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Rezumat: În prezenta lucrare am procedat la examinarea uneia din infracțiunile cuprinse în grupul celor ce se 

comit împotriva activității de înfăptuire a justiției, respectiv, infracțiunea de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. 

Examinarea a avut în vedere elementele preexistente, conținutul constitutiv, unele aspecte procesuale, precum și 

precedentele legislative și situațiile tranzitorii. Nu în ultimul rând am examinat comparativ principalele elemente de 

asemănare și deosebire în raport cu legea anterioară, acest aspect prezentând interes practic prin prisma aplicării legii 

penale mai favorabile. Prin această lucrare mi-am propus să continui activitatea de cercetare din perspectiva 

publicării, în colectiv, a  unui curs universitar. Lucrarea poate fi utilă studenților, masteranzilor și doctoranzilor, 

precum și practicienilor în domeniu. 
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Introducere 

 

Infracțiunea de sustragere sau distrugere de probe sau înscrisuri face parte din grupul de infracțiuni 

contra înfăptuirii justiție, grup menționat expres în cadrul Titlului IV cu aceeași denumire marginală, în art. 

275 C. pen. 

Infracțiunea examinată constă în fapta unei persoane care sustrage, distruge, reține, ascunde ori 

alterează mijloace materiale de probă sau înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o 

procedură judiciară. 

Aceeași infracțiune se va reține și în situația în care o persoană împiedică, în orice alt mod, ca un 

înscris necesar soluționării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia să ajungă la 

destinatar. 

În Expunerea de motive autorii arătau că „Pornind de la realitățile practicii judiciare infracțiunea de 

reținere sau distrugere de înscrisuri a suferit unele completări prin adăugarea unor noi modalități normative 

de comitere a infracțiunii și extinderea obiectului material, în scopul asigurării unei reglementări mai 

eficiente în ceea ce privește securitatea și integritatea mijloacelor materiale de probă sau înscrisurilor prin a 

căror sustragere, distrugere, reținere, ascundere sau alterare este împiedicată  aflarea adevărului într-o cauză 

penală, ori a mijloacelor de probă sau înscrisurilor aflate într-un dosar penal.  Dispoziții similare conțin art. 

434-4 din codul penal francez și art. 189 alin. (1) pct. 2 din codul penal olandez.  

În același timp, ținând seama că, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, la înscrisurile sau mijloacele 

de probă dintr-o cauză penală au acces în mod nemijlocit persoane cu atribuții judiciare în realizarea actului 

de justiție, infracțiunea conține o formă agravată când este comisă de către un avocat, expert, interpret, 

polițist, grefier, procuror sau judecător” [1]. 

În ceea ce privește rațiunea incriminării și valoarea socială protejată în doctrina recentă se susține că 

„Infracțiunea de sustragere sau distrugere de probe sau înscrisuri este o altă normă prin care legiuitorul 

dorește să asigure buna înfăptuire a actului de justiție, prin asigurarea accesului la orice probe materiale sau 

înscrisuri care ar putea contribui la conturarea adevărului în cadrul actului de justiție, cu consecința firească a 

pronunțării unei soluții corecte. 

Din aceste considerente, infracțiunea este, într-o oarecare măsură, similară altor infracțiuni din acest 

titlu (mărturie mincinoasă, inducerea în eroare a organelor judiciare), fie prin asigurarea unui acces complet 

la toate probele care, într-un fel sau altul, pot contribui la aflarea adevărului” [2]. 

 

1. Codul penal în vigoare în raport cu legea anterioară 

 

Infracțiunea de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri era prevăzută și în Codul penal din 

1969, cu o denumire marginală și un conținut  asemănătoare. 

Din examinarea celor două incriminări rezultă unele elemente de diferențiere, respectiv: 
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- denumirea marginală este diferită, în codul penal anterior aceasta fiind Reținerea sau distrugerea de 

înscrisuri”; 

- în noua lege a fost extins conținutul normativ de incriminare, în sensul că au fost prevăzute 

următoarele acțiuni alternative de comitere a infracțiunii: sustragerea, distrugerea, reținerea, ascunderea ori 

alterarea mijloacelor materiale de probă sau de înscrisuri, față de reținerea sau distrugerea unui înscris ori 

împiedicarea în orice mod ca acesta să ajungă la organele judiciare abilitate (cum erau menționate în Codul 

penal din 1969); 

- de asemenea, în noua lege a fost prevăzută o modalitate normativă asimilată, care constă în 

împiedicarea , în orice mod, ca un înscris necesar soluționării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau 

adresat acestuia, să ajungă la destinatar; 

- o ultimă modificare se referă la regimul sancționator care în legea nouă este mai sever (închisoare 

de la 6 luni la 5 ani, față de închisoare de la 6 luni la 3 ani, în legea anterioară). 

