ROMÂNIA
TRIBUNALUL CLUJ
SECłIA PENALĂ
Cod operator de date cu caracter personal: 3184
SENTINłA PENALĂ NR. 66/2011
ŞedinŃa publică din 15 februarie 2011
InstanŃa constituită din:
PREŞEDINTE: L.-M.
GREFIER: M. S.
Pe rol soluŃionarea cauzei penale privind pe inculpaŃii C. O., C. G.-M., R.
T., B. A., S. O. ŞI M. M., trimişi în judecată după cum urmează:
- C. O., pentru săvârşirea infracŃiunilor de furt calificat, prev. de art. 208
alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu aplic. art. 75 lit. c C.pen. şi dare de
mită prev. de art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, totul cu
aplic. art. 33 lit.a C.pen.;
- C. G.-M., pentru săvârşirea infracŃiunilor de furt calificat, prev. de art.
208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu aplic. art. 99 C.pen. şi art. 40
C.pen. şi dare de mită prev. de art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 cu aplic. art. 99 C.pen. şi art. 40 C.pen., totul cu aplic. art. 33 lit.a
C.pen.;
- R. T., pentru săvârşirea infracŃiunilor de furt calificat, prev. de art. 208
alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu aplic. art. 75 lit. c C.pen. şi dare de
mită prev. de art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, totul cu
aplic. art. 33 lit.a C.pen.;
- B. A., pentru săvârşirea infracŃiunilor de furt calificat, prev. de art. 208
alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu aplic. art. 75 lit. c C.pen. şi dare de
mită prev. de art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, totul cu
aplic. art. 33 lit.a C.pen.;
- S. O., pentru săvârşirea infracŃiunilor de complicitate la furt calificat,
prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu
aplic. art. 75 lit. c C.pen. şi luare de mită prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la
art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., totul cu aplic. art. 33
lit.a C.pen.;
- M. M., pentru săvârşirea infracŃiunii de tăinuire prev. de art. 221 C.pen.
La apelul nominal făcut în şedinŃă publică nu se prezintă niciuna din
părŃi.
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj este reprezentat
de procuror R. R..
Procedura îndeplinită, pronunŃarea făcându-se fără citarea părŃilor.
Dezbaterile în fond au avut loc în şedinŃa publică de la data de 01
februarie 2011, fiind consemnate pe larg în încheierea de şedinŃă de la acea dată,
care fac parte integrantă din prezenta, când Tribunalul, având nevoie de timp
pentru a delibera, a amânat succesiv pronunŃarea la data de 08 februarie 2011 şi
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apoi la data de 15 februarie 2011 când, în aceeaşi compunere, a hotărât
următoarele:
TRIBUNALUL
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj înregistrat sub
nr.263/P/2008 din data de 22 martie 2010, au fost trimişi în judecată inculpaŃii
C O, C. G.-M., R. T., B. A., S. O. ŞI M. M., după cum urmează:
- C. O., pentru săvârşirea infracŃiunilor de furt calificat, prev. de art. 208
alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu aplic. art. 75 lit. c C.pen. şi dare de
mită prev. de art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, totul cu
aplic. art. 33 lit.a C.pen.;
- C. G.-M., pentru săvârşirea infracŃiunilor de furt calificat, prev. de art.
208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu aplic. art. 99 C.pen. şi art. 40
C.pen. şi dare de mită prev. de art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 cu aplic. art. 99 C.pen. şi art. 40 C.pen., totul cu aplic. art. 33 lit.a
C.pen.;
- R. T., pentru săvârşirea infracŃiunilor de furt calificat, prev. de art. 208
alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu aplic. art. 75 lit. c C.pen. şi dare de
mită prev. de art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, totul cu
aplic. art. 33 lit.a C.pen.;
- B. A., pentru săvârşirea infracŃiunilor de furt calificat, prev. de art. 208
alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu aplic. art. 75 lit. c C.pen. şi dare de
mită prev. de art. 255 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, totul cu
aplic. art. 33 lit.a C.pen.;
- S. O., pentru săvârşirea infracŃiunilor de complicitate la furt calificat,
prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.pen cu
aplic. art. 75 lit. c C.pen. şi luare de mită prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la
art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., totul cu aplic. art. 33
lit.a C.pen.;
- M. M., pentru săvârşirea infracŃiunii de tăinuire prev. de art. 221 C.pen.
În motivarea actului de sesizare s-a reŃinut, în esenŃă, că în noaptea de
18/19.12.2007 în baza unei înŃelegeri prealabile şi după promisiunea sumei de
câte 150 lei de persoană pentru ca paznicul S. O. să le faciliteze comiterea
faptei, inculpaŃii R. T., B. A., C. O. şi C. G. M.(minor), prin escaladarea
gardului, au patruns in incinta punctului de lucru al SC R SRL Cluj-Napoca
situat pe str. f.n., iar apoi prin efracŃia sistemului de închidere al magaziei au
sustras cantitatea de 475 kg cupru, simbol comercial CuB3, in valoare de
5.383,25 lei. Ulterior, inculpaŃii au valorificat cuprul prin intermediul
coinculpatului M. M., care cunoştea provenienŃa acestuia, fără a mai remite
ulterior sumele de bani promise coinculpatului S. O..
A fost ataşat dosarul de urmărire penală nr. 263/P/2008 al Parchetului de
pe lângă Tribunalul Cluj.
În cursul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul C. G. M., precum
şi martorii C. E.(f. 294), T. M. (295), făcându-se aplicarea art. 327 alin. 3
C.pr.pen. cu privire la martorul C. I., decedat. InculpaŃii R. T., B. A., C. O. şi M.
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M. s-au prevalat de dreptul la tăcere, iar inculpatul S. O. nu s-a prezentat în faŃa
instanŃei, judecata având loc în lipsă.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanŃa reŃine următoarele :
La data de 19.12.2007, reprezentanŃii SC R SRL Cluj-Napoca au sesizat
organele de poliŃie cu privire la furtul a 681 kg deşeuri din cupru dintr-o
magazie situată în incinta societăŃii din Cluj-Napoca, str. C, comis în noaptea de
18/19.12.2007, sens în care au prezentat suporturile optice pe care au fost
înregistrate imaginile surprinse de camera de luat vedere care asigura
supravegherea zonei.
În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că SC R SRL ClujNapoca, cu sediul în Cluj-Napoca, are un punct de lucru deschis pe str. C f.n.
Punctul de lucru este prevăzut cu un post de pază pe timp de zi şi două posturi
de pază pe timp de noapte, totodată existând un sistem de supraveghere video
compus din 8 camere de supraveghere montate în incinta societăŃii, în diferite
locuri.
Paza era asigurată de angajaŃii SC P SRL Z, cu care partea vătămata
încheiase contract, printre aceştia fiind şi inculpatul S. O. şi martorul C. I..
Inculpatul R. T. l-a cunoscut pe agentul de pază S. O., angajat de la data
de 07.12.2007 (f. 72 d.u.p), ambii dorind sa obŃină profituri materiale, chiar pe
cai ilicite. În acest sens, s-au înŃeles în sensul ca în schimbul unei sume de bani,
inculpatul S. O. să îi faciliteze accesul în incinta SC R SRL şi sustragerea de
deşeuri de cupru (f. 44-51 d.u.p, f. 64-70 d.u.p).
Cu 2-3 zile înainte de data comiterii faptei, inculpatul R. T. l-a contactat
pe inculpatul C. O. la locuinŃa acestuia si i-a adus la cunoştinŃă rezoluŃia
infracŃională, inculpatul C. însuşindu-şi hotărârea în totalitate, fiind de acord
atât să participe atât la săvârşirea infracŃiunii de furt, cât şi la darea sumei de
bani pretinsă de agentul de pază, hotărârea infracŃională fiind întărită de faptul
că bunurile ce urmau a fi sustrase urmau să fie uşor valorificate în aceeaşi
noapte, prin intermediul inculpatului M. M., la care inculpaŃii aveau şi datorii, şi
care era cunoscut în comunitate ca fiind cel care are acces fie să valorifice
direct, fie să intermedieze valorificarea de bunuri sustrase, în schimbul unui
comision (f. 25-34 d.u.p, 44-51 d.u.p).
Ca urmare a înŃelegerii dintre inculpatul C. O. şi R. T., aceştia s-au
întâlnit cu inculpatul S. O. pentru a pune la punct detaliile. Întâlnirea a avut loc
in aceeaşi după-amiaza, chiar la poarta de acces, unde îşi efectua serviciul
inculpatul S. O..
Agentul de paza le-a indicat locul unde se afla magazia nr. 2 în care sunt
depozitate deşeurile din cupru si aluminiu. Cei trei s-au înŃeles ca furtul să fie
comis în noaptea de 18/19.12.2007, când inculpatul S. O. urma să fie de serviciu
în tura de noapte, sens în care cei trei şi-au dat întâlnire la data de 18.12.2007, la
ora 19.00, la barul Azarom, situat vis-a-vis de incinta societăŃii.
Între timp inculpaŃii C. O. şi R. T. au comunicat rezoluŃia infracŃională şi
inculpaŃilor C. G. M.şi B. A., care s-au declarat de acord să participe la furt şi să
împartă la final banii rezultaŃi în urma valorificării bunurilor sustrase, inclusiv
să dea o parte din bani paznicului S. O. (f. 25-34 d.u.p, f. 36-40 d.u.p., f. 156
fond, 44-51 d.u.p, f. 55-61 d.u.p).
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Cu o seară înainte de a comite furtul, inculpatul C. O. a obŃinut acordul
inculpatului M. M. de a valorifica cuprul pe care urmau sa îl sustragă, inculpatul
M. M. fiind chemat şi el la discuŃiile din bar (f. 163 d.u.p, f. 197-198 d.u.p, f.
156-157 fond).
În data de 18.12.2007, in jurul orei 19.00, inculpaŃii C. O., R. T., C. G.
M.şi B. A. s-au deplasat împreună la bar pentru a se întâlni cu paznicul. Cei
patru inculpaŃi au consumat băuturi alcoolice împreuna cu inculpatul S. O., zis
,,Tavi", punând la cale detaliile furtului.
Astfel, inculpatul S. O. a pretins de la fiecare inculpat suma de câte 150
lei pentru a-şi încălca atribuŃiile de serviciu care îi reveneau în calitate de agent
de paza şi totodată pentru a-i ajuta în calitate de complice la comiterea faptei. În
acest sens, inculpatul S. O. le-a furnizat informaŃii privind numărul posturilor de
pază, le-a comunicat că urmează să efectueze serviciul de pază la postul mobil,
în spatele curŃii SC R SRL, urmând a le facilita accesul în magazia nr. 2, în care
se aflau obiectele din cupru, asigurându-i că va face în aşa fel încât să nu fie
descoperiŃi de către celălalt paznic. Totodată, S. O. le-a spus celorlalŃi inculpaŃi
că ar fi bine sa pătrundă în incinta societăŃii prin escaladarea gardului din zona
străzii înfundate, în jurul orelor 22.00, promiŃându-le că va stinge lumina pentru
a evita camera de luat vederi nr. 2 ce era amplasată pe zidul magaziei.
