(13.10.2021), s-a reținut că procurorul are competenţa funcţională de a efectua urmărirea penală în 

cauzele prevăzute de lege şi de a conduce şi controla nemijlocit activitatea de urmărire penală a poliţiei 

judiciare şi a organelor de cercetare penală speciale, prevăzute de lege, iar în exercitarea funcţiei de 

urmărire penală şi de supraveghere a cercetărilor penale, acesta are, printre altele, competenţa de a 

sesiza instanţa de judecată şi de a exercita acţiunea penală şi acţiunea civilă, în cazurile prevăzute 

de lege (paragraf 21). 

Totodată, Curtea a constatat că urmărirea penală în cazul infracţiunilor de o complexitate redusă 

este prevăzută în competenţa parchetelor ce funcţionează pe lângă judecătorii, pe când, în cazul 

infracţiunilor complexe, competenţa de a efectua urmărirea penală este dată unor parchete ce 

funcţionează pe lângă instanţe de grad superior. De asemenea, s-a reţinut că importanţa urmăririi penale 

ca fază distinctă a procesului penal a determinat înfiinţarea unor organe de urmărire penală cu 

competenţe speciale. Spre exemplu, prin Legea nr. 508/2004 a fost înfiinţată Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în cadrul Ministerului Public, ca structură 

specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism a Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în prezent activitatea acesteia fiind reglementată de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 78/2016; iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 a fost 

înfiinţată Direcţia Naţională Anticorupţie, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu competenţa de a cerceta infracţiuni de corupţie şi cele 

asimilate acestora. În acest context, Curtea a reţinut că înfiinţarea unor structuri specializate 

presupune şi o anumită competenţă specializată a acestora, strict determinată de lege, astfel că 

efectuarea sau supravegherea urmăririi penale în cauze care excedează acestei competenţe 

determină o deturnare a scopului normelor legale ce au stat la baza înfiinţării acestor structuri 

specializate (paragraful 25). 
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Referitor la normele de competenţă, Curtea a învederat că pentru buna desfăşurare a activităţii 

organelor judiciare, se impune respectarea fermă a competenţei lor materiale şi după calitatea persoanei. 

Nerespectarea normelor legale privind competenţa materială şi după calitatea persoanei produce o 

vătămare care constă în dereglarea mecanismului prin care este administrată justiţia. Aceasta este şi 

explicaţia pentru care încălcarea dispoziţiilor legale privind această competenţă se sancţiona în 

reglementarea anterioară cu nulitatea absolută. 

Relevant totodată este a se arăta că, prin Decizia nr. 302 din 4 mai 2017, Curtea Constituțională 

a reţinut că incidenţa nulităţii relative în cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare la competenţa 

materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală determină în sarcina celui ce o 

invocă obligaţia dovedirii unui interes procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale încălcate, a 

dovedirii unei vătămări a drepturilor sale prin nerespectarea dispoziţiei, a dovedirii imposibilităţii 

înlăturării acestei vătămări altfel decât prin desfiinţarea actului. În legătură cu aceasta, Curtea a apreciat 

că dovedirea unei vătămări a drepturilor unei persoane, exclusiv prin nerespectarea de către organul de 

urmărire penală a dispoziţiilor referitoare la competenţa după materie şi după persoană se transformă 

într-o probă greu de realizat de către cel interesat, ce echivalează, în fapt, cu o veritabilă probatio 

diabolica, şi implicit determină încălcarea dreptului fundamental la un proces echitabil. Curtea a 

subliniat faptul că tocmai de aceea, în reglementarea procesual penală anterioară, legiuitorul a prevăzut 

sub sancţiunea nulităţii absolute nerespectarea normelor de competenţă materială şi după calitatea 

persoanei a organului de urmărire penală, vătămarea procesuală fiind prezumată juris et de iure. 

(paragrafele 59 şi 62) 

Aşadar, dacă anterior pronunţării de către instanţa de contencios constituţional a Deciziei nr. 