 

2. Elemente preexistente ale infracțiunii 

 

2.1. Obiectul juridic. Obiectul juridic special al infracțiunii examinate constă relațiile sociale care 

privesc activitatea de înfăptuire a justiției, relații care presupun protejarea mijloacelor materiale de probă sau 

a înscrisurilor care servesc la aflarea adevărului într-o procedură judiciară. 

 

2.2. Obiectul material. Obiectul material al infracțiunii examinate este constituit din mijloacele 

materiale de probă sau din înscrisuri.  

De asemenea, în cazul modalității normative asimilate de la alin. (2) al art. 275 C. pen., obiect 

material al infracțiunii nu poate fi decât un înscris emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, înscris 

ce este necesar soluționării unei cauze. 

Prin mijloace materiale de probă se înțelege, potrivit dispozițiilor art. 197 C. proc. pen., obiectele 

care conțin sau poartă o urmă a faptei săvârșite, precum și orice alte obiecte care pot servi la aflarea 

adevărului; în această categorie intră și corpurile delicte care reprezintă mijloacele materiale de probă care 

au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârșirea unei infracțiuni, precum și obiectele care sunt 

produsul infracțiunii. Vor intra în categoria mijloacelor materiale de probă: probele biologice recoltate de la 

un conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe psihoactive, obiectele care au 

servit la comiterea faptei sau care au fost obținute prin comiterea infracțiunii etc. 

Înscrisurile pot fi „originale sau copii, oficiale sau sub semnătură privată, procese-verbale (inclusiv 

când au natura unor acte de sesizare a organelor de urmărire penală), mijloace de probă consemnate în 

înscrisuri [ declarații de martori sau persoană vătămată administrate în cauză ori în altă cauză (de pildă, 

atunci când persoana vătămată a fost audiată în această calitate într-o cauză având ca obiect favorizarea 

făptuitorului de către persoana vătămată), rapoarte de constatare sau de expertiză etc. [2], care privesc o 

procedură judiciară (penală sau nepenală); dacă înscrisurile sustrase nu țin de o procedură judiciară se va 

putea reține, după caz, comiterea infracțiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri (art. 259 NCP), sau 

furt (art. 228 NCP), furt calificat (art. 229 NCP) etc.” [3]. 

În doctrina recentă, cu toate că se recunoaște raționamentul incriminării ca fiind corect, se insistă 

asupra apariției unor probleme în legătură cu aplicarea în practică a dispozițiilor respective. 

Astfel, folosirea termenului de „înscrisuri” creează ambiguitate, fiind puțin clar dacă textul se referă 

la orice înscris care ar putea contribui la aflarea adevărului (chiar dacă el nu a dobândit calitatea de mijloc de 

probă) sau doar la acele înscrisuri care sunt mijloace de probă într-o procedură judiciară (inclusiv alte 

mijloace de probă consemnate în înscrisuri, cum ar fi rapoartele de expertiză, declarațiile de martori, 

declarațiile părților etc.). Din punctul nostru de vedere, interpretarea teleologică și sistematică a textului 

indică a doua variantă de interpretare ca fiind cea corectă. Altfel, nici un înscris nu ar putea fi distrus, în 

virtutea unei vocații potențiale a acestuia de a constitui un mijloc de probă, la un moment dat, într-o anumită 

procedură judiciară. 

În al doilea rând, prin folosirea sintagmei „mijloace materiale de probă” legiuitorul lasă involuntar 

în afara cadrului de aplicare a normei ipotezele în care acțiunea autorului se referă la alte mijloace de probă, 

care nu sunt nici înscrisuri și nici mijloace materiale de probă. 

Astfel, conform definiției cuprinse în art. 197 NCPP, mijloacele materiale de probă sunt acele obiecte 

care conțin sau poartă o urmă a faptei săvârșite, precum și orice alte obiecte care pot servi la aflarea 

adevărului. Pe cale de consecință, în această nouă formulare, dacă actul de executare se comite în legătură cu 

anumite fotografii aflate la dosarul cauzei (care nu sunt nici înscrisuri și nici mijloace materiale de probă), 

fapta nu va mai fi tipică. De aceea, de lege ferenda, propunem o reformulare a acestei sintagme sub forma 

„înscrisuri sau orice alte mijloace de probă” [2].   
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2.3. Subiecții infracțiunii. Subiectul activ al acestei infracțiuni poate fi orice persoană fizică sau 

juridică ce îndeplinește condițiile generale cerute de lege pentru a avea această calitate.  

Potrivit doctrinei mai vechi „Când făptuitorul este o persoană cu atribuții de organ de urmărire penală 

sau o altă persoană cu atribuții de jurisdicție ori funcționar sau un alt salariat, iar fapta este săvârșită în 

exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, fapta va constitui și infracțiune de serviciu (art. 246 sau 248)” [4]. 

