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We are of opinion that the High Court of Cassation and Justice has to establish,
in a framework of a decision taken under Article 4142 of the Criminal Justice
Code, the procedural quality of the Street Victims Protection Fund and the potential
duty to incur civil liability against the individuals or, as the case might be, the
possible enforceable nature of a decision rendered in such proceedings, using
as legal basis the Article 11(2) of the Norms on the aforementioned Fund, approved
by Order No 1/2008 of the President of Insurance Supervision Committee.
§ Sediul materiei
otrivit art. 61 din Legea nr. 136/
19951, în redactarea sa iniþialã,
în vederea protejãrii victimelor
accidentelor de circulaþie auto, soldate
cu vãtãmãri corporale sau decese, în
care autorul a rãmas neidentificat ºi
autovehiculul este neasigurat, se
constituie Fondul de protecþie a
victimelor strãzii (în continuare Fondul);
de asemenea, acest fond se va
constitui ºi se va administra de cãtre
Biroul asigurãtorilor de autovehicule,
care va stabili o cotã procentualã ce
se va aplica asupra volumului de prime
brute încasate pentru asigurarea

P

obligatorie de rãspundere civilã auto de
cãtre societãþile autorizate ºi va elabora
norme privind utilizarea fondului, cu
avizul Ministerului Finanþelor.
Ulterior, acest text de lege a fost
modificat prin Legea nr. 172/20042,
având urmãtorul conþinut, în ceea ce
intereseazã domeniul prezentului
articol: se constituie Fondul de protecþie
a victimelor strãzii, în vederea protejãrii
celor pãgubiþi prin evenimentele rutiere
produse de autovehicule supuse
înmatriculãrii, precum ºi de tramvaie,
în care autorul a rãmas neidentificat
sau autovehiculul, respectiv tramvaiul,
nu este asigurat pentru rãspundere

1
Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 303 din
30.12.1995;

2
Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 473 din
26.05.2004:

$"Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 1/2010

civilã pentru pagube produse terþilor
pentru accidente de autovehicule; de
asemenea, Fondul de protecþie a
victimelor strãzii este destinat plãþilor
de despãgubiri pentru vãtãmãri corporale sau decese, dacã autorul a rãmas
neidentificat, respectiv plãþilor de
despãgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri ºi vãtãmãri corporale
sau decese, dacã autovehiculul,
respectiv tramvaiul, a fost neasigurat.
În prezent acest articol este abrogat,
în condiþiile art. IV alin. 3 din Legea nr.
113/20063.
Pe de altã parte, potrivit art. 251 alin.
2 din Legea nr. 32/20004, Fondul se
constituie ca asociaþie, persoanã
juridicã de drept privat fãrã scop patrimonial, în conformitate cu prevederile
legale referitoare la asociaþii ºi fundaþii,
ale prezentei legi ºi ale normelor emise
în aplicarea acesteia. De asemenea,
potrivit art. 251 alin. 10 lit. b din acelaºi
act normativ Fondul se constituie în
scopul de a despãgubi persoanele
pãgubite prin accidente de vehicule,
dacã vehiculul, respectiv tramvaiul,
care a provocat accidentul a rãmas
neidentificat sau nu era asigurat pentru
rãspundere civilã pentru pagube
produse prin accidente de vehicule, cu
toate cã, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, proprietarul acestuia
avea obligaþia sã încheie o astfel de
asigurare.
În aplicarea acestor prevederi
legale, s-au emis de cãtre Preºedintele
Comisiei pentru Supravegherea Asigurãrilor mai multe ordine. În prezent, în

Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 421 din
16.05.2006;
4
Publicatã în M.Of., Partea I nr. 148 din
10.04.2000;
3