302 din 4 mai 2017 încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la competenţa materială şi după calitatea 

persoanei a organului de urmărire penală atrăgea, conform art. 282 raportat la art. 281 alin. (1) din 

Codul de procedură penală, nulitatea relativă a actelor încheiate de organele de urmărire penală, 

conform art. 147 alin. (4) din Constituţie, de la data publicării deciziei anterior menţionate în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nerespectarea prevederilor legale anterior menţionate 

este sancţionată cu nulitatea absolută. (paragraf 31) 

Semnificativ este a se releva și considerațiunile avute în vedere de Curtea Constituțională, pe 

marginea operațiunii judiciare de disjungere (paragrafele 32-39): 

Referitor la operaţiunea de disjungere a cauzei, Curtea a constatat că aceasta este reglementată 

la art. 46 din Codul de procedură penală, care prevede la alin. (1) că, pentru motive temeinice privind 

mai buna desfăşurare a judecăţii, instanţa poate dispune disjungerea cauzei cu privire la unii dintre 

inculpaţi sau la unele dintre infracţiuni. Potrivit art. 63 alin. (1) din Codul de procedură penală, 

dispoziţia se aplică, în mod corespunzător, şi în cursul urmăririi penale. 

Astfel, disjungerea este operaţiunea de separare a cauzelor, opusă celei de reunire, ce poate fi 

realizată cu privire la unii dintre inculpaţi sau la anumite fapte dintre cele reţinute de organele judiciare, 

în vederea unei eficiente desfăşurări a judecăţii. Disjungerea reprezintă o soluţie procesuală facultativă, 

care poate fi dispusă, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, din oficiu sau la cerere. Potrivit 

doctrinei, disjungerea nu este admisibilă în cazul reunirii obligatorii a cauzelor, motiv pentru care, 

raportând prevederile art. 46 din Codul de procedură penală la cele ale art. 43 din acelaşi cod, se deduce 

că reunirea cauzelor constituie regula, iar disjungerea acestora reprezintă excepţia. În mod evident, 

cauzele penale care fac obiectul operaţiunilor de reunire sau al celor de disjungere sunt cauze al căror 

obiect se află într-o directă legătură, dată fie de natura faptelor săvârşite, fie de calitatea făptuitorilor 

ori de relaţia factuală dintre aceştia. 

În acest sens, prin Decizia nr. 119 din 10 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2020, Curtea a constatat că, potrivit art. 46 din Codul de 

procedură penală, pentru motive temeinice privind mai buna desfăşurare a judecăţii, instanţa poate 

dispune disjungerea acesteia cu privire la unii dintre inculpaţi sau la unele dintre infracţiuni. Prin aceeaşi 

decizie, Curtea a statuat că reunirea şi disjungerea cauzelor sunt două instituţii corelative prevăzute la 

art. 43 şi art. 46 din Codul de procedură penală şi că disjungerea cauzelor nu este posibilă în ipoteza 

prevăzută la art. 43 alin. (1) din Codul de procedură penală şi poate fi dispusă în cazurile prevăzute la 

art. 43 alin. (2) din Codul de procedură penală, atunci când, pentru motive legate de buna desfăşurare 

a judecăţii, instanţa nu dispune reunirea acestora. Prin aceeaşi decizie, 
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Curtea a statuat că disjungerea cauzelor are ca efect judecarea separată a acţiunii penale în ceea ce 

priveşte anumite acţiuni sau anumiţi inculpaţi, indiferent dacă sunt sau nu însoţite de acţiuni civile, şi 
că aceasta constituie o operaţiune juridică distinctă de disjungere a acţiunii civile prevăzută la art. 26 

din Codul de procedură penală, care are ca efect soluţionarea separată a acţiunii civile de acţiunea 
penală, atunci când ambele privesc acelaşi inculpat şi aceeaşi faptă. 

În aceste condiţii, dispoziţiile criticate - conform cărora, în cazul în care se dispune disjungerea 

cauzei în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism poate continua efectuarea urmăririi penale şi în cauza disjunsă - 

prevăd o regulă specială, derogatorie de la legea generală, care permite procurorului din cadrul Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism să continue urmărirea penală în 

cauza disjunsă, chiar dacă, potrivit regulilor generale aplicabile, competenţa soluţionării acesteia ar 

reveni altui organ de urmărire penală. Această normă procesual penală constituie o excepţie de la 

dispoziţiile art. 46 din Codul de procedură penală, constând într-o prorogare de competenţă în favoarea 

procurorului din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

în cazul disjungerii cauzei, determinată de locul special al structurii de parchet anterior menţionată în 

cadrul Ministerului Public şi de competenţa acestuia reglementată atât la art. 79^1 - 79^4 din Legea nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară, cât şi prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

78/2016. 