De regulă nu poate avea calitatea de subiect activ al acestei infracțiuni persoana care în calitate de 

subiect activ al unei infracțiuni, sustrage sau distruge probele care-l incriminează (cum este cazul autorului 

unei infracțiuni de omor care după comiterea faptei ascunde sau distruge cuțitul sau altă armă care a folosit la 

comiterea crimei).  

În ipoteza în care mijloacele de probă se află în posesia organelor judiciare sau sunt destinate 

acestora, iar făptuitorul le sustrage, fapta sa întrunește elementele constitutive ale infracțiunii examinate (de 

exemplu, autorul infracțiunii de omor, profitând de neatenția ofițerului de poliție anchetator, sustrage de pe 

biroul acestuia arma crimei, pe care ulterior o distruge).  

Persoana juridică „poate comite infracțiunea în calitate de autor, coautor, complice sau instigator, 

dacă se constată că fapta a fost săvârșită  conform art. 135 C. pen. Este posibil ca persoana juridică  să fie 

interesată în sustragerea unor mijloace materiale de probă lăsate de către organele judiciare unui custode, 

astfel încât, prin organele sale de conducere, în baza deciziei luate în comun de către acestea, hotărăște să 

apeleze la un „profesionist” în materie de sustrageri, pe care îl instigă să comită fapta” [5]. 

Participația penală este posibilă sub toate formele sale. 

Dacă „instigarea la sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri este realizată prin corupere, 

prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârșită asupra subiectului activ nemijlocit ori 

asupra unui membru de familie al acestuia se va reține comiterea infracțiunii de influențare a declarațiilor 

[art. 272 alin. (1)], iar nu instigare la infracțiunea prevăzută de art. 275 NCP” [3]. 

Subiect pasiv principal este statul în calitatea sa de titular al valorii sociale apărate, iar subiect pasiv 

secundar este persoana fizică sau juridică a cărei interese au fost vătămate prin comiterea uneia dintre 

acțiunile menționate în textul de incriminare. 

 

3. Structura și conținutul juridic al infracțiunii 

 

3.1. Situația premisă. În cazul faptei prevăzute în alin. (1) situația premisă constă în existența unor 

mijloace materiale de probă sau a unor înscrisuri, în cadrul unei proceduri judiciare aflate în desfășurare, în 

timp ce în cazul alin. (2) situația premisă constă în existența unui înscris necesar soluționării unei cauze emis 

de către un organ judiciar sau destinat acestuia.  

 

3.2. Conținutul constitutiv 

3.2.1. Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective în cazul infracțiunii prevăzute la alin. 

(1) se realizează prin următoarele acțiuni alternative: sustragere, distrugere, reținere, ascundere sau 

alterarea unor mijloace materiale de probă sau înscrisuri existente în cadrul unei proceduri judiciare și care 

sunt necesare aflării adevărului în cadrul acestei proceduri. 

În ipoteza în care sunt comise „mai multe dintre modalitățile alternative prevăzute de art. 275 alin. 

(1) NCP, va putea fi reținută fie o unitate naturală de infracțiune (de pildă, în ipoteza în care după 

sustragerea unui mijloc material de probă făptuitorul îl distruge imediat), fie o unitate legală de infracțiune 

(de exemplu, în cazul în care la diferite intervale de timp și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale sunt 

sustrase, distruse sau ascunse mai multe înscrisuri dintr-un dosar)” [3]. 

Prin sustragerea unor mijloace materiale de probă sau înscrisuri se înțelege însușirea în orice mod a 

acestora (furtul), acțiune care conduce la scoaterea din sfera de dispoziție a organelor judiciare care nu le mai 

pot folosi în cadrul procedurii judiciare aflate în desfășurare.  

În doctrină s-a arătat că „Astfel, prin acțiunea de sustragere ne vom putea raporta la infracțiunea de 

furt sau infracțiunea de sustragere de înscrisuri, înțelegând prin aceasta orice acțiune prin care are loc 

„deposedarea” unei persoane de un înscris/mijloc material de probă (organul judiciar va fi cel „deposedat”). 

Fapta este tipică și în cazul în care organul judiciar (de exemplu, polițistul de caz) sustrage un înscris din 

dosarul pe care îl instrumentează. În acest caz, se consideră că înscrisul se afla în stăpânirea de fapt a 

organului judiciar ca instituție, și nu ca persoană fizică ce exercita atribuții de organ judiciar” [2]. 