Fondul are calitate procesualã
pasivã, în calitate de garant al
obligaþiei de despãgubire în
limitele ºi în condiþiile prevãzute
de reglementãrile legale în
vigoare.
vigoare este Ordinul nr. 1/2008 pentru
punerea în aplicare a Normelor privind
Fondul de protecþie a victimelor strãzii5.
Astfel, potrivit art. 3 alin. 1 din Normele privind Fondul de protecþie a victimelor strãzii, acesta acordã despãgubiri persoanelor pãgubite prin accidente de vehicule, dacã vehiculul,
respectiv tramvaiul, care a provocat
accidentul a rãmas neidentificat ori nu
era asigurat pentru rãspundere civilã
pentru prejudicii produse prin accidente
de vehicule, cu toate cã legea prevedea
obligativitatea asigurãrii.
2. Calitatea procesualã a Fondului
în cadrul procesului penal
Pãrþile în procesul penal sunt enumerate ºi definite de art. 23 ºi 24
C.pr.pen., acestea fiind inculpatul,
partea vãtãmatã, partea civilã ºi partea
responsabilã civilmente.
Chiar dacã aceastã reglementare
pare a fi limitativã  pe cale jurisprudenþialã  Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, prin Decizia nr. I/20056, decizie
pronunþatã într-un recurs în interesul
legii, a stabilit cã societatea de asigurare participã în procesul penal în

5
Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 287 din
14.04.2008;
6
Publicatã în M.Of., Partea I, nr. 503 din
14.06.2005;
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calitate de asigurãtor de rãspundere
civilã.
Ca atare, instanþa supremã a recunoscut implicit faptul cã pot exista ºi alte
pãrþi (sau calitãþi procesuale) în
procesul penal, în afara celor arãtate
în Codul de procedurã penalã.
În practica judiciarã s-a pus
problema, în cazul infracþiunilor de
ucidere din culpã (art. 178 C.pen.) sau
vãtãmare corporalã din culpã (art. 184
C.pen.), când autovehiculul condus de
cãtre inculpat nu este asigurat R.C.A.,
dacã trebuie introdus în cauzã Fondul
pentru protecþia victimelor strãzii sau
partea civilã  în baza hotãrârii judecãtoreºti de obligare la plata unor
despãgubiri civile  poate solicita de la
Fond plata acestora, fãrã a mai fi citat.
Unele instanþe nu au introdus în
cauzã Fondul, pe când altele au introdus în cauzã Fondul, neexistând o
practicã judiciarã unitarã cu privire la
calitatea procesualã în procesul penal.
Astfel, instanþele au citat Fondul în
calitate de parte responsabilã civilmente 7 , intimat 8 , asigurãtor 9 sau
garant10.
În ceea ce priveºte calitatea de parte
responsabilã civilmente, apreciem cã
Fondul nu poate fi citat astfel, întrucât
acesta nu rãspunde pentru faptele
sãvârºite de cel ce conduce un autoturism fãrã sã fi fost achitatã asigurarea
obligatorie de rãspundere civilã R.C.A.
Astfel, nu existã nici o prevedere legalã
în acest sens.

De asemenea, Fondul nu poate fi
citat nici în calitate de intimat, neexistând nici un temei legal pentru ca
acesta sã aibã o asemenea calitate.
Nici ca asigurãtor nu poate fi citat
Fondul, întrucât între inculpat ºi Fond
nu a fost încheiat nici un contract de
asigurare R.C.A. Pe de altã parte,
Fondul acordã despãgubiri tocmai
pentru lipsa asigurãrii R.C.A. a autovehiculului.
Considerãm cã Fondul trebuie citat
în procesul penal în calitate de garant,
pentru urmãtoarele motive:
Legislaþia principalã relativã la Fond
nu precizeazã care ar putea fi calitatea
procesualã pe care o poate avea
acesta în cadrul acþiunii civile exercitate
în cadrul procesului penal.
Cu toate acestea, legislaþia secundarã prevede  în mod expres  cã
Fondul intervine ca garant pentru
respectarea obligaþiei de despãgubire
fãrã însã a putea opune persoanelor
pãgubite beneficiul de discuþiune în
raport cu persoanele vinovate de
producerea accidentului (art. 3 alin. 4
teza I din Normele privind Fondul de
protecþie a victimelor strãzii).
De asemenea, potrivit art. 11 din
aceleaºi norme, în caz de litigiu,
drepturile persoanelor pãgubite prin
accidente de vehicule supuse
înmatriculãrii, precum ºi de tramvaie,
în care autorul a rãmas neidentificat
sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu

A se vedea dosarele nr. 12557/197/2009
aflat pe rolul Judecãtoriei Braºov, nr. 4027/288/
2007 soluþionat de Judecãtoria Râmnicu-Vâlcea
(portal.just.ro);
8
A se vedea dosarul nr. 15858/197/2009 aflat
pe rolul Judecãtoriei Braºov (portal.just.ro);
9
A se vedea dosarul nr. 11980/303/2009 aflat
pe rolul Tribunalului Bucureºti  Secþia I-a Penalã
(www.tmb.ro);

A se vedea dosarele nr. 6684/197/2009 ºi
nr. 17363/197/2007 aflate pe rolul Judecãtoriei
Braºov; nr. 8185/325/2009, nr. 6365/325/2009
ºi nr. 19704/325/2008 aflate pe rolul Judecãtoriei
Timiºoara; nr. 7828/211/2008 ºi nr. 3545/211/
2008 aflate pe rolul Judecãtoriei Cluj-Napoca;
nr. 845/212/2008 ºi nr. 27615/212/2009 aflate
pe rolul Judecãtoriei Constanþa;

7
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este asigurat de rãspundere civilã
pentru prejudicii produse prin accidente
de vehicule, se exercitã împotriva
Fondului; persoanele prejudiciate care
au înaintat acþiune în justiþie împotriva
persoanei sau persoanelor responsabile pentru repararea prejudiciului vor
fi despãgubite de Fond în baza hotãrârii
judecãtoreºti; Fondul are legitimare
procesualã pasivã, în calitate de
garant al obligaþiei de despãgubire,
în limitele ºi în condiþiile prevãzute
de reglementãrile legale în vigoare.
3. Soluþiile pe care le poate da
instanþa acþiunii civile în cazul în care
Fondul este citat în procesul penal
în calitate de garant
ªi în cazul acesta soluþiile instanþelor
au evidenþiat o practicã neunitarã.
Astfel, unele instanþe11 au obligat
Fondul în solidar cu inculpatul la plata
despãgubirilor civile ce au fost acordate
pãrþii civile, în limita plafonului prevãzut
de lege.
Alte instanþe12, au obligat Fondul
alãturi de inculpat, în limita prevederilor
legale, la plata despãgubirilor civile.
În sfârºit, unele instanþe13 au constatat cã hotãrârea pronunþatã cu
privire la acþiunea civilã ºi obligarea
inculpatului la plata despãgubirilor civile
este opozabilã Fondului, constatându-se  totodatã  calitatea acestuia
de garant.
Considerãm cã soluþia ce se poate
pronunþa cu privire la acest aspect
rezultã din reglementarea legalã datã
Fondului.

Astfel, aºa cum am arãtat mai sus,
Fondul va fi citat în procesul penal în
calitate de garant. Potrivit art. 11 alin.
2 teza II din Normele privind Fondul de
protecþie a victimelor strãzii, persoanele
prejudiciate (pãrþile civile în procesul
penal  n.n.) care au înaintat acþiune
în justiþie împotriva persoanei sau
persoanelor pentru repararea prejudiciului vor fi despãgubite de Fond în
baza hotãrârii judecãtoreºti. Mai mult,
potrivit art. 3 alin. 4 teza I din Normele
privind Fondul de protecþie a victimelor
strãzii, acesta intervine ca garant
pentru respectarea obligaþiei de
despãgubire fãrã însã a putea opune
persoanelor pãgubite beneficiul de
discuþiune în raport cu persoanele
vinovate de producerea accidentului.
Relativ la acest ultim aspect este de
reþinut cã Fondul este obligat sã
plãteascã pãrþii civile despãgubirile
civile la care a fost obligat inculpatul.
Ulterior, Fondul se poate întoarce
împotriva inculpatului, în cadrul unei
acþiuni în pretenþii, subrogându-se în
drepturile pãrþii civile (art. 42 alin. 2 din
din Normele privind Fondul de protecþie
a victimelor strãzii).
Ca atare, în temeiul acestui text
legal, considerãm cã Fondul nu poate
fi obligat în solidar sau alãturi de
persoana responsabilã de prejudiciu
(inculpatul în procesul penal  n.n.), ci
va fi citat numai pentru opozabilitatea
hotãrârii judecãtoreºti prin care s-au
acordat despãgubiri civile.