Potrivit fişei postului ataşată filei 71 d.u.p, printre atribuŃiile de servicu
ale inculpatului S. O. se regăseau şi obligaŃiile de a păzi obiectivul şi bunurile
primite în pază prevenind sustragerea acestora, de a permite accesul în obiectiv
numai în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu dispoziŃiile interne şi
numai prin locurile stabilite în planul de pază, precum şi aceea de a opri şi
legitima persoanele despre care sunt indicii că au săvârşit infracŃiuni sau alte
fapte ilicite în obiectivul păzit şi să încunoştiinŃeze de îndată pe şeful ierarhic şi
conducerea unităŃii beneficiare despre producerea oricărui eveniment.
InculpaŃii C. O. şi S. O. au făcut schimb de numere de telefon mobile,
pentru a putea tine legătura. Conform înŃelegerii, în jurul orei 22.00, S. O. l-a
contactat telefonic pe C. O. şi le-a comunicat coinculpaŃilor că este momentul să
comită furtul (f. 105-107 d.u.p, f. 31 d.u.p, f. 65 d.u.p).
Cei patru inculpaŃi s-au deplasat pe jos la locul unde urmau să escaladeze
gardul, inculpatul C. O. având asupra sa şi o lanternă, fiind îmbrăcat in trening
de culoare gri şi o şapca cu cozoroc gri spre maro. R. T. era îmbrăcat in
pantaloni negri, geaca de blugi albastra, pe cap purtând un fes de culoare alba.
C. G. M.era îmbrăcat in pantaloni negri cu o dunga alba la nivelul genunchilor
având un fes negru pe cap. B. A. era îmbrăcat in pantaloni maro şi o geaca maro
cu gluga. (f. 27-28 d.u.p, f. 33 d.u.p, f. 45-46 d.u.p, f. 56-57 d.u.p).
Inculpatul S. O. îi aştepta în incintă, în dreptul magaziei, arătându-le cum
sa procedeze şi luând masuri pentru ca aceştia să nu fie depistaŃi (a liniştit
câinele de pază, a patrulat zona, a discutat cu celalalt paznic, martorul Câmpean
loan, pe care 1-a asigurat ca nu sunt probleme, în acest sens declaraŃiile
coinculpaŃilor fiind concordante).
Din coroborarea declaraŃiilor inculpaŃilor cu datele rezultate în urma
examinării înregistrărilor video efectuate de camera de supraveghere nr. 2,
rezultă că în data de 18.12.2007, în jurul orei 22.34, inculpaŃii C. O. şi R. T. au
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escaladat gardul şi au pătruns in incintă, fiind urmaŃi la scurt timp de inculpaŃii
C. G. M.şi B. A., fraŃii C începând să forŃeze lacătul uşii de acces în magazie. În
încercarea de a rupe lacătul, inculpatul C. G. M.s-a folosit de un obiect metalic
pe care ulterior l-a aruncat în faŃa magaziei.
InculpaŃii au pătruns în interior, de unde au început să sustragă bare, Ńevi,
piese, platbanda şi alte obiecte din cupru, pe care fie le-au transportat pe umăr,
fie le-au pus în sacii de rafie pe care îi aveau asupra lor, după care s-au deplasat
în partea de sud a incintei, loc prin care au scos bunurile sustrase peste gardul
societăŃii.
Datorită cantităŃii mari de obiecte din cupru sustrase, în intervalul 22,43 –
23,33 inculpaŃii au intrat şi au ieşit în mod repetat din incinta magaziei.
Potrivit înŃelegerii, în intervalul 22.45-22.49 inculpatul S. O. asigură paza
în faŃa magaziei, linişteşte câinii, stinge lumina, după care îl salută pe inculpatul
C. O. şi îl însoŃeşte până la gardul societăŃii, unde acesta aruncă o parte din
bunurile sustrase, iar ulterior, în intervalele orare 23.22-23.24, 23.25-23.28 si
23.30-23.33, inculpatul S. O. revine în faŃa magaziei, verifica, stinge lumina şi
asigura locul faptei, punând inclusiv lacătul la loc pentru a crea aparenŃa ca uşa
este asigurată. (f.21-24 d.u.p).
ContribuŃia inculpatului S. O. la săvârşirea faptei este confirmată şi prin
declaraŃia martorului Câmpean Ioan, în prezent decedat, care a arătat că în jurul
orei 22.00 a observat pe monitor că inculpatul S. O. era în faŃa magaziei, în
prezenŃa unei persoane necunoscute, motiv pentru care l-a sunat pe şeful
punctului de lucru pentru a-i comunica acest lucru, precum şi faptul că
inculpatul S. O. a întârziat 1 oră, iar la intrarea în serviciu se afla sub influenŃa
băuturilor alcoolice (f. 95-98 d.u.p).
InculpaŃii C. O., C. G. M., R. T. şi B. A. au încărcat lucrurile sustrase
într-un taxi cu care s-au deplasat la domiciliul inculpatului M. M., zis ,,D", care
se angajase să le valorifice bunurile în schimbul reŃinerii sumelor datorate de
aceştia.
Astfel, în urma cântăririi bunurilor sustrase au rezultat 474 kg cupru, din
care inculpatul C. O. şi-a reŃinut 47 kg, remise martorului T M, zis ,,N" (f. 99101 d.u.p., f. 295 fond). Această cantitate a fost ridicată de la martor şi predată
părŃii vătămate în cursul urmăririi penale (f. 109 d.u.p).
Cei patru inculpaŃi au primit împreuna 4.500 lei, revenind fiecăruia suma
de 1.125 lei. (f.30 d.u.p, 34 d.u.p, f. 47 d.u.p)
InculpaŃii au recunoscut în mod constant săvârşirea faptelor, cu excepŃia
inculpatului M. M., acesta susŃinând că ajutorul acordat inculpaŃilor în schimbul
comisionului s-ar fi făcut fără ca acesta să cunoască provenienŃa bunurilor.
DeclaraŃia inculpatului M. M. urmează a fi înlăturată ca nesinceră, aceasta
necoroborându-se cu restul mijloacelor de probă administrate în cauză. În acest
sens, instanŃa se va raporta la declaraŃiile date de coinculpaŃii R. T. (f. 50 verso
d.u.p), C. O. (f. 197 verso d.u.p)- care atestă, în esenŃă, că inculpatul M. M.
cunoştea despre provenienŃa cuprului şi despre înŃelegerea avută cu paznicul S.
O., dar şi la declaraŃia inculpatului M. însuşi, dată în faŃa procurorului de caz (f.
163 d.u.p)- acesta indicând faptul că avea la cunoştinŃă că deşeurile de cupru
urmau să fie primite de la paznic, negând în schimb că avea la cunoştinŃă
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despre vreo înŃelegere frauduloasă cu acesta. Apărarea inculpatului nu se
susŃine, în raport de ora tărzie din noapte când a avut loc tranzacŃia,
clandestinitatea şi rapiditatea valorificării prin intermediar a deşeurilor din
cupru.
Nici declaraŃia dată de martora C. E-S, concubina inculpatului M., astfel
cum aceasta a fost nuanŃată în faŃa instanŃei, nu este de natură a susŃine apărările
inculpatului, întrucât după calitatea şi felul de prezentare, precum şi după
cantitatea de cupru adusă de coinculpaŃi, acesta nu putea avea o provenienŃă
licită, martora C. însăşi arătând în faŃa instanŃei că la rampa de gunoi se pot
colecta cantităŃi de 2-3 kg de foiŃă de cupru, nicidecum cantităŃi de ordinul
sutelor de kilograme (f. 294 fond).
InculpaŃii C. O., R. T., C. G. M.şi B. A. au fost trimişi în judecată sub
aspectul săvârşirii unui concurs de infracŃiuni, respectiv dare de mită, prev. de
art. 255 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi furt calificat, prev.
de art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a
C.pen.
În ceea ce priveşte săvârşirea infracŃiunii de dare de mită, instanŃa va
constata incidenŃa în cauză a dispoziŃiilor art. 255 alin. 3 C.pen., privind cauza
de nepedepsire în situaŃia denunŃării faptei înainte ca organul judiciar să fi fost
sesizat cu privire la această faptă.
Astfel, din examinarea primelor declaraŃii date de inculpaŃii C. O., C. G.
M., R. T., şi B. A., date la datele de 19.12.2007- f. 25 d.u.p, 14.01.2008- f. (f. 38
d.u.p), 21.12.2007- f.44 d.u.p şi respectiv 21.12.2007- f. 55 d.up., declaraŃii
menŃinute constant de inculpaŃi pe tot parcursul urmăririi penale, rezultă că
aceştia au recunoscut de la bun început înŃelegerea avută cu inculpatul S. O.,
angajat în calitate de agent de pază la SC R SRL, cu ocazia audierii sub aspectul
săvârşirii infracŃiunii sesizate- aceea de furt calificat.
Or, în contextul în care organul de urmărire penală (chiar necompetent) sa sesizat din oficiu cu privire la infracŃiunea de dare de mită numai la data de
15.04.2008, când s-a emis OrdonanŃa de declinare a competenŃei de soluŃionare
a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj (f. 127-128 d.u.p),
apare cu evidenŃă faptul că denunŃarea faptei (în înŃelesul art. 255 alin. 3 C.pen.)
a avut loc, de către toŃi cei 4 coinculpaŃi, anterior sesizării organului de urmărire
penală.
Două observaŃii se impun a fi făcute sub acest aspect. Astfel, în primul
rând, doctrina şi parctica judiciară au concluzionat în sensul că prin denunŃ în
înŃelesul art. 255 alin. 3 C.pen., trebuie să se înŃeleagă orice încunoştiinŃare cu
privire la săvârşirea faptei, făcută din proprie iniŃiativă de către făptuitor,
independent de împrejurarea dacă aceasta îmbracă sau nu forma unui denunŃ,
astfel cum acesta este definit de art. 223 C.pr.pen.