Curtea a constatat că, dacă dispoziţia procesual penală criticată şi-a găsit raţiunea în momentul 

intrării în vigoare a Codului de procedură penală, ale cărui dispoziţii relativizau competenţa organelor 

de urmărire penală, prin sancţionarea acesteia conform prevederilor art. 282 din acelaşi cod, după 

pronunţarea de către Curtea Constituţională a Deciziei nr. 302 din 4 mai 2017, menţinerea acestei 

prorogări de competenţă în legislaţia procesual penală nu mai este posibilă, întrucât aceasta este 

contrară dispoziţiilor procesual penale ce reglementează competenţa organelor de urmărire 

penală care constituie regula generală în această materie şi a căror nerespectare este sancţionată 

cu nulitatea absolută. Or, este de esenţa statului de drept ca ordonarea puterii publice să se realizeze 

într-un mod coerent şi previzibil, astfel că unităţile de parchet specializate trebuie să acţioneze conform 

şi în limitele competenţei lor speciale, orice prorogare de competenţă fiind exclusă, competenţa 

specializată reglementată în privinţa acestora determinând cadrul şi măsura activităţii lor. Aşa fiind, 

normele atributive de competenţă prevăzute în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

78/2016 trebuie să se circumscrie rolului şi scopului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism. 

În aceste condiţii, dispoziţiile criticate, care prevăd posibilitatea procurorului din cadrul 

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism de a continua 

efectuarea urmăririi penale şi în cauza disjunsă, atunci când procedează la disjungerea cauzei în cursul 

urmăririi penale, în condiţiile în care obiectul cauzei disjunse nu se încadrează în sfera de aplicare a 

prevederilor art. 2 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, sunt contrare Deciziei Curţii Constituţionale nr. 

302 din 4 mai 2017. 

Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016, 

competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este strict 

reglementată, iar norma criticată delimitează scopul dispoziţiilor legale care au stat la baza înfiinţării 

acestei structuri. Prin urmare, prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

78/2016 încalcă principiul legalităţii, astfel cum acesta a fost analizat de instanţa de contencios 

constituţional prin Decizia nr. 302 din 4 mai 2017 şi este reglementat la art. 1 alin. (3) şi 
(5) din Constituţie. 

În plus, dispoziţia legală criticată introduce arbitrarul în aplicarea dispoziţiilor procesual penale 

ce reglementează competenţa organelor de urmărire penală, lăsând la dispoziţia procurorului din cadrul 

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism asumarea sau nu a 

competenţei de a efectua urmărirea penală în fiecare caz care se încadrează în ipoteza normei criticate, 

respectiv posibilitatea de apreciere a oportunităţii menţinerii spre soluţionare a cauzei penale disjunse, 

al cărei obiect atrage competenţa organelor de urmărire penală de la parchetele de pe lângă instanţele 

de drept comun. 
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Revenind la prezenta cauză, Tribunalul a constat, prin încheierea din 20.11.2021, nulitatea 

absolută a actului de sesizare al instanței, dându-se eficiență Deciziei Curţii Constituţionale nr. 

380/2021, având în vedere că prin ordonanța din data de 28 august 2018 (emisă după publicarea în 

Monitorul Oficial a Deciziei CCR nr.302/2017) s-a dispus clasarea cu privire la infracțiunea de 

constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 al.1 din C.pen. și disjungerea cu privire 

la infracțiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c și alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. 

art. 35 al. 1 din C.pen., fiind constituit dosarul nr.196/D/P/2018 ce face obiectul prezentei cauze, 

procurorul DIICOT păstrând competența asupra cauzei disjunse, în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. 3 

din OUG 78 din 2016(text declarat neconstituțional) – nulitatea absolută putând fi constatată în 

orice stare a procesului, potrivit art. 281 alin. (3) cod proc. penală. 

Totodată trebuie arătat că, în privința dosarului nr.196/D/P/2018 nu sunt aplicabile dispozițiile 

tranzitorii de la art. 22 din OUG nr. 78/2016, întrucât acest dosar s-a constituit ca urmare a disjungerii 
dispusă prin ordonanța din 28 august 2018, competența prorogându-se conform dispozițiilor art. 11 

alin. 3 din OUG 78 din 2016, astfel cum de altfel s-a menționat și în cuprinsul ordonanței (pag.24) – 

aspect care a impus aplicarea Deciziei 380/2021. 

Interpretarea contrară conduce la invalidarea raţionamentului Curţii Constituţionale din 
cuprinsul Deciziei nr. 380/2021 şi lipsirea acesteia de eficacitate juridică. 

Legat de faptul că, prin încheierea din 11.06.2020 au fost respinse cererile și excepțiile invocate 

și s-a constatat legalitatea rechizitoriului din data de 20.11.2019 întocmit în dosarul nr. 196/D/P/2018 

al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.I.I.C.O.T, Structura Teritorială Oradea 

– aceasta nu are autoritate de lucru judecat, având în vedere că necompetența organului de urmărire 

penală a fost atrasă de constatarea neconstituționalității dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din OUG nr. 

