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GEORGIANA COVRIG – Cabinet  de  Avocat   

în cadrul  BAROULUI   CONSTANŢA 

900652 Constanţa, B-dul Tomis nr.151, bl.TS4, parter, jud.Constanţa 

Tel/fax: 0241/543784; mobil 0721369850 ; E-mail : georgianacovrig@yahoo.com 

Inalta Curte de Casatie si Justitie 

Dosar penal nr. 15074/118/2012* 

A.P.-25.06.2020 

 

 

 

DOMNULE  PREŞEDINTE, 

 

  Subsemnatii, ROSU ADRIAN si MOISE GABRIEL, în calitate de recurenti-

inculpati, prin reprezentant conventional- avocat Georgiana Covrig, formulează: 

 

CONCLUZII SCRISE 

 

Prin care solicităm în mod respectuos, să analizați motivele de nelegalitate ce au fost 

dezvoltate în raport cu Decizia penala nr. 285/26.03.2019, pronunțată de către Curtea de Apel 

Constanta, urmând să apreciați asupra uneia dintre soluțiile incidente, astfel: 

În principal, în baza art.448 alin.1 pct.2 lit.a) coroborat cu art.16 alin.1 lit.b din C.pr.pen, 

solicit achitarea inculpatului-recurent.  

În subsidiar, în temeiul art. 448 alin.1 pct.2 lit.a) din C.pr.pen. coroborat cu art.244 

alin.1 C.pen. va rog să înlăturați greșita aplicare a legii si reindividualizarea pedepsei aplicate. 

Fara a reitera in totalitate elementele deja prezentate in extenso de catre cei doi recurenti, 

prezentam cateva aspecte ce se circumscriu motivelor de nelegalitate. 

Calea extraordinara a recursului în casație are drept scop verificarea conformitatii 

hotararilor atacate cu regulile de drept aplicabile, scopul sau fiind acela de a indrepta erorile de 

drept comise de curtile de apel, ca instante de apel prin raportare la cazurile expres si limitativ 

prevazute de lege. Din analiza practicii judiciare si a doctrinei rezulta faptul ca art.438 alin.1 
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pct.7 C.pr.pen. este incident dacă inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care ar putea atrage 

numai răspunderea civilă contractuală sau delictuala, fiind oferit în comentariile specialistilor 

drept exemplu ”nerespectarea unei obligatii izvorate dintr-un contract de inchiriere si o 

conventie de prestari servicii”(Nicolae Volonciu- Cod procedura comentat, editie aniversara, 

pag.1281 si urm.) 

In acest sens a retinut si Inalta Curte de Casatie si Justitie in raport cu solutia de 

reglementare prin dispozitiile art.396 alin.5) raportat la art.16 alin.1) lit.b) fata de sintagma 

”fapta nu este prevazuta de legea penală”, aceeasi este situatia si pentru lipsa situatiei premisă a 

infractiunii sau neintrunirea conditiilor privind subiectii acesteia.  

Astfel, prezentarea faptului ca in prezenta cauza ne aflam sub imperiul unei raspunderi 

civile contractuale si că nu exista elemente constitutive pentru antrenarea raspunderii pentru 

faptele penale descrise in cuprinsul actului de sesizare, nu poate si nu trebuie sa fie confundata 

cu o remediere a unei gresite aprecieri a faptelor sau a unei inexacte sau insuficiente stabiliri a 

adevarului printr-o urmarire penala incompleta sau printr-o cercetare judecatoreasca 

insuficienta, cunoscut fiind faptul ca instanta de casare nu judeca procesul propriu zis, ci 

judeca exclusiv daca hotararea atacata este corespunzatoare din punct de vedere al dreptului, 

adica daca aceasta este conforma cu regulile de drept aplicabile.  

 

 

In concret toata presupusa activitatea infractionala retinuta de catre DNA si ulterior 

preluata copy-paste de catre instantele de judecata in cascada, reprezinta o cauză neimputabilă 

inculpatilor ce a avut ca efect nerespectarea contractului, aspecte care pot si trebuie sa fie 

analizate de catre instantele civile, cum de altfel a mentionat Parchetul de pe langa Judecatoria si 

Tribunalul Constanta in ordonante ce se bucura de putere de lucru judecat in raport cu toate 

persoanele care au reclamat aceeasi situatie de fapt in raport cu aceeasi inculpati. (Mentionez 

ordonanta nr. 2132/P/2010 a Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta care a analizat 

aceeasi situatie descrisa si in prezentul dosar, reclamata de catre Ganea Adrian, Cretu 

Stefan, Ion Tudor, Popa Bianu Aureliana, Fratila Liviu, Bugu Andreea Raluca, Munteanu 

Aneta, Ganea Sebastian Raul si Baston Adrian). 