În al doilea rând, potrivit aprecierii instanŃei, noŃiunea de sesizare a
organelor judiciare în înŃelesul art. 255 alin. 3 C.pen. trebuie privită nu doar ca o
simplă modalitate de informare a organului de urmărire penală, ci şi din
perspectiva dimensiunii de a conferi temeiul legal de desfăşurare a activităŃilor
procesuale şi procedurale specifice. În acest context, apare în mod evident
faptul că organul de urmărire penală a luat la cunoştinŃă la modul formal de
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existenŃa indiciilor cu privire la săvârşirea infracŃiunilor de dare de mită numai
la data de 15.04.2008, când, în mod firesc şi-a declinat competenŃa de
soluŃionare în favoarea unităŃii de parchet ierarhic superioare. Astfel fiind, este
firesc ca toŃi cei 4 inculpaŃi, chiar dacă au dat declaraŃii la date diferite, să
beneficieze de cauza de nepedepsire, pasivitatea organului de urmărire penală în
a da curs încunoştiinŃării făcute de inculpatul C. O. la data de 19.12.2007
urmând să profite tuturor.
Pe cale de consecinŃă, sub aspectul săvârşirii infracŃiunii de dare de mită,
în baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., rap. la art. 255
alin. 3 C.pen., se va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva
inculpaŃilor
- C. O., fiul lui M. şi E., ns. la data de 01.05.1985 în Bobâlna, jud. Cluj,
domiciliat în, , jud. Cluj, studii 6 clase, necăsătorit, fără ocupaŃie,
- C. G. M., fiul lui M şi E, ns. la data de 06.02.1990 în Dej, jud. Cluj,
domiciliat în, jud. Cluj, în prezent deŃinut la Penitenciarul Gherla, fără
studii, necăsătorit, fără ocupaŃie,
- R. T., fiul lui T şi C, ns. la 11.04.1975 în, jud. Cluj, domiciliat în
Gherla, jud. Cluj, fără studii, necăsătorit, fără ocupaŃie,
- B. A., fiul lui C şi O, ns. la data de 24.02.1980 în Cluj-Napoca, jud.
Cluj, domiciliat în jud. Cluj, fără studii, necăsătorit, fără ocupaŃie,
pentru săvârşirea infracŃiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. 1
C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În drept,
Fapta inculpaŃilor C. O., C. G. M.(minor), B. A. şi R. T., care în noaptea
de 18/19.12.2007 în baza unei înŃelegeri prealabile, prin escaladarea gardului,
au pătruns în incinta punctului de lucru al SC R SRL Cluj-Napoca situat pe str.
C f.n., iar apoi, prin efracŃia sistemului de închidere al magaziei, au sustras
cantitatea de 475 kg cupru, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de
furt calificat, prev. de art, 208 alin. 1, 209 alin. 1, lit. a, g, i C.pen. cu aplic. art.
75 lit. c C.pen. în privinŃa inculpaŃilor majori şi a dispoziŃiilor art. 99 şi urm.
C.pen. faŃă de inculpatul minor C. G. M..
Din examinarea fişei de cazier judiciar a inculpatului C G M (f. 105
fond), se constată faptul că acesta a mai fost condamnat prin sentinŃa penală nr.
1950/14.12.2006 a Judecătoriei Gherla, la 6 luni închisoare cu suspendarea
condiŃionată a executării pedepsei, pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni,
prezenta infracŃiune fiind săvârşită în termenul de încercare al suspendării
condiŃionate, în condiŃiile pluralităŃii intermediare de infracŃiuni, prev. de art. 40
alin. 1 C.pen.
La individualizarea pedepselor care vor fi aplicate inculpaŃilor, vor fi
avute în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen.,
reŃinând modul concret de săvârşirea faptei, prin premeditarea acesteia, după o
înŃelegere prealabilă stabilită iniŃial între inculpatul R. T. şi paznicul S. O. şi
împărtăşită ulterior coinculpaŃilor C. O. şi respectiv C. G. M.şi B. A., modul şi
mijloacele de săvârşire a faptei- pe timp de noapte, de 5 persoane împreună,
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dintre care un minor (din care 4 în calitate de coautori şi un complice
concomitent), prin escaladare şi efracŃie, cantitatea semnificativă de cupru
sustrasă, dar şi de circumstanŃele personale ale inculpaŃilor, aceştia recunoscând
cu sinceritate săvârşirea faptei, contribuind la aflarea adevărului în cauză, iar
inculpatul C. O. şi la recuperarea parŃială a prejudiciului-prin indicarea
identităŃii unui martor căruia i-a remis cantitatea de 47 kg cupru, dar şi de
situaŃiile de cazier ale inculpaŃilor. Se vor reŃine, pe cale de consecinŃă, în raport
de situaŃia personală şi conduita procesuală a inculpaŃilor R. T., ambii aflaŃi la
prima confruntare cu legea penală, circumstanŃe atenuante judiciare prev. de art.
74 lit. a,c C.pen. Văzând însă contribuŃia covârşitoare a inculpatului R. T. la
săvârşirea faptei, începând cu însuşi momentul adoptării rezoluŃiei infracŃionale,
în privinŃa acestuia se vor aplica dispoziŃiile art. 80 alin. 2 C.pen., în sensul de a
nu se coborî pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege.
În raport de aceste criterii, instanŃa apreciază că următoarele pedepse: 3
ani şi 3 luni închisoare pentru inculpatul C. O., 2 ani închisoare pentru
inculpatul C. G. M., 3 ani închisoare pentru inculpatul R. T. şi 2 ani şi 11 luni
închisoare pentru inculpatul B. A., sunt în măsură a răspunde scopului
preventiv şi represiv al pedepsei, instituit de art. 52 C.pen., pedepse care vor fi
executate în regim de detenŃie de inculpaŃii C. O. şi C. G. M.. Apreciind, faŃă de
situaŃia personală şi atitudinea procesuală a inculpaŃilor, că scopul pedepsei
poate fi atins şi fără privare de libertate în privinŃa inculpaŃilor R. T. şi B. A.,
instanŃa va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate
inculpatului R. T., pe un termen de încercare de 5 ani şi suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei de către inculpatul B. A., acesta pe un
termen de încercare de 4 ani şi 11 luni.
În baza art. 71 C.pen., instanŃa va dispune interzicerea dreptului prevăzut
de art. 64 lit. a tz. II C.pen., pe durata executării pedepselor de către inculpaŃi,
urmând ca în privinŃa inculpaŃilor R. T. şi B. A., să se dispună, conform art. 71
alin. 5 C.pen., suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de
încercare.
FaŃă de situaŃiile de cazier ale inculpaŃilor, instanŃa va constata că
prezenta infracŃiune săvârşită de inculpatul C. O. este concurentă cu
infracŃiunile pedepsite prin sentinŃele penale nr. 752/23.10.2008 a Judecătoriei
Cluj-Napoca, definitivă prin neapelare la data de 04.11.2008 şi nr.
98/28.01.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă prin neapelare la data de
09.02.2010.
Va constata că pedeapsa aplicată prin sentinŃa penală nr. 752/23.10.2008
a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost contopită în pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6
luni închisoare şi 500 lei amendă aplicată inculpatului prin sentinŃa penală nr.
98/28.01.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca.
În baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. d C.pen., va contopi pedeapsa de 3 ani şi 3
luni închisoare stabilită prin prezenta, cu pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni
închisoare şi 500 lei amendă aplicată prin sentinŃa penală nr. 98/28.01.2010 a
Judecătoriei Cluj-Napoca, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 3 ani şi 3
luni închisoare şi 500 lei amendă.
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În baza art. 36 alin. 3 C.pen., se va scade din durata pedepsei perioadele
executate de la 03.12.2008 la 17.07.2009 şi de la 03.03.2010 la 03.08.2010.
În baza art. 71 C.pen., va interzice inculpatului C. O. dreptul prevăzut la
art. 64 lit. a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.
În ceea ce îl priveşte pe inculpatul C. G. M., instanŃa va constata că
prezenta infracŃiune a fost săvârşită în condiŃiile pluralităŃii intermediare de
infracŃiuni faŃă de infracŃiunea pedepsită prin sentinŃa penală nr.
1950/14.12.2006 a Judecătoriei Gherla, fiind concurentă cu infracŃiunea
pedepsită prin sentinŃa penală nr. 118/02.02.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca,
definitivă prin neapelare la 22.02.2010.
Pe cale de consecinŃă, operaŃiunile de contopire specifice formei
pluralităŃii intermediare de infracŃiuni vor fi effectuate cu prioritate faŃă de
operaŃiunile de contopire specifice concursului de infracŃiuni. Astfel,
În baza art. 110 ind. 1 alin. 2 C.pen., cu referire la art. 83 C.pen., se va
revoca beneficiul suspendării condiŃionate a pedepsei de 6 luni închisoare
aplicate inculpatului prin sentinŃa penală nr. 1950/14.12.2006 a Judecătoriei
Gherla, care nu se contopeşte cu pedeapsa stabilită prin prezenta, în final
executând 2 ani şi 6 luni închisoare.
În baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., se va dispune contopirea
pedeapsei rezultante parŃiale de 2 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin prezenta,
cu pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin
sentinŃa penală nr. 118/02.02.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă prin
neapelare la 22.02.2010, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani
şi 6 luni închisoare, pe care inculpatul o va executa fără aplicarea unui spor.
În baza art. 36 alin. 3 C.pen., se va scade din durata pedepsei perioada
executată de la 04.03.2010 la zi.
În baza art. 71 C.pen., se va interzice inculpatului dreptul prevăzut la art.
64 lit. a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale, acesta fiind în
prezent major.
Se va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei emis în baza
sentinŃei penale nr. 118/2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi emiterea unui nou
mandat de executare potrivit dispoziŃiilor prezentei.
În drept
Fapta inculpatului S. O. care, în noaptea de 18/19.12.2007, in baza unei
înŃelegeri prealabile cu coinculpaŃii C. O., R. T., B. A. si C. G. M.(minor), in
calitate de agent de paza la punctul de lucru al SC R SRL Cluj-Napoca situat pe
str. C f. n., a înlesnit şi i-a ajutat pe ceilalŃi inculpaŃi ca prin escaladarea gardului
să pătrundă in incintă, iar apoi prin efracŃia sistemului de închidere al magaziei
să sustragă cantitatea de 475 kg cupru, întruneşte elementele constitutive ale
infracŃiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art.
208 alin. 1, 209 alin. 1, lit. a, g, i C.pen. cu aplic. art., 75 lit. c C.pen.
Fapta aceluiaşi inculpat S. O. care, in data de 18.12.2007,a pretins de la
fiecare dintre inculpaŃii C. O., R., T., B. A. şi C. G. M.suma de câte 150 lei de la
fiecare, în scopul încălcării îndatoririlor de serviciu privitoare la paza
obiectivului, prinderea hoŃilor si denunŃarea infracŃiunii de care ia cunoştinŃă in
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timpul serviciului, precum si pentru a le înlesni şi a-i ajuta la comiterea furtului,
fără ca ulterior să primească banii pretinşi, întruneşte elementele constitutive ale
infracŃiunii de luare de mita prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din
Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.