A se vedea sentinþa penalã nr. 841/
15.12.2009 pronunþatã de Judecãtoria Sectorului
6 Bucureºti (nepublicatã); a se vedea soluþia
pronunþatã în dosarul nr. 4027/288/2007 al
Judecãtoriei Râmnicu-Vâlcea la data de
24.09.2008 (portal.just.ro);
12
Sentinþa civilã nr. 746/12.11.2009
pronunþatã de Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti

(nepublicatã); A se vedea soluþia pronunþatã în
dosarul nr. 845/212/2008 soluþionat de
Judecãtoria Constanþa la data de 05.03.2009
(portal.just.ro);
13
A se vedea soluþia pronunþatã în dosarul
nr. 7828/211/2008 soluþionat de Judecãtoria
Cluj-Napoca la data de 02.10.2008
(portal.just.ro);

11
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Relativ la persoanele care pot fi
despãgubite de Fond trebuie avute în
vedere ºi prevederile art. 5 alin. 5 din
Normele privind Fondul de protecþie a
victimelor strãzii. Potrivit acestui text,
nu pot beneficia de despãgubiri din
Fond persoanele care au urcat de
bunãvoie în vehiculul vinovat de producerea accidentului, dacã se dovedeºte
cã acestea ºtiau cã vehiculul respectiv
nu era asigurat, ºi nici cele care, la data
producerii accidentului, au posibilitatea
sã îºi recupereze daunele suferite în
baza unei asigurãri facultative.
În acest caz, Fondul nu este garant
pentru plata despãgubirilor la care ar
putea fi obligat inculpatul, hotãrârea
instanþei penale nefiindu-i opozabilã.
Astfel, partea civilã îºi va despãgubirile
civile numai de la inculpat sau de la
partea responsabilã civilmente.
Un argument în favoarea faptului cã
Fondul nu poate fi obligat în solidar cu
inculpatul la plata despãgubirilor civile
este ºi urmãtorul:
În cadrul procesului penal, în cazul
prejudiciilor cauzate în urma unor
accidente auto, care au ca urmãri
ucideri din culpã sau vãtãmãri corporale
din culpã, rãspunderea inculpatului
este una delictualã, în general
întemeiatã pe art. 999 C.civ. În acest
caz, dacã sunt mai multe persoane
rãspunzãtoare, rãspunderea este
solidarã.
Fondul nu este rãspunzãtor de
producerea prejudiciului, acesta garantând numai plata despãgubirilor civile
ºi numai în cazul în care autovehiculul
nu este asigurat R.C.A.
De asemenea, este de reþinut cã în
materie civilã solidaritatea trebuie sã fie

stipulatã expres (art. 1041 C.civ.), chiar
dacã izvorul acesteia este legea.
Cum nici legislaþia principalã, nici
cea secundarã nu prevãd cã Fondul
rãspunde solidar cu persoana
responsabilã de producerea prejudiciului, apreciem cã acesta nu poate
fi obligat în solidar cu inculpatul în
cadrul acþiunii civile exercitate în cadrul
procesului penal.
O altã problemã care se poate pune
este dacã Fondul poate fi obligat la
plata cheltuielilor judiciare avansate de
stat, aºa cum au procedat unele
instanþe14. Considerãm cã Fondul nu
poate fi obligat la plata cheltuielilor
judiciare avansate de stat, acesta
nefiind parte responsabilã civilmente
pentru a fi aplicabile prevederile art. 191
alin. 3 C.pr.pen.
Pentru aceastã soluþie pledeazã ºi
prevederile art. 3 alin. 3 din Normele
privind Fondul de protecþie a victimelor
strãzii, care au în vedere numai
despãgubirile civile, nu ºi cheltuielile
judiciare. În acelaºi sens sunt ºi
prevederile art. 11 alin. 2 teza ultimã
din aceleaºi norme, care aratã cã
Fondul este garant al obligaþiei de
despãgubire.
La fel, Fondul nu poate fi garant ºi 
ca atare  nu va putea sã-i fie opozabilã
hotãrârea cu privire la cheltuielile
judiciare fãcute de partea civilã. În acest
ultim caz, cel ce va putea fi obligat este
numai inculpatul, potrivit art. 193 alin.
1 C.pr.pen.
Un ultim aspect ce poate fi avut în
vedere este acela dacã Fondul poate
fi obligat la plata cheltuielilor de
spitalizare fãcute de unitãþile spitaliceºti
în favoarea pãrþii civile, aºa cum au
procedat unele instanþe15.