Într-o amplă analiză în care se face trimitere și la jurisprudență, se susține că „Sustragerea  este 

echivalentă unei acțiuni de furt, în sensul  de „luare din posesie sau detenția” organului judiciar a unui mijloc 

material de probă sau a unui înscris. Sintagma „mijloace materiale de probă” are înțelesul dat de Codul de 

procedură penală, de „obiecte care conțin sau poartă o urmă a faptei săvârșite, precum și orice alte obiecte 

care pot servi la aflarea adevărului (art. 197) . În categoria „înscrisuri” vor intra, însă, nu numai acele 

mijloace de probă definite de dispozițiile art. 198 C. proc. pen., care conțin prin ele însele fapte sau 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioana RUSU 

împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului (de exemplu, un contract, un act de identitate 

falsificat etc.), ci și acele înscrisuri care rezultă din „consemnarea” administrării altor mijloace de probă 

(declarații, rapoarte de expertiză sau de constatare etc.) sau care fac dovada efectuării anumitor acte 

procesuale (dovezi de citare, adrese către diverse instituții etc.). În acest sens, jurisprudența a decis că „fapta 

inculpaților de a fi sustras dintr-un dosar aflat pe rolul instanței de judecată două procese-verbale de 

îndeplinire a procedurii de citare, fiind surprinși de judecătorul de serviciu, constituie infracțiunea de reținere 

sau distrugere de înscrisuri” C. A. București, Secția a II-a penală, decizia nr. 1086/1998, în Dreptul n. 

1/2000, p. 147), aceeași calificare fiind dată și faptei inculpatului care „în timp ce studia, în calitate de 

avocat, un dosar civil în incinta arhivei unei instanțe judecătorești, a sustras din acest dosar originalul a două 

contracte de asistență juridică încheiate între inculpat, în calitate de avocat, și partea civilă, în calitate de 

client” [C.A. București, secția a II-a penală, sentința nr. 44/F din 12 martie 2015 (www.portal.just.ro)]. 

Infracțiunea prevăzută în art. 275 C. pen., a fost reținută și în situația sustragerii probelor biologice de sânge 

recoltate persoanei care a condus un autovehicul având o alcoolemie ridicată [C. A. Alba Iulia, Secția penală 

și pentru cauze cu minori, decizia nr. 992 din 22 noiembrie 2015 (www.rolii.ro)].  

O astfel de interpretare „extensivă” concordă cu scopul în care fapta este comisă, exprimat de norma 

de incriminare, acela „de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară”. Or, aflarea adevărului 

poate fi împiedicată nu numai prin dispariția mijlocului de probă care îl dovedește, ci și prin orice alte acte 

care fac imposibilă sau dificilă administrarea  sa (de exemplu, sustragerea dovezii de citare poate conduce la 

neprezentarea martorului citat, care nu mai este audiat, iar absența declarației acestuia poate determina o 

soluție greșită)” [6]. 

Distrugerea unui înscris „înseamnă nimicirea sau suprimarea parțială a înscrisului, astfel încât acesta 

este fie desființat complet fie lipsit de unele părți ale sale. 

(…) Se consideră distrugere de înscrisuri și deci se săvârșește infracțiunea prevăzută în art. 272 și 

când un înscris emis de un organ judiciar este înlocuit cu un alt înscris falsificat în întregime sau alterat în 

conținutul său așa fel încât înscrisul nu mai poate fi folosit ca instrument probator (ex. ștergerea cu cerneală a 

unor clauze sau a unor cifre care nu mai pot fi citite). În acest caz infracțiunea de reținere sau distrugere de 

înscrisuri se săvârșește în concurs cu infracțiunea de fals” [4]. 

Distrugerea „unui mijloc material de probă sau a unui înscris constă în desființarea sa totală și va fi, 

de cele mai multe ori, subsecventă unei acțiuni de sustragere, caz în care se va reține o singură infracțiune. 

Fapta se realizează în această modalitate, de exemplu, în cazul distrugerii unor procese-verbale de constatare 

a unui accident rutier și a probelor biologice recoltate pentru analiză [Î.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 

159/2005 (www.scj.ro)]” [6]. 

Alterarea unui mijloc de probă sau al unui înscris presupune o distrugere parțială, ștergerea unor 

mențiuni etc., astfel încât acestea să fie făcute inapte pentru a servi ca mijloc material de probă sau înscris la 

aflarea adevărului în cadrul procedurii judiciare aflate în desfășurare. 

Ascunderea „înscrisului/mijlocului material de probă constă în deplasarea acestuia din locul în care 

se află în altul, astfel încât să îl facă inaccesibil organelor judiciare. În practică vor exista dificultăți de 

identificare a acestei modalități de realizare a elementului material, în raport cu varianta de săvârșire a faptei 

prin „sustragere”, fiind dificil de stabilit dacă „ascunderea” respectivului mijloc material de probă sau înscris 

nu este subsecventă unei activități de deposedare. 