Deşi apărătorul inculpatului S. O. a solicitat schimbarea încadrării
juridice a faptelor reŃinute în sarcina inculpatului, în sensul de a se reŃine, în
esenŃă, că infracŃiunea de complicitate la furt calificat este absorbită în
infracŃiunea de luare de mită, instanŃa constată că obiectul juridic special al
celor două infracŃiuni este diferit- infracŃiunea de furt fiind o faptă îndreptată
împotriva patrimoniului, în vreme ce infracŃiunea de luare de mită este o
infracŃiune care are ca şi obiect juridic special raporturile de serviciu. Mai mult
decât atât, calificarea subiectului activ este cerută exclusiv de infracŃiunea de
serviciu, iar subiecŃii pasivi sunt diferiŃi, în cazul infracŃiunii de furt fiind
păgubită unitatea R, iar în cazul infracŃiunii de luare de mită subiectul pasiv este
statul.
Se va respinge, pe cale de consecinŃă, ca neîntemeiată cererea de
schimbare a încadrării juridice în sensul arătat.
La individualizarea pedepselor la care va fi condamnat inculpatul S. O.,
instanŃa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.
72 C.pen., urmând să se raporteze la rolul esenŃial avut de inculpat la
conceperea şi aducerea la îndeplinire a planului infracŃional, acesta încălcânduşi în mod flagrant atribuŃiile de serviciu care îi impuneau tocmai să apere
obiectivul de fapte ilicite îndreptate împotriva patrimoniului. łinând cont şi de
lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, dar şi de atitudinea procesuală
adoptată de acesta în sensul de a se sustrage judecăŃii, după ce pe parcursul
urmăririi penale a dat declaraŃii de recunoaştere a faptei, instanŃa va aplica
acestuia o pedeapsă de 2 ani şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii
de complicitate la furt calificat, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1,
209 alin. 1, lit. a, g, i C.pen. cu aplic. art., 75 lit. c C.pen, urmând a reŃine în
favoarea acestuia circumstanŃele atenuante judiciare prev. de art. 74 lit. a şi c
C.pen. şi o pedeapsă de 2 ani şi 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii
de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la art.
6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., urmând a reŃine în
favoarea acestuia circumstanŃele atenuante judiciare prev. de art. 74 lit. a şi c
C.pen.
În baza art. 65 alin. 2 C.pen., art. 254 alin. 1 C.pen., instanŃa va aplica
inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art.
64 lit. a tz. II, art. 64 lit. c C.pen. pe o durată de 2 ani care se va calcula după
executarea pedepsei principale, conform art. 66 C.pen.
Constatând că cele două infracŃiuni au fost săvârşite în condiŃiile
concursului real de infracŃiuni, în baza art.33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., se vor
contopi pedepsele de 2 ani şi 10 luni închisoare şi respectiv 2 ani şi 11 luni
închisoare stabilite prin prezenta, urmând a se aplica inculpatului pedeapsa cea
mai grea, de 2 ani şi 11 luni închisoare, care va fi sporită cu 5 luni, inculpatul
urmând să execute 3 ani şi 4 luni închisoare.
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În baza art. 71 C.pen., se va interzice inculpatului dreptul prevăzut la art.
64 lit. a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 35 alin. 1 C.pen., se va aplica inculpatului pedeapsa
complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a tz. II, art. 64
lit. c C.pen. pe o durată de 2 ani care se va calcula după executarea pedepsei
principale, conform art. 66 C.pen.
În drept
Fapta inculpatului M. M. care in noaptea de 18/19.12.2007, a înlesnit
inculpaŃilor C. O., R. T., B. A. si C. G. M.valorificarea bunurilor sustrase
cunoscând provenienŃa acestora, urmărind şi obŃinând atât pentru sine, cat şi
pentru inculpaŃi un folos material, întruneşte elementele constitutive ale
infracŃiunii de tăinuire prev. de art. 221 C.pen.
La individualizarea pedepsei care va fi aplicată inculpatului, instanŃa va
avea în vedere criteriile generale de individualizare, prev. de art. 72 C.pen.,
reŃinând valoarea folosului material obŃinut de inculpaŃi, lipsa antecedentelor
penale ale inculpatului, dar şi atitudinea procesuală nesinceră adoptată de
acesta.
Pe baza acestor criterii, inculpatul va fi condamnat la 1 an şi 9 luni
închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de tăinuire, prev. de art. 221 alin. 1
C.pen.
În baza art. 71 C.pen., se va interzice inculpatului dreptul prevăzut la art.
64 lit. a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.
Apreciind că în raport de persoana inculpatului, scopul pedepsei poate fi
atins şi fără privare efectivă de libertate, în baza art. 81 C.pen., instanŃa va
dispune suspendarea condiŃionată a executării pedepsei pe un termen de
încercare de 3 ani şi 9 luni, calculat în condiŃiile art. 82 C.pen.
În baza art. 71 alin. 5 C.pen., se va suspenda executarea pedepsei
accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale.
În baza art. 359 C.pr.pen., se va atrage atenŃia inculpatului asupra
prevederilor art. 83 şi 84 C.pen., privind cazurile de revocare a beneficiului
suspendării executării pedepsei.
Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanŃa constată că prin adresa nr.
537/17.02.2008, SC R SRL Cluj-Napoca a comunicat că, în total, în noaptea
respectivă a fost sustrasa cantitatea de 681 kg cupru, apreciind valoarea
prejudiciului la suma de 12.415,17 lei, suma cu care societate parte vătămata se
constituie parte civila in cauza(f.113 d.u.p), rezultând o valoare de 18,23 lei/kg
Cupru.
Întrucât în sarcina inculpaŃilor C. O., R. T., B. A. şi C. G. M.s-a reŃinut
sustragerea cantităŃii de 475 kg Cupru, din care s-a recuperat cantitatea de 47
kg,
În baza art. 14, art. 346 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 998-999 C.civ., art.
1000 alin. 2 C.civ., art. 1003 C.civ., instanŃa va obliga pe inculpaŃii C. O., R. T.,
B. A. şi C. G. M., în solidar, iar pe inculpatul minor C. G. M.în solidar şi cu
părŃile responsabile civilmente C. M. şi C. E., la plata în favoarea părŃii civile
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SC R I SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, , jud. Cluj, a sumei de 7802,44 lei
reprezentând despăgubiri pentru daune materiale.
În baza art. 109 alin. 5 C.pr.pen., se va dispune restituirea în favoarea
părŃii civile SC R I SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, P-Ńa Cipariu nr. 15, jud. Cluj
a lacătului distrus cu ocazia săvârşirii faptei, ataşat filei 125 d.u.p, cu obligaŃia
de păstrare până la soluŃionarea definitivă a cauzei.
În baza art. 189 alin. 1 C.pen., se vor valida onorariile cuvenite
apărătorilor desemnaŃi din oficiu în cursul urmăririi penale, în sumă de 40 lei în
favoarea av. A B V şi în sumă de 200 lei- av. B C S, sume care se vor avansa
din FMJLC în favoarea Baroului Cluj.
În baza art. 189 alin. 1 C.pen., se va stabili în favoarea Baroului Cluj
suma de 2400 lei, reprezentând onorariile de câte 400 lei cuvenite av. C D, B A
D, G D, D D T, A D-I şi A V, desemnaŃi a asigura asistenŃa juridică a
inculpaŃilor în faza de judecată, care se va avansa din FMJLC.
În baza art. 191 alin. 1,2 şi 3 C.pr.pen., instanŃa va obliga pe inculpaŃii C.
O., M. M., R. T., B. A. la plata în favoarea statului a sumei de câte 550 lei
cheltuieli judiciare către stat, pe inculpatul S. O. la plata în favoarea statului a
sumei de 700 lei cheltuieli judiciare, iar pe inculpatul C. G. M., în solidar cu
părŃile responsabile civilmente C M şi C E la plata în favoarea statului a sumei
de 800 lei cheltuieli judiciare, sume care includ şi onorariile apărătorilor
desemnaŃi din oficiu.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul S. O., fiul lui C
şi M, ns. la data de 09.05.1968 în Gherla, jud. Cluj, cu ultimul domiciliu jud.
Cluj, fost agent de pază la SC R I SRL, privind schimbarea încadrării juridice
dată faptelor reŃinute în sarcina acestuia, din infracŃiunile de complicitate la furt
calificat, prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a,g,i C.pen.,
cu aplicarea art. 75 lit. c C.pen. şi luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 C.pen.,
rap. la art. 6 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., totul cu
aplicarea art. 33 lit. a C.pen., în infracŃiunea de luare de mită, prev. de art. 254
alin. 1 C.pen., rap. la art. 258 C.pen.
În baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., rap. la art.
255 alin. 3 C.pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpaŃilor
- C. O., fiul lui M şi E, ns. la data de 01.05.1985 în jud. Cluj, studii 6
clase, necăsătorit, fără ocupaŃie,
- C. G. M., fiul lui M şi E, ns. la data de 06.02.1990 în Dej, jud. Cluj,
jud. Cluj, în prezent deŃinut la Penitenciarul Gherla, fără studii,
necăsătorit, fără ocupaŃie,
- R. T., fiul lui T şi C, ns. la 11.04.1975 jud. Cluj, fără studii,
necăsătorit, fără ocupaŃie,
- B. A., fiul lui C şi O, ns. la data de 24.02.1980 în Cluj-Napoca, jud.
Cluj, fără studii, necăsătorit, fără ocupaŃie, pentru săvârşirea
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infracŃiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. 1 C.pen., rap. la art.
6 din Legea nr. 78/2000.
În baza art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 75
lit. c C.pen., condamnă pe inculpatul C. O., fiul lui Marin şi Emilia, ns. la data
de 01.05.1985 în jud. Cluj, domiciliat în jud. Cluj, studii 6 clase, necăsătorit,
fără ocupaŃie, la 3 ani şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de furt
calificat.
În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului dreptul prevăzut la art. 64 lit.
a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.
Constată că prezenta infracŃiune este concurentă cu infracŃiunile pedepsite
prin sentinŃele penale nr. 752/23.10.2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă
prin neapelare la data de 04.11.2008 şi nr. 98/28.01.2010 a Judecătoriei ClujNapoca, definitivă prin neapelare la data de 09.02.2010.
Constată că pedeapsa aplicată prin sentinŃa penală nr. 752/23.10.2008 a
Judecătoriei Cluj-Napoca a fost contopită în pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6
luni închisoare şi 500 lei amendă aplicată inculpatului prin sentinŃa penală nr.
98/28.01.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca.
În baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. d C.pen., contopeşte pedeapsa de 3 ani şi 3
luni închisoare stabilită prin prezenta, cu pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni
închisoare şi 500 lei amendă aplicată prin sentinŃa penală nr. 98/28.01.2010 a
Judecătoriei Cluj-Napoca, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 3 ani şi 3
luni închisoare şi 500 lei amendă.