78/2016 (prin Decizia CCR nr. 380/2021), decizia instanței de contencios constituțional fiind ulterioară 

hotărârii de finalizare a procedurii de cameră preliminară. 

Referitor la aplicabilitatea Deciziei nr.380/2021, însăși Curtea Constituțională a arătat 

următoare: 

„Curtea reaminteşte caracterul erga omnes şi pentru viitor al deciziilor sale, prevăzut la art. 147 

alin. (4) din Constituţie. Aceasta înseamnă că, pe toată perioada de activitate a unui act normativ, acesta 

se bucură de prezumţia de constituţionalitate, astfel încât decizia nu se va aplica în privinţa cauzelor 

definitiv soluţionate până la data publicării sale, aplicându-se, însă, în mod corespunzător, în cauzele 

aflate pe rolul instanţelor de judecată ”( Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016 – paragraf 52). 

„Excepţia de neconstituţionalitate se înscrie în rândul excepţiilor de procedură prin care se 

urmăreşte împiedicarea unei judecăţi care s-ar întemeia pe o dispoziţie legală neconstituţională. 

Constatarea neconstituţionalităţii unui text de lege ca urmare a invocării unei excepţii de 

neconstituţionalitate, trebuie să profite autorilor acesteia şi nu poate constitui doar un instrument de 

drept abstract întrucât şi-ar pierde caracterul concret. Neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale nu are 

numai o funcţie de prevenţie ci şi una de reparaţie, întrucât ea vizează în primul rând situaţia concretă 

a cetăţeanului lezat în drepturile sale prin norma criticată” (Decizia nr. 886 din 10 decembrie 2015, 

parag. 30) 

În măsura în care s-ar fi considerat că decizia Curţii Constituţionale nu poate produce niciun 

efect, (având în vedere că s-ar depășit etapa procesuală a verificării legalității actului de sesizare al 

instanței) acest lucru ar echivala cu o încălcare a art. 147 alin. (1) din Constituţie, care prevede că 

dispoziţiile legale neconstituţionale îşi încetează efectele juridice, precum şi cu o încălcare a alin. (4) al 

aceluiaşi articol, ce prevede caracterul obligatoriu al deciziilor instanţei de contencios constituţional. 

Raportul juridic dedus judecăţii nu a fost consolidat definitiv prin încheierea de cameră 

preliminară, întrucât raportul juridic de drept penal procesual se naşte odată cu sesizarea organelor 

judiciare şi are ca obiect stabilirea existenţei sau inexistenţei raportului juridic de drept penal material 

(ce se naşte odată cu săvârşirea faptei penale), motiv pentru care se definitivează abia prin pronunţarea 

unei hotărâri judecătoreşti definitive, concluzie care reiese şi din considerentele Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 633/2018, paragraf 296. 

În sensul arătat anterior, stă și Decizia Curţii Constituţionale nr. 126/2016 în care Curtea 
Constituțională a reţinut că o decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate se ap lică în 
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cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la momentul publicării acesteia - cauze pendinte, în care 

respectivele dispoziţii sunt aplicabile - indiferent de invocarea excepţiei până la publicarea deciziei de 

admitere, întrucât ceea ce are relevanţă în privinţa aplicării deciziei Curţii este ca raportul juridic 

guvernat de dispoziţiile legii declarate neconstituţionale să nu fie definitiv consolidat. În acest mod, 

efectele deciziei de admitere a instanţei de contencios constituţional se produc erga omnes. În privinţa 

cauzelor care nu se află pe rolul instanţelor judecătoreşti la momentul publicării deciziei de admitere a 

Curţii, fiind vorba despre un raport juridic epuizat - facta praeterita, Curtea a reţinut că partea nu mai 

poate solicita aplicarea deciziei de admitere, întrucât decizia de admitere a Curţii nu poate constitui 

temei legal pentru o acţiune în justiţie, în caz contrar consecinţa fiind extinderea efectelor deciziei 

Curţii pentru trecut”. 

În fine, trebuie a se sublinia că aplicarea deciziilor Curţii Constituţionale în cauzele pendinte este 

în acord inclusiv cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauza Nastaca Dolca şi alţii 

împotriva României, Hotărârea din 4 septembrie 2012). 

Sub aspectul consecințelor juridice aferente constatării nulității absolute a rechizitoriul, se 
apreciază următoarele: 

Potrivit art. 14 Cod proc. penală, acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a 
persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi se poate exercita în tot cursul procesului penal. 