Toate acțiunile descrise de alin. (1) al textului se încadrează în varianta tip a infracțiunii, care este 

una cu conținut alternativ. Prin urmare, dacă se vor realiza, cu privire la același înscris, mai multe modalități 

ale elementului material, infracțiunea nu își va pierde caracterul unitar. O astfel de situație a fost reținută în 

jurisprudență atunci când s-a decis că: „fapta inculpatului V.G. care, la data de 06.03.2014, în intervalul orar 

09:00-11:30, profitând de aglomerația creată în sala de așteptare a Judecătoriei Ploiești, a sustras dosarul 

penal nr. xxx/281/2013, în care avea calitatea de inculpat, după care s-a deplasat în zona unei ghene de gunoi 

(…), unde a rupt și a distrus prin incendiere dosarul penal sustras, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de sustragere sau distrugere de probe ori înscrisuri, faptă prevăzută și pedepsită de art. 275 alin. 

(1) C. pen. [ a se vedea Jud. Ploiești, sentința penală nr. 2013 din 13 iunie 2014, definitivă (www.rolii.ro)]” 

[6]. 

Reținerea unui înscris „înseamnă luarea sau păstrarea în posesie, definitivă sau vremelnică, a unui 

înscris, făcând în felul acesta ca înscrisul să lipsească de la locul lui. Reținerea înseamnă deci sustragerea 

unui înscris de la locul în care se găsea în timpul soluționării cauzei, precum și neremiterea către organul de 

drept a-l deține a unui înscris aflat licit sau ilicit în posesia unei persoane” [4].  

În cazul alin. (2) elementul material al laturii obiective se realizează prin împiedicarea, în orice mod, 

ca un înscris necesar soluționării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la 

destinatar.  

Din interpretarea dispozițiilor cuprinse în text, rezultă că împiedicarea trebuie să se comită în alt mod 

decât în unul din cele menționate în cuprinsul alin. (1) al art. 275 C. pen. 
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Potrivit doctrinei recente, „pot fi incluse în această categorie omisiunea de a menționa adresa 

completă a destinatarului care locuiește în străinătate, astfel încât nu se poate face dovada că acesta a luat 

cunoștință de înscrisul comunicat de către organele judiciare; ipoteza în care făptuitorul, angajat al serviciului 

medico-legal, temporizează trimiterea răspunsului solicitat de către organele de urmărire penală, chiar dacă în 

evidențele unității figurează expedierea înscrisului solicitat” [5]. 

Pentru a se constata existența infracțiunii este necesar a fi îndeplinite și două cerințe esențiale. 

Prima cerință esențială ce este necesar a fi îndeplinită în cazul infracțiunii tip prevăzute la alin. (1) al 

art. 275 C. pen., constă în necesitatea ca mijloacele materiale de probă sau înscrisurile să fie incluse într-o 

procedură judiciară aflată în desfășurare. Procedura judiciară poate să fie de natură penală sau de altă natură 

(civilă, comercială, administrativă etc.), important fiind ca aceasta să se afle în desfășurare. În practica 

judiciară atât mijloacele materiale de probă cât și înscrisurile se găsesc în dosar sau însoțesc dosarul care 

constituie obiectul procedurii judiciare. 

A doua cerință esențială ce este necesar a fi îndeplinită în cazul modalității asimilate prevăzute în 

alin. (2) al art. 275 constă în necesitatea ca înscrisul să fie necesar soluționării unei cauze aflate pe rolul 

organelor judiciare. În ipoteza în care se constată că acea cauză putea fi soluționată și în lipsa acelui înscris, 

fapta nu va întruni elementele condițiile de tipicitate ale infracțiunii examinate.  

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru activitatea de înfăptuire a justiției.  

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei, nefiind necesar a fi dovedită de către 

organele judiciare (ex re). 

 

3.2.2. Latura subiectivă. În cazul modalității normative tip forma de vinovăție cu care acționează 

subiectul activ este intenția directă, în timp ce în cazul modalității normative asimilate, forma de vinovăție 

poate fi intenție directă sau indirectă.  

Pentru existența infracțiunii este necesar ca făptuitorul să urmărească împiedicarea aflării adevărului 

într-o procedură judiciară aflată în desfășurare. În ipoteza în care se constată că scopul urmărit de făptuitor 

este altul, respectiv, însușirea pe nedrept, fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt [3]. 