În baza art. 36 alin. 3 C.pen., scade din durata pedepsei perioadele
executate de la 03.12.2008 la 17.07.2009 şi de la 03.03.2010 la 03.08.2010.
În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului dreptul prevăzut la art. 64 lit.
a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 99
şi urm. C.pen., art. 40 C.pen., condamnă pe inculpatul C. G. M., fiul lui M şi E,
ns. la data de 06.02.1990 în jud. Cluj, domiciliat în jud. Cluj, în prezent deŃinut
la Penitenciarul Gherla, fără studii, necăsătorit, fără ocupaŃie, la 2 ani
închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de furt calificat.
Constată că prezenta infracŃiune a fost săvârşită în condiŃiile pluralităŃii
intermediare de infracŃiuni faŃă de infracŃiunea pedepsită prin sentinŃa penală nr.
1950/14.12.2006 a Judecătoriei Gherla, fiind concurentă cu infracŃiunea
pedepsită prin sentinŃa penală nr. 118/02.02.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca,
definitivă prin neapelare la 22.02.2010.
În baza art. 110 ind. 1 alin. 2 C.pen., cu referire la art. 83 C.pen., revocă
beneficiul suspendării condiŃionate a pedepsei de 6 luni închisoare aplicate
inculpatului prin sentinŃa penală nr. 1950/14.12.2006 a Judecătoriei Gherla, care
nu se contopeşte cu pedeapsa stabilită prin prezenta, în final executând 2 ani şi 6
luni închisoare.
În baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., contopeşte pedeapsa rezultantă
parŃială de 2 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin prezenta, cu pedeapsa
rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinŃa penală
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nr. 118/02.02.2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, definitivă prin neapelare la
22.02.2010, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni
închisoare, pe care inculpatul o va executa fără aplicarea unui spor.
În baza art. 36 alin. 3 C.pen., scade din durata pedepsei perioada
executată de la 04.03.2010 la zi.
În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului dreptul prevăzut la art. 64 lit.
a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.
Anulează mandatul de executare a pedepsei emis în baza sentinŃei penale
nr. 118/2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca şi dispune emiterea unui nou mandat
de executare potrivit dispoziŃiilor prezentei.
În baza art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 75
lit. c C.pen., art. 74 lit. a, c C.pen., art. 80 alin. 2 C.pen., condamnă pe
inculpatul R. T., fiul lui T şi C, ns. la 11.04.1975 în jud. Cluj, domiciliat în jud.
Cluj, fără studii, necăsătorit, fără ocupaŃie, fără antecedente penale, la 3 ani
închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de furt calificat.
În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului dreptul prevăzut la art. 64 lit.
a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 86 ind. 1 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei, pe un termen de încercare de 5 ani, calculat în condiŃiile art. 86
ind. 2 C.pen.
În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 C.pen., impune inculpatului următoarele
măsuri de supraveghere, pe durata termenului de încercare:
- să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj
- să anunŃe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinŃă sau
locuinŃă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă
- să comunice orice informaŃii de natură a fi putea fi controlate
mijloacele lui de existenŃă
În baza art. 71 alin. 5 C.pen., suspendă executarea pedepsei accesorii pe
durata suspendării executării pedepsei principale.
În baza art. 359 C.pr.pen., atrage atenŃia inculpatului asupra prevederilor
art. 86 ind. 4 C.pen., privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării
executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a,g,i C.pen., cu aplicarea art. 75
lit. c C.pen., art. 74 lit. a, c C.pen.- art. 76 lit. c C.pen., condamnă pe inculpatul
B. A., fiul lui C şi O, ns. la data de 24.02.1980 în Cluj-Napoca, jud. Cluj,
domiciliat în jud. Cluj, fără studii, necăsătorit, fără ocupaŃie, fără antecedente
penale, la 2 ani şi 11 luni închisoare, pentru săvârşirea infracŃiunii de furt
calificat.
În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului dreptul prevăzut la art. 64 lit.
a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

14

În baza art. 86 ind. 1 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei, pe un termen de încercare de 4 ani şi 11 luni, calculat în
condiŃiile art. 86 ind. 2 C.pen.
În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 C.pen., impune inculpatului următoarele
măsuri de supraveghere, pe durata termenului de încercare:
- să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj
- să anunŃe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinŃă sau
locuinŃă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă
- să comunice orice informaŃii de natură a fi putea fi controlate
mijloacele lui de existenŃă
În baza art. 71 alin. 5 C.pen., suspendă executarea pedepsei accesorii pe
durata suspendării executării pedepsei principale.
În baza art. 359 C.pr.pen., atrage atenŃia inculpatului asupra prevederilor
art. 86 ind. 4 C.pen., privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării
executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 26 rap. la art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. a,g,i C.pen., cu
aplicarea art. 75 lit. c C.pen., art. 74 lit. a, c C.pen.- art. 76 lit. c C.pen.,
condamnă pe inculpatul S. O., fiul lui C şi M, ns. la data de 09.05.1968 în
Gherla, jud. Cluj, cu ultimul domiciliu cunoscut în jud. Cluj, fost agent de pază
la SC R I SRL, fără antecedente penale, la 2 ani şi 10 luni închisoare, pentru
săvârşirea infracŃiunii de complicitate la furt calificat.
În baza art. 254 alin. 1 C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 74 lit. a, c C.pen.- art. 76 lit. c
C.pen.condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani şi 11 luni închisoare, pentru
săvârşirea infracŃiunii de luare de mită în formă continuată.
În baza art. 65 alin. 2 C.pen., art. 254 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului
pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a tz. II,
art. 64 lit. c C.pen. pe o durată de 2 ani care se va calcula după executarea
pedepsei principale, conform art. 66 C.pen.
În baza art.33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., contopeşte pedepsele de 2 ani şi
10 luni închisoare şi respectiv 2 ani şi 11 luni închisoare stabilite prin prezenta,
aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 11 luni închisoare, pe
care o sporeşte cu 5 luni, inculpatul urmând să execute 3 ani şi 4 luni
închisoare.
În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului dreptul prevăzut la art. 64 lit.
a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 35 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară
a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a tz. II, art. 64 lit. c C.pen. pe o
durată de 2 ani care se va calcula după executarea pedepsei principale, conform
art. 66 C.pen.
În baza art. 221 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul M. M., fiul lui M
şi V, ns. la data de 26.05.1982 în Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în jud. Cluj,
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necăsătorit, fără ocupaŃie, la 1 an şi 9 luni închisoare, pentru săvârşirea
infracŃiunii de tăinuire.
În baza art. 71 C.pen., interzice inculpatului dreptul prevăzut la art. 64 lit.
a tz. II C.pen., pe durata executării pedepsei principale.
În baza art. 81 C.pen., dispune suspendarea condiŃionată a executării
pedepsei pe un termen de încercare de 3 ani şi 9 luni, calculat în condiŃiile art.
82 C.pen.
În baza art. 71 alin. 5 C.pen., suspendă executarea pedepsei accesorii pe
durata suspendării executării pedepsei principale.
În baza art. 359 C.pr.pen., atrage atenŃia inculpatului asupra prevederilor
art. 83 şi 84 C.pen., privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării
executării pedepsei.
În baza art. 14, art. 346 alin. 1 C.pr.pen., rap. la art. 998-999 C.civ., art.
1000 alin. 2 C.civ., art. 1003 C.civ., obligă pe inculpaŃii C. O., R. T., B. A. şi C.
G. M., în solidar, iar pe inculpatul minor C. G. M.în solidar şi cu părŃile
responsabile civilmente C M şi C E, la plata în favoarea părŃii civile SC R I
SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, a sumei de 7802,44 lei reprezentând
despăgubiri pentru daune materiale.
În baza art. 109 alin. 5 C.pr.pen., dispune restituirea în favoarea părŃii
civile SC R I SRL, cu sediul în Cluj-Napoca jud. Cluj a lacătului distrus cu
ocazia săvârşirii faptei, ataşat filei 125 d.u.p, cu obligaŃia de păstrare până la
soluŃionarea definitivă a cauzei.
În baza art. 189 alin. 1 C.pen., validează onorariile cuvenite apărătorilor
desemnaŃi din oficiu în cursul urmăririi penale, în sumă de 40 lei în favoarea av.
A B V şi în sumă de 200 lei- av. B C S, sume care se vor avansa din FMJLC în
favoarea Baroului Cluj.
În baza art. 189 alin. 1 C.pen., stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma
de 2400 lei, reprezentând onorariile de câte 400 lei cuvenite av. C D, B A D, G
D, D D T, A D-I şi A V, desemnaŃi a asigura asistenŃa juridică a inculpaŃilor în
faza de judecată, care se va avansa din FMJLC.
În baza art. 191 alin. 1,2 şi 3 C.pr.pen., obligă pe inculpaŃii C. O., M. M.,
R. T., B. A. la plata în favoarea statului a sumei de câte 550 lei cheltuieli
judiciare către stat, pe inculpatul S. O. la plata în favoarea statului a sumei de
700 lei cheltuieli judiciare, iar pe inculpatul C. G. M., în solidar cu părŃile
responsabile civilmente C M şi C E la plata în favoarea statului a sumei de 800
lei cheltuieli judiciare, sume care includ şi onorariile apărătorilor desemnaŃi din
oficiu.
Cu apel în 10 zile de la pronunŃare cu inculpaŃii B. A., M. M. şi C. O. şi
de la comunicare cu restul părŃilor.
PronunŃată în şedinŃă publică, astăzi, 15.02.2011.
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ROMÂNIA
TRIBUNALUL CLUJ
SECłIA PENALĂ
Dosar nr.
Cod operator de date cu caracter personal: 3184

SENTINłA PENALĂ Nr.370/2011
ŞedinŃa publică din data de 29 septembrie 2011
InstanŃa constituită din:
Preşedinte: R. M.
Grefier: A. T.
Per rol fiind judecarea acŃiunii penale privind pe inculpatul V. L. S.-,
trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă de pe lângă Curtea
de Apel Cluj nr. 421/P/2010, pentru săvârşirea infracŃiunilor de tâlhărie, prev.
de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b şi c, alin 2/1 lit. a şi b C.pen. cu aplic. art. 37 lit.
a C.pen. (faŃă de partea vătămată D. L. I) şi tentativă de omor deosebit de grav.
Prev. de art. 20 C.pen. rap. la art. 174, 176 lit. d C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a
C.pen. (faŃă de partea vătămată D. S..
La apelul nominal făcut în şedinŃă publică se constată lipsa părŃilor.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj este reprezentat prin procuror D.