Printre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale se numără cel prevăzut la art. 16 alin. 

(1) lit. e) - lipseşte o condiţie prevăzută de lege necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale – 

în cazul de faţă, necompetenţa materială a organului de urmărire penală care nu mai poate 

exercita acţiunea penală în procesul penal. 
Potrivit art. 16 alin. (2) Cod proc. penală, în cazul prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. e), acţiunea 

penală poate fi pusă în mişcare ulterior, în condiţiile legii . 

În cursul judecăţii, soluţiile care se pot pronunţa în cauză sunt cele prevăzute la art. 396 

C.pr.pen., neputându-se dispune trimiterea cauzei în etapa camerei preliminare sau soluţiile prevăzute de 

art. 346 alin. (3) C.pr.pen., respectiv restituirea cauzei la parchet. 

Aşadar, constatându-se că după soluţia de disjungere din data de 28.08.2018, DIICOT- Serviciul 

teritorial Oradea a emis rechizitoriul la data de 20.11.2019 în dosarul penal (disjuns) nr.196/D/P/2018 

cu care a fost învestit Tribunalul Bihor, unitatea de parchet exercitând în continuare acţiunea penală în 

cauză, instanţa va dispune în baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 

(1) lit. e) Cod procedură penală, încetarea procesului penal, ca urmare a necompetenței materiale a 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea de a exercita acţiunea penală în ceea 

ce priveşte   infracțiunea   evaziune fiscală, prevăzută de prev. de art.9, al.1, lit. c cu rap. la alin. 3 din 

Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35, al.1 din C. pen, faţă de față de inculpații Ascunseanu Dan 

Constantin (fiul lui GHEORGHE și MIHAELA, ns. la data de 21 mai 1977 în mun. Craiova, jud. Dolj, 

dom. în Oradea, str. 9 mai, nr. 2A, jud. Bihor, CNP 1770521163237, cetățenie română, stagiu militar 

efectuat, studii medii, fără ocupație și loc de muncă) pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, 

prev. de art.9, al.1, lit. c cu rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35, al.1 din C. pen., și 

Trifa Călin Ciprian (fiul lui DOREL VIOREL și MARIA, ns. la data de 19 ianuarie 1987 în mun. 

Oradea, jud. Bihor, dom. în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr. 30 bl X215, sc. D, etaj 2, ap. 

10, jud. Bihor, CNP 1870119055077, cetățenie română, stagiu militar neefectuat, fără ocupație și loc 

de muncă). 

În temeiul art. 398 raportat la art. 275 alin. (3) Cod proc.pen., cheltuielile judiciare vor rămâne 
în sarcina statului. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂȘTE: 

 

În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală,   raportat la art. 16 alin. (1) lit. e) Cod 
procedură penală, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a constatării în baza Deciziei Curții 
Constituționale nr.380/2021, a necompetenţei materiale a Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
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de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

– Serviciul Teritorial Oradea de a exercita acţiunea penală față de inculpații Ascunseanu Dan 

Constantin (fiul lui GHEORGHE și MIHAELA, ns. la data de 21 mai 1977 în mun. Craiova, jud. Dolj, 

dom. în Oradea, str. 9 mai, nr. 2A, jud. Bihor, CNP 1770521163237, cetățenie română, stagiu militar 

efectuat, studii medii, fără ocupație și loc de muncă) pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, 

prev. de art.9, al.1, lit. c cu rap. la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35, al.1 din C. pen., și 

Trifa Călin Ciprian (fiul lui DOREL VIOREL și MARIA, ns. la data de 19 ianuarie 1987 în mun. 

Oradea, jud. Bihor, dom. în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr. 30 bl X215, sc. D, etaj 2, ap. 10, 

jud. Bihor, CNP 1870119055077, cetățenie română, stagiu militar neefectuat, fără ocupație și loc de 

muncă) pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9, al.1, lit. c cu rap. la alin. 3 din 

Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.35, al.1 din C. pen. 

În temeiul art. 398 raportat la art. 275 alin. (3) Cod proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în 

sarcina statului. 
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. 

Pronunţată astăzi 17.01.2022, prin punerea la dispoziţie a prezentei hotărâri, prin mijlocirea 

grefei instanţei. 

 
 

Preşedinte, Grefier, 

Veronica Ioniţă Dorina Raluca Bogdan 

 

 

 
Red. jud. Veronica Ioniţă 

Tehnored. gref. Bogdan Dorina Raluca 
8 ex/17.01.2022 