Într-o examinare complexă în cadrul unei decizii de speță, de actualitate și la momentul actual, 

instanța supremă a decis că „În speță, plângerile și documentele se aflau deja în posesia organelor de poliție, 

căci în sarcina inculpatului R.I. se reține comiterea faptei în exercitarea atribuțiilor de șef al B.I.C. Pe de altă 

parte, se constată că actele materiale comise de inculpatul R.I. sunt mai reduse decât activitatea reținută în 

sarcina acestuia conform acuzației penale, deoarece, așa cum a stabilit prima instanță, unele dintre aceste acte 

au fost comise în perioada în care inculpatul R.I. se afla în concediul legal de odihnă, de către alți polițiști, 

tocmai în baza cutumei unanim acceptată și aplicată la Poliția G. în legătură cu înregistrarea lucrărilor cu 

autor necunoscut. În mod corect a stabilit instanța de fond, că nu se poate aprecia că inculpatul R.I. a acționat 

cu intenție, deoarece acesta nu a urmărit să rețină înscrisurile sau să împiedice ca plângerile, sesizările și 

celelalte documente să ajungă la organul de urmărire penală, din moment ce respectivele lucrări nu au fost 

ascunse, despre existența acestora având cunoștință toți lucrătorii de poliție din cadrul B.I.C., fiind puse în 

mapa/cutia/husa mașinii de scris, la care avea acces orice polițist din cadrul acestui birou, fără să fi fost la 

dispoziția exclusivă a inculpatului R.I. Mai mult, (…) nu se poate reține că inculpatul R.I. a urmărit sau a 

acceptat zădărnicia înfăptuirii justiției. Astfel, așa cum a reținut prima instanță, din probele administrate 

rezultă că practica uzitată la nivelul B.I.C. era cunoscută, acceptată și urmată de toți lucrătorii din Poliția 

municipiului G., fiind tolerată și de structurile ierarhic superioare, procedura neregulamentară de evidențiere 

a lucrărilor fiind remediată abia după controlul I.G.P.R. din luna martie 2009, când toate lucrările au fost 

înregistrate cu număr unic de Parchet. Practica deloc lăudabilă și contrară dispozițiilor regulamentare și 

atribuțiilor de serviciu ale inculpaților a debutat în anii 2000-2001 (și s-a manifestat până în anul 2009), deci 

cu mult înaintea perioadei avute în vedere la formularea acuzațiilor penale în cauza de față, respectiv 2004-

2009. Pe de altă parte, contrar celor menționate în rechizitoriu referitor la lăsarea în nelucrare a sesizărilor, 

instanța de fond reține ca situație de fapt, de asemenea, necontestată de către Parchet cu ocazia apelului, 

împrejurarea că practica depunerii lucrărilor cu caracter penal în respectiva husă a mașinii de scris, era 

dublată de cea potrivit căreia, în momentul în care, în legătură cu fapta penală reclamată se descopereau 

informații noi, pertinente, care prin valorificarea lor permiteau identificarea autorilor infracțiunii, înscrisurile 

erau luate din respectiva husă, erau înregistrate (dacă acest fapt nu fusese realizat anterior) și soluționate, 

conform legii. Nu s-a dovedit un interes specific al inculpaților (nici măcar în legătură cu anumite cauze), în 

scopul de a nu desfășura acte de cercetare. Dimpotrivă, deficiențele constatate vizează un aspect formal: în 

anumite cazuri, neaplicarea rezoluțiilor pe actele de sesizare, respectiv omisiunea înregistrării sesizărilor cu 

autor necunoscut în scopul neevidențierii acestor cauze în evidențele operative, dar fără să se constate 

producerea unor urmări, deoarece inculpații nu urmăreau nerezolvarea lucrărilor, ci, în concret, se desfășurau 

activități de cercetare. Efectuarea actelor de cercetare reiese din probele administrate și sunt evidențiate atât 

în rechizitoriu, cât și în motivele scrise de apel, fiind vorba despre deplasarea echipei operative pentru 
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efectuarea verificărilor preliminare, întocmirea fișelor de intervenție, , după caz, efectuarea cercetării la fața 

locului și audierea unor persoane, în funcție de specificul faptelor sesizate. (…) Rezultă, așadar, că deși 

inculpații și-au încălcat atribuțiile de serviciu, nu au acționat cu intenția specifică infracțiunilor pentru care au 

fost cercetați și trimiși în judecată. (…) Nu  poate fi reținută nici săvârșirea faptelor cu intenție directă. Luând 

în considerare pregătirea profesională a inculpaților și funcțiile deținute de aceștia, se poate conchide că au 

avut posibilitatea să prevadă rezultatul, însă, din probele administrate reiese că nu l-au urmărit și nici nu l-au 

acceptat. Opinia Parchetului privind imposibilitatea comiterii în formă continuată a unei infracțiuni din culpă 

nu poate constitui, de plano, un impediment pentru constatarea lipsei intenției. Pe de o parte, forma de 

vinovăție se stabilește prin evaluarea elementelor de fapt, iar pe de altă parte, în cazul în care se constată lipsa 

uneia dintre condițiile cumulative referitoare la caracterul continuat al infracțiunii, se poate dispune 

schimbarea încadrării juridice prin reținerea unei pluralități de infracțiuni, desigur, dacă sunt îndeplinite toate 

cerințele normei de incriminare. În speță, pe baza situației de fapt stabilite și în acord cu instanța de fond, 

Înalta Curte apreciază că inculpații nu au acționat cu intenție, ci au comis faptele în forma culpei cu 

prevedere, fără să accepte producerea urmărilor specifice, din moment ce scopul urmărit a fost doar de a evita 

evidențierea cauzelor cu autori necunoscuți, și nu obstrucționarea justiției sau neefectuarea lucrărilor 

(Î.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 170/2014, www.scj.ro”[3]. 