M. P.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
Dezbaterile în fond au avut loc în şedinŃa publică de la data de 19
septembrie 2011, fiind consemnate pe larg în încheierea de şedinŃă de la acea
dată, care fac parte integrantă din prezenta, când instanŃa, având nevoie de timp
pentru a delibera, a amânat pronunŃarea la data de 29 septembrie 2011 când, în
aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

INSTANłA
Prin Rechizitoriul cu nr. 421/P/2010 al Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Cluj, înregistrat pe rolul acestei instanŃe la data de 24.03.2011, s-a dispus
trimiterea în judecată a inculpatului V. L. S. – arestat preventiv în altă caută –
pentru comiterea infracŃiunii de tâlhărie prev. de art.211 al.1, al.2 lit.b, c al.2/1
lit.a şi b C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. faŃă de partea vătămată D. L. I.a –
şi tentativă la omor deosebit de grav prev. de art.20 C.pen. rap. la art.174,
art.176 lit.d C.pen., cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. – faŃă de partea vătămată D.
S..
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În sarcina inculpatului V. L. S. s-a reŃinut că, în noaptea de
28/29.08.2009, în intervalul orar 23,45 – 00,30, împreună cu o altă persoană
rămasă neidentificată, în timp ce se afla în faŃa blocului în care locuia partea
vătămată D. L., situată în localitatea Turda, jud.Cluj, prin violenŃă fizică i-a
sustras poşeta acesteia după care, pentru a-şi asigura scăparea i-a aplicat acestei
părŃi vătămate o lovitură cu un corp tăietor înŃepător în zona braŃului drept,
cauzându-i leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare 25 – 30 zile de
îngrijiri medicale.
În sarcina aceluiaşi inculpat, organele de urmărire penală au reŃinut că, la
aceeaşi dată, în aceleaşi împrejurări, pentru ascunderea tâlhăriei comise asupra
părŃii vătămate D. L. şi pentru a-şi asigura scăparea, a aplicat părŃii vătămate D.
S., care a intervenit pentru a-şi salva soŃia, mai multe lovituri cu cuŃitul în zona
toracică, abdominală şi a antebraŃului drept, cauzându-i astfel leziuni corporale
care i-au pus viaŃa în pericol şi care au necesitat pentru vindecare un număr de
26 – 28 zile îngrijiri medicale.
Inculpatul audiat în faza de urmărire penală nu a recunoscut comiterea
faptelor reŃinute în sarcina sa de către organele de urmărire penală, arătând că
nu a comis infracŃiunile de tâlhărie şi tentativă la omor deosebit de grav asupra
părŃilor vătămate D. L. I. şi D. S.. În faza de judecată, inculpatul V. L. S. s-a
prevalat de dreptul la tăcere prev. de art.70 al.2 C.pr.pen.
După înregistrarea dosarului la instanŃă, la data de 24.03.2011, sub
nr.2160/117/2011, s-a înregistrat pe rolul acestei instanŃe şi propunerea de
arestare preventivă a inculpatului V. L. S. formulată de către Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel Cluj.
Prin Încheierea penală nr.34/C/28.03.2011 a Tribunalului Cluj,
pronunŃată în dosar nr.2160/117/2011 al aceleiaşi instanŃe, s-a admis propunerea
de arestare preventivă a inculpatului V. L. S. începând cu data de 24.03.2011,
ulterior măsura preventivă fiind verificată periodic şi menŃinută conform
art.300/2 C.pr.pen., art.160/b C.pr.pen.
Analizând cauza pe baza actelor de la dosar, instanŃa reŃine
următoarele:
La data de 28 august 2009, în jurul orelor 23,30, partea vătămată D. L. I.a
s-a întors de la muncă la domiciliul său situat în Turda, jud.Cluj, cu
autoturismul proprietate personală, marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare CJ
75 LSA. Partea vătămată a parcat maşina undeva în apropierea blocului
locuinŃei sale după care a coborât din maşină cu intenŃia de a lua mai multe
plase cu cumpărături, aflate în portbagaj, şi a se deplasa în locuinŃă.
A observat pe aleea dintre blocuri doi bărbaŃi, apropiindu-se, unul dintre
aceştia era mai scund, de aproximativ 1,65 m înălŃime, îmbrăcat cu pantaloni
închişi la culoare şi cu tricou negru, pe cap purtând un joben, iar celălalt, ceva
mai înalt, îmbrăcat într-un tricou de culoare albă. Cei doi bărbaŃi văzând-o pe
partea vătămată s-au oprit, unul dintre ei având o discuŃie pe telefonul mobil.
Partea vătămată a reintrat în interiorul maşinii, fiindu-i frică de cei doi
bărbaŃi, după care l-a sunat pe soŃul său pentru a coborî din locuinŃă în
întâmpinarea sa, însă acesta nu a răspuns la telefon întrucât aŃipise.
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Partea vătămată D. L. I a aprins farurile de la maşină pentru a verifica
zona şi întrucât nu a mai constatat prezenŃa celor doi bărbaŃi, şi-a luat bagajele
şi a pornit spre scara blocului.
Apropiindu-se de intrarea în bloc, după gardul viu, a constatat prezenŃa
bărbatului îmbrăcat în tricou negru care a sărit în faŃa sa pe alee iar în spatele
său a ieşit celălalt bărbat, îmbrăcat în alb, cei doi încercuind-o. Aceştia au prinso pe partea vătămată de mâini şi de picioare cu intenŃia de a o deplasat înspre
colŃul blocului, unde era întuneric. Partea vătămată D. L. I a început să strige,
bărbatul îmbrăcat în negru i-a pus mâna pe gură cerându-i în mod repetat să nu
mai strige. Cei doi au deplasat-o pe sus pe partea vătămată câŃiva metrii, pe
spaŃiul verde şi au încercat să îi ia bijuteriile din aur de la mâini şi de la gât.
Partea vătămată a precizat că la un moment dat agresorul îmbrăcat în negru s-a
urcat cu genunchii pe pieptul său pentru a o imobiliza.
Alertat de strigătele părŃii vătămate, soŃul acesteia – partea vătămată D. S.
– a coborât din locuinŃă în faŃa blocului fiind imediat observat de bărbatul
îmbrăcat în tricou alb care a smuls poşeta părŃii vătămate D. L. I şi a fugit de la
faŃa locului. Agresorul îmbrăcat în tricou negru şi cu jobenul pe cap a constatat
mai târziu prezenŃa părŃii vătămate D. S., astfel că nu a mai apucat să fugă, între
cei doi intervenind o încăierare.
În cursul încăierării dintre agresor şi partea vătămată D. S., la care a
participat şi partea vătămată D. L. I în încercarea de a-l reŃine pe cel dintâi la
faŃa locului până la sosirea organelor de poliŃie, la un moment dat agresorul a
căzut la pământ fiind muşcat de ureche de D. S.. Agresorul i-a cerut părŃii
vătămate D. S. să-l lase în pace că dacă nu „îl va tăia tot” sens în care a scos de
jos de la picior un obiect ascuŃit şi tăietor pe ambele laturi. Partea vătămată D.
L. I, observând acest lucru, a încercat să imobilizeze mâna agresorului, fiind
tăiată de acesta la mâna dreaptă, după care l-a înjunghiat pe partea vătămată D.
S. în zona toracică , abdominală şi a antebraŃului drept . În încercarea de a fugi
de la faŃa locului, agresorul şi-a pierdut pe spaŃiul verde unde a avut loc
agresiunea, pantofii tip sport şi jobenul.
Imediat în faŃa blocului a ajuns martorul L. A., chemat de partea
vătămată D. L. I care a acordat prim ajutor părŃii vătămate D. S., aflat în stare
gravă, iar ulterior la faŃa locului au sosit ambulanŃa şi poliŃia.
Cu ocazia cercetării la faŃa locului s-au ridicat mai multe mijloace
materiale de probă care ulterior au fost supuse expertizării.
PărŃile vătămate D. L. şi D. S. au fost transportate la spital şi supuse unor
intervenŃii chirurgicale. Din cuprinsul şi concluziile Raportului de constatare
medico legală cu nr.6717/II/a/182 din 13.10.2009 a I.M.L. Cluj rezultă că partea
vătămată D. L. a fost internată în perioada 29.08.- 07.09.2009 în spital,
prezentând la nivelul antebraŃului drept o plagă tăiată complexă de circa 10 cm
precum şi multiple echimoze şi excoriaŃii la nivelul feŃei, corpului şi membrelor
superioare şi inferioare. S-a mai stabilit că leziunile corporale s-au putut
produce prin lovire cu corp dur, corp tăietor şi cădere, că acestea au necesitat
pentru vindecare 25 – 30 zile de îngrijiri medicale şi că pot data din
27/28.08.2009.
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Din cuprinsul şi concluziile Raportului de constatare medico legală cu nr.
6396/II/a/174/15.09.2009 a I.M.L. Cluj rezultă că partea vătămată D. S. a fost
internat în spital în perioada 28.08.-08.09.2009 prezentând „ plagă înjunghiată
stg. pe linia axială posterioară. Hemitorace stg. Hemoperitoneu. Decapsulare
splinică”. S-a mai reŃinut că leziunile prezentate de către partea vătămată D. S.
s-au putut produce prin lovire cu corp tăietor – înŃepător, că acestea au necesitat
pentru vindecare un număr de 26 – 28 zile de îngrijiri medicale, punând în
primejdie viaŃa victimei, şi că acestea pot data din data de 28.08.2009.
Martorii A. V., B. G. şi L. A., audiaŃi în prezenta cauză, vecini cu părŃile
vătămate D. S. şi D. L. I, au confirmat în parte susŃinerile acestora. Astfel,
martorul A. V. a arătat că a constatat de la balconul locuinŃei sale că vecina sa
D. L. I s-a întors acasă cu maşina proprietate personală precum şi prezenŃa la
acel moment, în zonă, a doi bărbaŃi, unul mai înalt, celălalt mai scund. A mai
arătat că imediat după ce a auzit maşina părŃii vătămate, a auzit şi strigăte de
ajutor însă nu a putut da relaŃii în legătură cu contextul în care acesta s-au
produs, susŃinând doar că ulterior la faŃa locului a sosit poliŃia şi ambulanŃa.
Martorul B. G. a furnizat relaŃii de prezenŃă, la data incidentului, a poliŃie şi
salvării în faŃa blocului precum şi prezenŃa părŃilor vătămate în acelaşi loc,
ambele agresate fizic. Martorul L. A., chemat de partea vătămată D. L. I în faŃa
blocului, a constatata de asemenea că ambele părŃi vătămate erau agresate fizic,
partea vătămată D. S. fiind tăiat în zona toracică, abdominală şi a mâinii stângi,
sângerând abundent. Acest din urmă martor a arătat în plus că, înainte de a sosi
poliŃia şi salvarea la faŃa locului şi înainte ca partea vătămată D. S. să ajungă în
stare de inconştienŃă, acesta din urmă i-a spus că l-a muşcat tare pe agresor de o
ureche, cerându-i să comunice acest lucru organelor de poliŃie.