14
A se vedea soluþia pronunþatã în dosarul
nr. 4027/288/2007 al Judecãtoriei Râmnicu

Vâlcea la data de 24.09.2008 (portal.just.ro);
15
Idem;
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Apreciem cã Fondul nu poate fi
garant pentru plata acestor sume,
având în vedere prevederile art. 5 alin.
4 din Normele privind Fondul de
protecþie a victimelor strãzii, care aratã
cã nici o entitate care a compensat în
orice fel persoanele pãgubite sau a
oferit acestora servicii în legãturã cu
prejudiciile suferite, în baza unor
contracte încheiate ori în baza legii, nu
are dreptul sã solicite de la Fond
recuperarea cheltuielilor efectuate.
În consecinþã, spitalul  constituit ca
parte civilã în procesul penal  poate
solicita plata cheltuielilor de spitalizare
numai de la inculpat sau de la partea
responsabilã civilmente, iar nu ºi de la
Fond.
La data de 8 aprilie 2010, a fost
promovat  pentru crearea unei practici
judiciare unitare  de cãtre Procurorul
general al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie un
recurs în interesul legii, în vederea
stabilirii calitãþii procesuale a Fondului
pentru protecþia victimelor strãzii (art.
25 1 din Legea nr. 32/2000) ºi a
posibilitãþii obligãrii acestuia, în cadrul
procesului penal, la despãgubiri civile
cãtre persoanele pãgubite prin
accidente de vehicule neasigurate
pentru rãspundere civilã16.
În motivarea acestui recurs în
interesul legii s-a arãtat cã, având în
vedere dispoziþiile art. 11 alin. 2 din
Norme care prevãd cã persoanele care
au intentat acþiune în justiþie împotriva
persoanelor responsabile pentru
repararea prejudiciului vor fi
despãgubite de Fond, în baza
hotãrârilor judecãtoreºti, rezultã cã, prin

lege, Fondul este chemat sã rãspundã
pentru pagubele provocate de autorul
accidentului de circulaþie ºi care, în
procesul penal, are calitatea de
inculpat. Ca atare, se considerã cã
Fondul are în procesul penal calitatea
procesualã de parte responsabilã
civilmente, în condiþiile art. 24 alin. ultim
C.pr.pen. Acesta va rãspunde civil
pentru inculpat, suportând plata
despãgubirilor, pe care le avanseazã
ºi pe care, în final, le va recupera pe
calea regresului (art. 13 din Norme).
S-a mai arãtat cã Fondul va fi obligat
prin hotãrâri judecãtoreºti la plata
despãgubirilor, avându-se în vedere
dispoziþiile art. 11 alin. 2 teza I din
Norme. Dupã efectuarea plãþii
despãgubirilor astfel stabilite, Fondul se
va subroga în drepturile persoanelor
pãgubite, persoanele responsabile
pentru producerea ºi recuperarea
prejudiciului fiind obligate sã
ramburseze Fondului despãgubirile
achitate (art. 13 din Norme).
În concluzie, având în vedere
opiniile diferite prezentate mai sus,
considerãm cã se impune ca Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, în cadrul
unei decizii pronunþate potrivit art. 4142
C.pr.pen., sã stabileascã ce calitate are
Fondul în procesul penal ºi dacã acesta
poate fi obligat sau nu la despãgubiri
civile cãtre partea civilã ori hotãrârea îi
este numai opozabilã, executarea
acesteia fãcându-se în temeiul art. 11
alin. 2 din Normele privind Fondul de
protecþie a victimelor strãzii, aprobate
prin Ordinul nr. 1/2008 al Preºedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.

16
http://www.mpublic.ro/recursuri/2010_
penal/r_07_04_2010.htm.
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