Acest aspect este sustinut de solutiile deja pronuntate de catre Parchetele de pe langa 

Tribunal si Judecatorie in raport cu aceleasi parti, pana la constituirea Asociatiei Pagubitilor 

Vectra, cu putere de lucru judecat, in sensul ca aceste fapte nu intrunesc elementele constitutive 

ale unei infractiuni ci sunt exclusiv de natura civila/comerciala.  

Exemplific in acest sens situatia d-lui Baston Adrian si a dnei. Teodorescu Ana Maria 

care a obtinut rezolutiunea contractului in fata instantelor civile, care s-a aflat in fata unei 

ordonante prin care s-a retinut natura cauzei civila-comerciala, pe care nu a contestat-o, care s-a 

constituit parte civila in dosarul in care s-a pronuntat aceasta Deciziei supusa controlului de 
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legalitate prin prezentul demers, in cadrul procedurii de insolventa/faliment s-a inscris la masa 

credala, creditorii i-au aprobat sa isi primeasca si apartamentul al caruit contract fusese 

rezolutionat de catre instanta civila, iar in acest dosar s-a constituit si parte civila cu pretul platit 

pentru imobilul pe care l-a si primit, insa instanta a respins solicitarea apreciind ca este incidenta 

o alta forma de raspundere.  

Situatia juridica este una fara echivoc, in sensul in care este adevarat faptul ca partile si-

au asumat contracte pentru edificare bunuri viitoare, insa toate partile civile, fara exceptie, 

inclusiv avocatii care au solicitat prejudiciu de imagine in prezenta cauza cunosteau sau puteau 

sa cunoasca care sunt riscurile unui astfel de contract, pe care si le-au asumat in mod 

neconditionat. 

Dl. Baston a declarat in fata instantei de fond faptul ca a mers insotit de avocat, ca au fost 

analizate clauzele contractuale, ca i s-au pus la dispozitie toate informatiile pe care le-a solicitat, 

insa se simte inselat pentru faptul ca nu i-a fost predat imobilul la timp. Nu pentru ca i s-ar fi 

prezentat ca adevarata o fapta mincinoasa sau invers, exclusiv devansarea termenului de predare, 

nerespectarea unei obligatii ce isi are izvorul intr-un contract de prestari servicii, edificare bun 

viitor, nu poate fi asimilat unei fapte ce este prevazute de legea penala. 

Părtile civile aveau o piata libera in raport cu care puteau sa aleaga, aceeasi maniera de 

dezvoltare imobiliara este si in prezent, nimic nu este ilegal pentru ca altfel s-ar fi intervenit. In 

acest moment pe piata imobiliara din Constanta se plateste in avans pretul imobilului cu un 

discount, urmand ca intr-un anume interval sa fie edificat si predat, aceleasi riscuri subzista ca 

societatile sa intre in insolventa sau cele dezvoltate de persoanele fizice sa decedeze, sunt foarte 

multe probabilitati pe care ca si parte contractanta ti le evaluezi si asumi daca doresti.  

Insa, specificul acestor fapte si necesitatea analizei ei de catre instanta specializata in 

materia incindenta, ar fi lamurit toate aspectele legislatiei speciale ce trebuie aplicata cu 

prioritate.  

Este evident ca nu ne aflam in fata unei fapte prevazute de legea penala, toate rezolvarile 

pentru situatiile generate de catre intrarea in insolventa si incapacitatea de predare la termen a 

unei parti din imobile isi are fundamentul in prevederi legale speciale ce sunt aplicabile prin 

respectarea principiului „specialia generalibus derogant”. 