Opinia instanței supreme este cel puțin discutabilă, dacă nu chiar greșită, deoarece la examinarea 

concretă a împrejurărilor comiterii faptelor imputate cadrelor de poliție era necesar a se avea în vedere și 

consecința directă a neînregistrării unor asemenea cauze. În concret, prin neînregistrarea unor cauze cu autori 

neidentificați (prin numărul unic de la parchet și numărul din evidența acestor categorii de cauze de la 

poliție), acestea scapă de sub controlul procurorului și a organelor ierarhic superioare ale cadrelor de poliție 

în cauză. Este cunoscut faptul că prin activitățile specifice de control se urmărește creșterea eficienței 

activității de identificare a autorilor în asemenea cauze. Reținerea situației potrivit căreia cadrele de poliție în 

cauză au desfășurat activități în acele cauze (deplasarea la fața locului, cercetarea la fața locului, întocmirea 

fișelor de evidență, audierea unor martori etc.), nu este de natură a determina aprecierea că aceștia nu au 

comis faptele cu forma de vinovăție prevăzută de lege.  

Pentru existența infracțiunii mobilul nu are nicio relevanță juridică, acesta putând avea importanță în 

procesul de individualizare a sancțiunii de drept penal ce urmează a fi aplicată de către instanță. 

 

4. Forme, modalități, sancțiuni 

 

4.1. Forme. Deși posibile actele de pregătire și tentativa nu sunt pedepsite de lege. 

Consumarea infracțiunii are loc în momentul în care a fost executată oricare dintre acțiunile 

incriminate de lege în modalitatea tip, iar în modalitatea asimilată infracțiunea se consumă în momentul în 

care a fost exercitată acțiunea de împiedicare, momente în care se produce și starea de pericol pentru 

activitatea de înfăptuire a justiției. 

În ipoteza în care elementul material al laturii obiective se realizează prin acțiunea de reținere, vom 

avea și un moment al epuizării, moment care va coincide cu momentul încetării executării ultimului act 

incriminat de lege. 

 

4.2. Modalități. Infracțiunea examinată prezintă în alin. (1) al art. 275 C. pen., o modalitate 

normativă tip care constă în sustragerea, distrugerea, reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace de probă 

sau de înscrisuri. 

În alin. (2) al aceluiași articol este prevăzută o modalitate normativă asimilată care constă în 

împiedicarea, în orice mod, ca un înscris necesar soluționării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau 

adresat acestuia, să ajungă la destinatar. 

4.3. Sancțiuni. Sancțiunea prevăzută de lege pentru ambele modalități normative este închisoarea de 

la 6 luni la 5 ani. 

 

5. Explicații complementare 

 

5.1. Legătura cu alte infracțiuni. Infracțiunea examinată prezintă unele legături cu celelalte 

infracțiuni ce fac parte din această grupă.  

 

5.2. Unele aspecte procesuale. De regulă urmărirea penală se efectuează de către organele de 

cercetare penală ale poliției judiciare sub îndrumarea procurorului competent încadrat la Parchetul de pe 

lângă judecătoria în circumscripția căreia s-a comis infracțiunea examinată. 
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În ipoteza în care făptuitorul are o anumită calitate (senator, deputat, judecător, procuror etc.), 

urmărirea penală se va efectua de către procurorul competent din cadrul unuia dintre parchetele prevăzute de 

lege. 

Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.  

Competența de judecată în primă instanță revine, de regulă, judecătoriei în circumscripția căreia s-a 

comis infracțiunea. 

 În situația în care făptuitorul are o anumită calitate (senator, deputat, judecător, procuror etc.), 

competența de judecată în primă instanță aparține tribunalului, curții de apel sau Înaltei Curți de Casație și 

Justiție, în raport cu calitatea autorului la momentul comiterii infracțiunii sau cu competența organelor care 

au efectuat urmărirea penală (D.I.I.C.O.T. sau D.N.A.). 

În raport de condițiile și împrejurările concrete ale comiterii fiecărei fapte în parte, infracțiunea 

examinată poate intra în concurs cu alte infracțiuni (așa cum am menționat și anterior). 

 

6. Precedente legislative și situații tranzitorii 

 

6.1. Precedente legislative. În Codul penal de la 1864 în dispozițiile art. 203 și 204 era incriminată o 

faptă asemănătoare celei examinate. 