Inculpatul V. L. S. nu a recunoscut învinuirea adusă de organele de
urmărire penală, în declaraŃiile date în faza de urmărire penală,( f.93, 96 dosar
up) acesta a arătat că nu a participat în nici un fel la agresarea părŃilor vătămate
D. L. I şi D. S. şi că nici nu ştie unde este str. Narciselor din localitatea Turda.
În faza de judecată inculpatul nu a dorit să facă declaraŃii, prelevându-se de
dreptul la tăcere prev. de art.70 al.2 C.pr.pen.
Apărarea invocată de inculpat, de neparticipare la comiterea faptelor din
noaptea de 28/29.08.2009 asupra părŃilor vătămate D. L. I şi D. S. este infirmată
de probele de la dosarul cauzei, vinovăŃia acestuia cu privire la comiterea
infracŃiunilor reŃinute în sarcina sa de către organele de urmărire penală fiind
dovedită dincolo de orice îndoială.
Astfel, încă din primele declaraŃii partea vătămată D. L. I a susŃinut că ar
putea recunoaşte bărbatul mai scund, îmbrăcat în negru şi cu joben pe cap, care
în noaptea de 28/29.08.2009 a agresat-o atât pe ea cât şi pe soŃul său.
În acest sens, la data de 02.12.2009 partea vătămată D. L. I a participat la
o recunoaştere din grup efectuată de către organele de poliŃie, ocazie cu care l-a
recunoscut fără ezitare pe inculpatul V. S. L. ca fiind cel care, alături de o altă
persoană, a agresat-o atât pe ea cât şi pe soŃul său în noaptea de 28.08.2009 în
faŃa scării blocului unde locuieşte,şi ca fiind cel care la acea dată era îmbrăcat
în tricoul negru şi cu joben pe cap, descris în declaraŃiile anterioare date la
poliŃie. Aceeaşi poziŃie procesuală, de recunoaştere fără ezitare a inculpatului ca
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fiind unul din agresori, a manifestat partea vătămată D. L I şi cu ocazia audierii
în faŃa instanŃei de judecată (f.23 dos.instanŃă) arătând că nu are nici o îndoială
asupra identităŃii dintre persoana inculpatului, prezent în baza acuzaŃilor în
şedinŃă publică şi bărbatul îmbrăcat în tricou negru cu joben pe cap din noaptea
incidentului întrucât pe o parte a observat faŃa celor doi agresori atât atunci când
a coborât din maşină cât şi ulterior, în cursul agresiunii, cel îmbrăcat în negru
urcându-se la un moment dat cu genunchii pe pieptul părŃii vătămate, „fiind la o
distanŃă de doar câŃiva centimetrii de ochii mei”.
După recunoaşterea din grup a inculpatului V. S. L. de către partea
vătămată D. L. I, cel dintâi a fost testat cu tehnica poligraf, din concluziile
Raportului de constatare tehnico-ştiinŃifică nr. 376.965/16.02.2010 a I.P.J. Cluj
rezultând că la data examinării inculpatul a prezentat la întrebările relevante
cauzei, reacŃii specifice comportamentului simulat.
De asemenea, având în vedere susŃinerile părŃii vătămate D. S. în sensul
că în încăierarea pe care a avut-o cu agresorul, l-ar fi muşcat pe acesta de o
ureche, aspect relatat de altfel imediat după incident şi martorului L. A., aşa
cum s-a arătat mai sus, după recunoaşterea din grup a inculpatului V. S. L.,
acesta a fost supus unei examinări medico-legale. Astfel, din concluziile
Raportului de constatare medico-legală nr.8727/II/a/218 din 30.04.2010 a
I.M.L. Cluj rezultă că la data examinării inculpatul V. S. L. prezenta pe urechea
stângă, la nivelul lobului, o cicatrice hiperpigmentată care s-ar fi putut produce
posibil prin muşcătură umană. S-a mai reŃinut în cuprinsul actului medico-legal
invocat că aspectul morfologic descris – cicatrice de 0,4 cm – zona de segment
integru de 1 cm – cicatrice de 0,4 cm, corespunde ocluziei dentare pe care o
prezintă pe mulajul de ghips prevalat numitului D. S. şi demonstrat prin planşa
foto anexată. Medicii legişti au stabilit că leziunile au necesitat 11 – 12 zile de
îngrijiri medicale pentru vindecare, putând data din 28/29.08.2009.
Pe parcursul urmăririi penale, urmare a identificării şi prelevării de la faŃa
locului a mai mult mijloace materiale de probă printre care şi urme de substanŃă
de culoare brun roşcată, s-a efectuat o expertiză medico-legală serologică, din
concluziile acesteia, cu nr. 8026/VIII/C/26 din 10.11.2009 a I.M.L. Cluj-Napoca
rezultând că probele din coletele puse la dispoziŃie de organele de urmărire
penală au evidenŃiat sânge uman cu apartenenŃă la grupul sanguin B respectiv O
(f.123 d.u.p.).
Ulterior, urmare a probelor de sânge prelevate de la părŃile vătămate D. L.
I şi D. S. respectiv de la inculpatul V. S. L., s-a stabilit că proba de sânge
prelevată de la ambele părŃi vătămate (f.130, 133) aparŃine grupei sanguine O
iar cea aparŃinând inculpatului V. S. L. (f.114) aparŃine grupei sanguine B.
În fine, în faza de urmărire penală a fost efectuat în cauză un raport de
expertiză privind stabilirea profilului genetic, fiind depus Raportul de expertiză
nr. 439906 din 25.02.2011 al IGPR, Institutul de Criminalistică - Serviciul de
Biocriminalistică.
În vederea efectuării acestei expertize, organele de urmărire penală au
înaintat IGPR, Institutului de Criminalistică trei probe în litigiu respectiv un
joben sport de culoare maro cu negru, un pantof stâng sport de culoare albă cu
dungi roşii şi un pantof drept sport de culoare albă cu dungi roşii, obiecte
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identificate la locul comiterii faptei şi cu privire la care părŃile vătămate şi
martorii au arătat că au aparŃinut agresorului. De asemenea, drept probă
biologică de referinŃă s-au înaintat probele biologice recoltate de la inculpatul
V. S. L. prin periaj bucal.
Astfel, de pe corpul delict joben a fost prelevată o urmă biologică
constituită din celule epiteliate iar de pe cei doi pantofi sport s-au prelevat câte
două urme biologice, constituite din sânge uman , respectiv celule epiteliate. În
urma analizelor genetice a probelor biologice prelevate, indicate mai sus, a
rezultat că microurma prelevată de pe joben a pus în evidenŃă un amestec de
profile genetice ce provine de la minimum trei persoane şi că profilul genetic al
probei biologice de referinŃă, recoltată de la inculpatul V. S. L., se regăseşte în
acest amestec. În urma evidenŃierii în aceste condiŃii a profilului genetic al
inculpatului V. S. L. în microurma prelevată de pe joben s-a concluzionat că
inculpatul V. S. L. are de 2.463.054.187 ori mai multe şanse să fie contribuitor
la formarea acestui amestec decât o altă persoană necunoscută din populaŃie.
În ceea ce priveşte celelalte patru microurme prelevate de pe cei doi
pantofi tip sport, constituite din sânge şi celule epiteliate, s-a concluzionat că
acestea aparŃin unei persoane de sex masculin, respectiv unei persoane de sex
feminin, identice cu celelalte două persoane care, alături de inculpatul V. S. L.,
au creat amestecul identificat în microurma prelevată de pe joben. Din punctul
de vedere al instanŃei, aceste două persoane necunoscute, una de sex masculin şi
una de sex feminin, al căror profil genetic a fost identificat şi în amestecul
evidenŃiat în microurma prelevată de pe joben, respectiv în microurmele
prelevate de pe pantofii tip sport, aparŃin cel mai probabil celor două părŃi
vătămate D. S. şi D. L. I, al căror urme biologice au putut fi identificate pe
obiectele aparŃinând inculpatului urmare a încăierării ce a avut loc la acea dată
între părŃi şi având în vedere şi teoria transferului indirect ADN.
Concluzionând, faŃă de toate aceste mijloace de probă administrate,
respectiv recunoaşterea fără ezitare a inculpatului de către partea vătămată D. L.
I; urmele de sânge ridicate de la faŃa locului aparŃinând grupului sanguin B şi O
în condiŃiile în care inculpatul are grupa de sânge B iar ambele părŃi vătămate,
grupa de sânge O; raportul de constatare medico-legală invocat anterior care a
confirmat existenŃa pe urechea inculpatului V. S. L. a muşcăturii aplicate de
partea vătămată D. S. agresorului din noaptea de 28/29.08.2009 şi nu în ultimul
rând expertiza ADN care a identificat profilul genetic al inculpatului în
microurma prelevată de pe jobenul găsit la faŃa locului, aparŃinând agresorului,
instanŃa apreciază că vinovăŃia inculpatului cu privire la învinuirea adusă a fost
dovedită în mod cert, dincolo de orice dubiu, contrar poziŃiei sale procesuale de
nerecunoaştere.
În ceea ce priveşte declaraŃiile martorilor I. E. L. şi M. C. V., persoane
aflate în prezent în Penitenciarul Gherla în executarea unor pedepse privative de
libertate, aplicate pentru comiterea unor infracŃiuni de tâlhărie, instanŃa
apreciată că sunt nesincere, necoroborându-se cu celelalte mijloace de probă
administrate în cauză, deja analizate, motiv pentru care vor fi înlăturate de la
deliberare.
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Astfel, cu privire la declaraŃia martorului M. C., care a arătat în faŃa
instanŃei că este cel care le-a agresat pe părŃile vătămate în noaptea de
28/29.09.2009, instanŃa de judecată reŃine că, potrivit susŃinerilor sale ,
martorul îl cunoaşte pe inculpatul V. S. L. din 2003 şi că în Penitenciarul Gherla
a avut discuŃii cu acesta legate de învinuirea adusă în prezenta cauză, martorul
precizând că a aflat de la inculpat că nici ADN-ul inculpatului nu a fost cel
identificat în cauză. În cadrul acestor discuŃii dintre martor şi inculpat a fost
facil ca cel dintâi să cunoască în amănunt învinuirea adusă inculpatului, în
condiŃiile în care acesta deŃine chiar un exemplar din actul de sesizare al
instanŃei. Aşa se explică că multe amănunte din rechizitoriu se regăsesc şi în
declaraŃia sa iar altele sunt diferite de cele care în prezenta cauză s-au dovedit
prin alte mijloace de probă ( expertize, declaraŃii martori). În această din urmă
categorie se înscriu referirile martorului la faptul că partea vătămată D. L. I în
seara incidentului ar fi coborât dintr-o maşină „un fel de jeep”, în fapt un Ford
Fiesta (f.4 d.u.p.), că l-ar fi muşcat partea vătămată D. S. de obraz şi deget,
aspect infirmat în cauză de declaraŃiile constante ale părŃii vătămate D. S.
precum şi a martorului L. A., invocate mai sus; că ar fi Ńinut cuŃitul înainte de al scoate şi a agresa părŃile vătămate, la buzunarul de la spate de la pantaloni,
contrar susŃinerilor constante ale ambelor părŃi vătămate că acest cuŃit a fost
scos de agresor, de jos, de la picior ; că bărbatul care îl însoŃea la data
incidentului , tatăl său decedat în prezent, a fost îmbrăcat cu un sacou de
culoare deschisă, contrar declaraŃiilor constante ale părŃii vătămate D. L. I în
sensul că celălalt bărbat era îmbrăcat în tricou alb, etc.