In concret in raport cu inculpatii atat persoane fizice in calitatea de administratori 

si detinatori de parti sociale cat si societatile comerciale, au fost derulate procedurile 

speciale ale Legii 85/2006. In acest sens, atasam tabelele creditorilor din procedura 

insolventei pentru cele trei societati, pentru a observa ca toate partile civile se afla inscrise 

la masa credala, au fost anterior promovate actiuni de antrenare, fiind confirmata odata in 

plus raspunderea incidenta si modalitatea de antrenare a acesteia.  
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Argumentele prezentate in sprijinul faptului ca inculpatii au fost condamnati pentru o 

fapta care nu este prevazuta de legea penala sunt confirmate de catre expertiza tehnica care 

arata faptul ca au fost identificate certificate de urbanism, autorizatii de constructie, iar 

pentru acele imobile individualizate de catre parchet in particular exista certificate de 

urbanism si se poate obtine autorizatie de constructie chiar si la acest moment, gradul de 

finalizare al proiectelor fiind de peste 80%, nefiind sustinuta incidenta raspunderii penale 

cu niciun mijloc de proba. 

Faptul ca la un moment dat din motive independente de vointa societatilor sau 

persoanelor fizice a intervenit un blocaj al activitatii ce a antrenat o imposibilitate obiectiva de 

respectare a obligatiilor contractuale asumate, respectiv nepredarea la termen a imobilelor, nu 

poate constitui premisa antrenarii raspunderii penale pentru ca nu a existat niciun moment o 

intentie de inducere in eroare sau prezentare ca adevarate a unor aspecte false.  

Astfel, in mod sintetic se poate concluziona asupra faptului ca nu exista nicio fapta 

mincinoasa prezentata ca adevarata, nu exista fapte adevarate prezentate ca mincinoase si nici nu 

exista vreo activitate de mentinere in eroare, nu exista vreo fapta prevazuta de legea penala.  

Potrivit Protolului nr.4 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

fundamentale, recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele care figurează deja în 

Convenţie şi în primul Protocol adiţional la Convenţie, ARTICOLUL 1 Interzicerea privării de 

libertate pentru datorii Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nu 

este în măsură să execute o obligaţie contractuală.  

 

 

În activitatea antreprenorială, s-au derulat prin intermediul societăților (comerciale) 

condamnate o activitate comercială impresionantă, dezvoltarea imobiliara incepand din anul 

2004. Pana la momentul crizei financiare (2008), numarul unitatilor locative predate a fost de 

cca.600. 

 

Conform expertizei efectuate în cauză de 6 experți contabili (3 independenți și 3 

parte), în perioada 2006 - 2009, dezvoltarea imobiliară ocupa doar 37,71% din cifra de 

afaceri totală derulată de societățile controlate, așa cum rezultă și din răspunsul la 

obiectivul nr.12, cea mai mare parte a afacerilor având ca obiect prestări servicii (construcții 

civile și industriale) ori vânzarea de materiale de contrucții fabricate (beton) către terți. Între 

realizările emblematice ale societăților (condamnate în cauză) se numără: Complex Rezidențial 

Caelia, stațiunea Mamaia (beneficiar Viorel Păunescu), traseele conductelor petroliere din Marea 

Neagră (beneficiar TMUCB pentru ROMPETROL RAFINARE), monumentul Drapelului 

României de pe faleza Cazinoului Constanța (beneficiar MUNICIPALITATEA CONSTANȚA), 

furnizarea betonului pentru Centura de ocolire a Mun. Constanța (Autostrada A4, beneficiar 

Astaldi SPA pentru C.N.A.I.R.), construcții industriale (Combinatul pentru producția cimentului 

CEMROM) și civile. 
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Un alt element supus analizei este reprezentat de faptul ca trimiterea in judecata s-a 

realizat potrivit rechizitoriului in baza art.215 alin.1, 3 si 5 C.pen.1968, iar de la momentul 

initial pana la judecata definitiva a intervenit o lege noua mai favorabila, respectiv Legea 

286/2009 Codul penal in vigoare de la data de 01.02.2014, in raport cu care s-a facut 

trimitere in judecata in infractiunile prevazute de art.244 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 

alin.1 si art.367 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.38 C.pen. si 5 C.pen.  

Din noua definitie a inselaciunii retinute in sarcina recurentilor nu se mai regaseste 

varianta speciala prevauta de art.215 alin.3 C.pen.1968, avuta in vedere de catre parchet la 

trimiterea in judecata. Cu toate ca ne raportam la o varianta dezincriminata de lege, recurentii au 

fost condamnati pentru varianata prevazuta in art.215 alin.3 cu referire la neexecutarea 

contractului, desi in mod evident, dispozitiile art.244 nu au mai in vedere o astfel de varianta a 

infractiunii.  