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 203 „La întâmplare de sustracțiune, ascundere, și desființare de 

înscrisuri, de lucrări sau de procedură criminală, sau de alte hârtii, registre, acte și lucrări puse în arhivă, 

în cancelarii, ori în alte depozite publice, sau date în păstrarea unui funcționar public, pedepsele vor fi , 

pentru grefieri, portărei, arhivari, registratori sau alți depozitari, cari nu au avut cuviincioasa îngrijire, 

închisoarea de la o lună până la 1 an, și cu o amendă dela 150 până la 500 lei” [7]. 

Art. 204 prevedea „Cel ce va fi culpabil de sustracțiuni, ascunderi sau desființări de hârtii, ori 

lucruri menționate în articolul precedent, se va pedepsi cu 2 ani închisoare; iar dacă culpabilul va fi însuși 

depozitarul, pedeapsa va fi maximum închisorii” [7]. 

În doctrina jurisprudența timpului se reținea că „Notarii primăriilor fiind păstrători direcți ai hârtiilor 

și obiectelor depuse la primăriile unde funcționează, urmează că dânșii sunt responsabili de sustracțiunile 

unor asemenea hârtii sau obiecte, și supuși pedepselor prevăzute de art. 203 și 204 c. pen. (Cas. II 470/93, B. 

p. 919)” [7]. 

Într-o altă speță s-a decis că „Se face pasibil de penalitatea prevăzută de art. 204 c. penal un 

funcționar al căilor ferate care, însărcinat cu recepționarea biletelor de drum internaționale dela conductorii 

de trenuri, în loc de a preda acele bilete biroului de control le deturnează dela acea destinație vânzândule la 

alți în propriul său folos (Cas II, 760 din 7 martie 1911)” [7]. 

În Codul penal Carol al II-lea o incriminare asemănătoare era prevăzută în dispozițiile art. 292 în 

următoarea formulare: „Acela care, în orice mod, sustrage, distruge sau face neîntrebuințabil un act, un 

înscris sau memoriu fie al său, fie al altuia, depus la instanța unde procesul era pendinte, în vederea 

judecății, comite delictul de sustragere a actelor din instanță și se pedepsește cu închisoare corecțională 

dela 6 luni la 2 ani și amendă dela 2.000 la 3.000 lei” [8]. 

În comentariul realizat pe marginea acestei incriminări doctrina timpului releva „Prin conținutul art. 

292 c. p. legiuitorul a voit să acorde o protecțiune specială, actelor, înscrisurilor și memoriilor depuse de părți 

la instanța judecătorească în vederea judecării proceselor. Subiectul activ al infracțiunii poate fi atât un 

funcționar al instanței cât și un particular sau una din părțile la proces. 

Elementul material consistă din sustragerea, distrugerea totală sau parțială făcându-l neîntrebuințabil 

sau orice alt mod de activitate care ar avea ca finalitate facerea neîntrebuințabilă a actului. Cum ar fi 

ștergerea cu cerneală a unor clauze, a unor cifre etc. Legea nu precizează natura procesului, ce înțelege să 

proteagă, așa că poate fi: penal, civil, comercial, la instanțe speciale și chiar în cele de natură grațioasă” [9]. 

Constatăm preocuparea constantă a legiuitorului român pentru incriminarea acestor fapte, precum și 

existența unor elemente de asemănare prevăzute și în legea în vigoare.    

 

6.2. Situații tranzitorii. Aplicarea legii penale mai favorabile. Având în vedere limitele speciale ale 

pedepsei prevăzute în cele două legi, apreciem că legea penală mai favorabilă va fi legea veche (închisoare 

de la 6 luni la 3 ani, față de închisoare de la 6 luni la 5 ani). 

Cu toate acestea în ipoteza în care judecătorul apreciază că va aplica o pedeapsă orientată spre 

minimul special, legea penală mai favorabilă poate fi și legea nouă. 
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Concluzii 

 

Făcând parte din grupul de infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunea de sustragere sau 

distrugere de probe sau înscrisuri reprezintă la acest moment una din infracțiunile fără un subiect activ 

calificat, care poate fi orice persoană fizică sau juridice care îndeplinește condițiile generale cerute de lege.  

Gravitatea faptei, privită prin perspectiva atingerilor grave aduse actului de înfăptuire a justiției, 

justifică pe deplin menținerea acesteia în Codul penal. 

Apreciem că tot gravitatea acestei fapte a impus consecvența legiuitorului român în ceea ce privește 

incriminarea sa, începând cu dispozițiile Codului penal de la 1864. 

În cadrul examinării, pentru a prezenta practicienilor unele soluții adoptate de instanțele de judecată 

din România, am făcut deseori trimitere și la practica judiciară recentă. 

Dacă privim infracțiunea prin perspectiva evoluției criminalității, constatăm că menținerea acesteia în 

Codul penal se impune, iar eventuale modificări și completări în ceea ce privește conținutul ei juridic se pot 

impune, în timp.  
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