Astfel, avand in vedere modalitatea de savarsire a infractiunii pentru care recurentii au 

fost trimisi in judecata care a fost dezincriminata de lege.  

Nu au existat niciun fel de manopere dolosive(prezentarea ca adevarata a unei fapte 

mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate) care sa induca in eroare partile.  

Nu a existat niciun folos patrimonial injust in beneficiul inculpatilor urmare a incheierii 

contractelor de executie, toate sumele au fost directionate antreprenorului general.  

Nu s-a actionat cu intentia prevazuta de lege din raspunsul expertilor contabili rezulta 

fara echivoc faptul ca toate sumele de bani achitate de partile civile au intrat in mod transparent 

si legal in circuitul comercial din care marja de profit estimata era de 18,38%, insolventa 

societatilor fiind datorata unui eveniment exterior imprevizibil si irezistibil- criza financiara care 

a afectat domeniul de activitate al constructiilor.  

Fata de elementele succint prezentate, completate de motivele amplu prezentate de catre 

recurenti aflate la dosarul cauzei, va rugam in mod respectuos sa constatati ca in acord cu 

dispozitiile art.16 alin.1 lit.b C.p.p. fapta pentru care recurentii au fost condamnati nu este 

prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu intentia prevazuta de legea penala, fiind de 

natura civila, sens in care daca o sa admiteti recursul in casatie, va rugam sa dispuneti achitarea 

recurentilor.  
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Dezvoltarea motivelor ce se circumscriu dispozitiilor art. 438 alin.1 pct.12 

Condamnarea dispusa cu încalcarea normelor de legalitate din doua perspective, astfel: 

 

1. Prima perspectiva este de justificata de aplicarea unei pedepse principale pentru 

infractiunea de inselaciune de 6 ani:”În baza art.244 alin.1 Cod penal cu aplicarea 

art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal va condamna recurentii la pedeapsa de 6 

(şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă 

continuată.  

 

Fata de aceasta situatie, normele legale nu prevad ca atare o pedeapsa pentru infractiunea 

de inselaciune in forma continuata de 6 ani.  

Potrivit legii,  art.244 alin.1 C.pen. limitele de pedeapsa pentru infractiunea de 

inselaciune este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar sanctiunea aplicata de catre instanta de 

apel de 6 ani pedeapsa principala nu are o fundamentare ce se poate incadra in normele legale 

imperative. In acest sens condamnatii, conform rigorilor legislatiei nationale si europene, trebuie 

sa cunoasca care este pedeapsa, din ce este compusa aceasta si temeiurile de drept avute in 

vedere.  

Sporul facultativ de 3 ani nu rezulta ca a fost aplicat, iar daca ar fi fost aplicat trebuia sa 

fie individualizat prin trimitere la dispozitiile art. 36 C.pen. precum si la individualizarea 

concreta a pedepsei pentru infractiunea de inselaciune si in raport de aceasta justificarea aplicarii 

sau nu a unui spor, precum si cuantificarea acestuia. La o infractiune ale carei limite de pedeapsa 

sunt 6 luni- 3 ani aplicarea unui spor egal cu limitele maxime ale pedepsei, cel putin ipotetic 

pentru ca faptic nu s-a intamplat, echivaleaza cu aplicarea unei pedepse in afara limitelor legale.  

Chiar reprezentantul ministerului public a admis ca ”trebuia sa fie mentionat”, cu atat 

mai mult cu cat nici prin actul de inculpare si niciun moment pe parcursul derularii procesului 

penal nu a existat macar tangential o referire.  

ICCJ a statuat ca in lipsa mentiunilor referitoare la dispozitiile legale incidente, pedepsele 

sunt aplicate in alte limite decat cele prevazute de lege.  

Astfel, din perspectiva celor mentionate, va rog sa constatati ca pedeapsa aplicata pentru 

savarsirea infractiunii prevazute de art.244 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 CP neurmata de 

indicarea textului legal pentru aplicarea sporului de pedeapsa, in speta art.36 C.pen. este 

nelegala, fiind st6abilita cu depasirea limitelor de pedeapsa prevazute de lege de 6 luni- 3 ani.  
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2. A doua perspectiva in ceea ce priveste aplicarea de pedepse in alte limite decat 

cele prevazute de lege, este legea penala mai favorabila.  

 

Daca legea penala mai favorabila este constituita de Codul Penal actual in forma 

anterioara intrarii in vigoare a OUG 18/2016, asa cum a stabilit Curtea de Apel Constanta, ar 

trebui retinute un numar de inselaciuni egal cu numarul de parti vatamate, in conditiile in care 

perioada respectiva nu exista/nu era indeplinita conditia unitatii de subiect pasiv, asa cum 

prevede textul art.35 alin.1 C.pen. actual, inainte de publicarea Deciziei CCR nr.368/2017.  

Asadar ar fi trebui retinute pe Codul penal actual, dar in forma anterioara intrarii in 

vigoare a OUG 18/2016, un numar de X infractiuni de inselaciune in concurs intre ele, in 

principal, iar in subsidiar si cu infractiunea de constituire de grup, iar nu o infractiune continuata 

de inselaciune avand un numar de X acte materiale, in concurs cui infractiunea de constituire 

grup.  

In conditiile in care fiecare dintre respectivele inselaciuni s-au consumat la momentul 

incheierii contractelor de executie construire, potrivit instantei, urmeaza sa observati si sa 

constatati ca termenul special de prescriptie a raspunderii penale de 10 ani, s-a implinit pentru 

fiecare caz in parte, cu exceptia unui singur contract, cu toate celelalte fapte fiind prescrise cel 

mai tarziu in luna decembrie 2018.  

Ca atare la data pronuntarii Deciziei penale nr.285/26.03.2019 de catre Curtea de Apel 

Constanta, termenul de prescriptie a raspunmderii penale privind cvasitotalitatea infractiunilor de 

inselaciune era implinit, ceea ce ar fi trebuit sa determine incetarea procesului penal pentru toate 

infractiunile, cu exceptia faptei de inselaciune in ceea ce priveste partea civila Solovastru Nistor 

si Sahia(contract de executie construire bunuri viitoare nr.888/28.03.2009) pentru care termenul 

special de prescriptie special s-ar fi implinit potrivit Curtii de Apel Constanta(din prima decizie 

de desfiintare cu trimitere pentru rejudecare pentru motiv de nulitate absoluta, lipsa avocati 

pentru societatile comerciale) la data de 27.03.2019, cu 12 ore inainte de pronuntare.  

Prin urmare apreciem ca la momentul pronuntarii Curtii de Apel Constanta aceasta ar fi 

trebuit sa constate ca ar fi ramas investita in principal cu o infractiune de inselaciune in forma 

simpla(6 luni-3 ani),iar in subsidiar cu un concurs intre o inselaciune 6 luni-3 ani si grupul, 

pedeapsa maxima aplicabila fiind aceea de 4 ani si 8 luni in loc de 7 ani si 8 luni cum in mod 

gresit a stabilit Curtea de Apel Constanta.  

In masura in care am devenit redundanti in sustinere va rugam sa ne iertati, insa modul in 

care s-a judecat in aceasta cauza este unul profund nelegal, care nu s-a caracterizat nici macar cu 

o aparenta de impartialitate sau respect al normelor legale. Chiar si in acest moment, Curtea de 

Apel Constanta are propriile norme legale, in contestatia in anulare ce vizeaza aceeasi deciziei 

recurata in prezentul dosar, a refuzat sa numeasca mandatari pentru persoanele juridice in 

temeiul art.491 alin.3, chiar si dupa ce ICCJ s-a pronunat in acest sens, retinand ca ICCJ nu a 
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motivat necesitatea numirii.Acest exemplu excede cadrului prezentelor concluzii, insa incercam 

sa justificam aceste multiple sustineri si ipoteze in fata instantei de recurs.  

Pentru toate considerentele expuse anterior si cele care deja se afla la dosarul 

cauzei, va rugam in mod respectuos, sa dispuneti o solutie in echitate si legalitate 

 

Cu deosebită considerație, 

                                                                     Rosu Adrian si Moise Gabriel 

                                                                                         Prin  avocat Georgiana Covrig 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

D-LUI  PREȘEDINTE  AL ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 

 

 