În drept, fapta inculpatului V. S. L., care împreună cu o altă persoană
rămasă neidentificată, a agresat pe partea vătămată D. L. I la data de
28/29.08.2009 în vederea sustragerii unor bunuri avute asupra sa, fiindu-i chiar
sustrasă poşeta cu mai multe bunuri , iar ulterior de a o agresa fizic cu un corp
tăietor înŃepător pentru a-şi asigura scăparea, cauzând în acest context părŃii
vătămate leziuni corporale vindecabile în 25 – 30 zile îngrijiri medicale,
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de tâlhărie prev. de art.211
al.1, al.2 lit.b şi c, al.2/1 lit.a şi b C.pen.
De asemenea, fapta aceluiaşi inculpat care la aceeaşi dată, în aceleaşi
împrejurări, a agresat pe partea vătămată D. S. care a intervenit în sprijinul
soŃiei sale, partea vătămată D. L. I, pentru a-şi asigura scăparea, prin aplicarea
mai mult lovituri în zona toracică , abdominală şi a antebraŃului drept cu un corp
tăietor-înŃepător, cauzând părŃii vătămate leziuni corporale care i-au pus viaŃa în
primejdie şi care au necesitat pentru vindecare 26-28 zile de îngrijiri medicale,
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de tentativă la omor deosebit
de grav prev. de art.20 C.pen., rap. la art.174, art.176 lit.d C.pen.
Având în vedere agresiunea manifestată faŃă de partea vătămată D. S.,
corpul tăietor înŃepător folosit, zona vitală vizată, numărul repetat al loviturilor
aplicate precum şi afirmaŃiile verbale ale inculpatului de la momentul agresiunii
în sensul că „dacă nu mă laşi, te tai tot”, instanŃa apreciată că intenŃia
inculpatului V. L. S. , cel puŃin indirectă , de a suprima viaŃa părŃii vătămate D.
S., este dovedită în cauză.
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FaŃă de inculpat sunt incidente şi dispoziŃiile art.37 lit.a C.pen. privind
recidiva postcondmaantorie, având în vedere că prin SentinŃa penală
nr.770/2004 a Tribunalului Cluj, inculpatul V. S. L. a fost condamnat la
pedeapsa de 7 ani închisoare, faptele din prezenta cauză fiind comise înainte de
împlinirea restului rămas neexecutat la momentul liberării condiŃionate, de 872
de zile.
De asemenea, sunt incidente şi dispoziŃiile art.33 lit.a C.pen. privind
concursul real de infracŃiuni.
La individualizarea judiciară a pedepselor ce se vor aplica inculpatului
instanŃa va avea în vedere criteriile prev. de art.52, art.72 C.pen., respectiv
gradul deosebit de ridicat de pericol social al faptelor comise, modalitatea de
comitere – prin utilizarea unui corp tăietor – înŃepător cu care a agresat
victimele, insistenŃa şi agresivitatea în comiterea faptelor, urmările faptelor
comise, manifestate atât prin leziunile fizice grave provocate ambelor părŃi
vătămate cât şi psihice ale acestora, atât D. S. cât şi D. L. I, fiind profund
afectaŃi şi în prezent de cele întâmplate. În ceea ce priveşte persoana
inculpatului, acesta este recidivist, fiind condamnat până în prezent de mai
multe ori pentru comiterea unor infracŃiuni de furt şi tâlhărie iar în ceea ce
priveşte atitudinea procesuală manifestată în prezenta cauză, aceasta a fost de
necolaborare cu organele judiciare şi de nerecunoaştere a învinuirilor aduse.
FaŃă de aceste aspecte, instanŃa apreciază că o pedeapsă de 9 ani închisoare
pentru comiterea infracŃiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. b şi c,
al. 2/1 lit. a şi b C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. a C.pen., respectiv 11 ani
închisoare pentru comiterea infracŃiunii de tentativă la omor deosebit de grav
prev. de art. 20 C.pen. raportat la art. 174, art. 176 lit.d C.pen. cu aplicarea art.
37 lit. a C.pen., sunt pedepse în măsură să asigure rolul preventiv şi educativ al
pedepselor.
În temeiul art.71 C.pen. va interzice inculpatului pe perioada executării
pedepsei drepturile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a C.pen.
În baza art. 174, art.176 C.pen. , art.53 pct.2 lit.a, art. 64 lit. a teza a II-a,
art.65 al.1 şi 2 şi art. 66 Cod Penal va interzice inculpatului pe o durată de 5
ani după executarea pedepsei principale exercitarea dreptului de a fi ales în
autorităŃile publice sau în funcŃii elective publice.
Va constata că infracŃiunile pentru care s-a dispus condamnarea
inculpatului în prezenta cauză sunt concurente cu infracŃiunile pentru care s-a
dispus condamnarea inculpatului la pedepsele de 6 ani şi 10 luni închisoare,
aplicată prin SentinŃa penală nr. 495/12.11.2010 pronunŃată în dosarul nr.
7191/328/2009 al Judecătoriei Turda, definitivă prin Decizia penală nr.
64/R/26.04.2011 a C.A.Cluj şi de 2 ani şi 3 luni închisoare aplicată prin SentinŃa
penală nr. 131/16.03.2011 pronunŃată în dosarul nr.8385/328/2009 al
Judecătoriei Turda, definitivă prin neapelare la data de 12.04.2011 .
Va descontopi pedeapsa rezultantă de 6 ani şi 10 luni închisoare aplicată
prin SentinŃa penală nr. 495/12.11.2010 pronunŃată în dosarul nr.
7191/328/2009 al Judecătoriei Turda, definitivă prin Decizia penală nr.
64/R/26.04.2011 a C.A.Cluj în pedeapsa de 6 ani şi 10 luni închisoare aplicată
pentru comiterea infracŃiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. c, al. 2/1
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lit. a C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. a C.pen., art. 75 lit. c C.pen. şi restul de 872
zile rămas de executat din pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin SentinŃa
penală nr. 770/05.10.2004 a Tribunalului Cluj.
Va descontopi pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 3 luni închisoare aplicată
prin SentinŃa penală nr. 131/16.03.2011 pronunŃată în dosarul nr.8385/328/2009
al Judecătoriei Turda, definitivă prin neapelare la data de 12.04.2011, în
pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare aplicată pentru comiterea infracŃiunii de
furt calificat prev. de art. 208 al.1 , art. 209 lit. a,e, g şi i c.pen. cu aplicarea art.
37 lit. a C.pen., art. 75 lit. c C.pen. şi restul de 872 zile rămas de executat din
pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin SentinŃa penală nr. 770/05.10.2004 a
Tribunalului Cluj.
În temeiul art.33 lit.a, art.34 lit.b C.pen., art. 36 al.1 C.pen. va contopi
pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta şi cele de 6 ani şi 10 luni
închisoare respectiv de 2 ani şi 3 luni închisoare aplicate prin sentinŃele penale
de mai sus, în pedeapsa cea mai grea de 11 ani închisoare pe care o va
spori cu 2 ani închisoare, aplicând inculpatului pedeapsa de 13 ani închisoare.
Aplicarea acestui spor de 2 ani închisoare , instanŃa de judecată apreciază că se
impune în cauză având în vedere numărul pedepselor contopite şi cuantumul
acestora.
Va constata că infracŃiunile pentru care s-a dispus condamnarea în
prezenta cauză şi cele pentru care s-a dispus condamnarea prin sentinŃele penale
de mai sus au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie faŃă de
condamnarea la pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin SentinŃa penală nr.
770/05.10.2004 a Tribunalului Cluj.
În temeiul art. 61 C.pen. ,art. 39 al.2 C.pen. va menŃine revocarea
beneficiului liberării condiŃionate din executarea pedepsei de 7 ani închisoare
aplicate inculpatului prin SentinŃa penală nr. 770/2004 a Tribunalului Cluj
(dispusă prin SentinŃa penală nr. 495/12.11.2010 pronunŃată în dosarul nr.
7191/328/2009 al Judecătoriei Turda şi SentinŃa penală nr. 131/16.03.2011
pronunŃată în dosarul nr.8385/328/2009 al Judecătoriei Turda) şi va contopi
pedeapsa de mai sus, aplicată prin prezenta, cu restul neexecutat de 872 zile
închisoare, rezultând pedeapsa cea mai grea de 13 ani închisoare la care va
aplica un spor de 1 an închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa ce
mai grea, de 14 închisoare. Aplicarea acestui spor de recidivă de 1 ani
închisoare , instanŃa de judecată apreciază că se impune în cauză având în
vedere gravitatea deosebită atât a faptelor din prezenta cauză cât şi a celei care
constituie primul termen al recidivei, inculpatul suferind până în prezent trei
condamnări pentru comiterea a câte unei infracŃiuni de tâlhărie.
În temeiul art. 36 al.3 C.pen., art. 88 C.pen. va deduce din pedeapsa
rezultantă aplicată inculpatului detenŃia executată în baza sentinŃelor penale
anterioare şi timpul reŃinerii şi al arestării preventive începând cu data de
12.11.2009 şi până la zi.
În temeiul art. 350 al. 1 C.pr.pen. va menŃine starea de arest preventiv
a inculpatului V. S. L. apreciind că temeiurile avute în vedere la momentul
dispunerii acestei măsuri preventive se menŃin şi în prezent.
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Sub aspectul laturii civile a cauzei, părŃile vătămate D. S. şi D. L. I s-au
constituit părŃi civile în cauză cu suma de 50.000 lei cu titlu de daune morale iar
Spitalul Clinic JudeŃean de urgenŃă Cluj respectiv Spitalul Municipal Turda s-au
constituit părŃi civile cu sumele de 6308,08 lei respectiv 2432,49 lei, cu dobânda
legală , reprezentând despăgubiri civile.
Având în vedere faptele comise de către inculpatul V. S. L. asupra
părŃilor vătămate D. S. şi D. L. I, deosebit de traumatizante pentru părŃile civile
prin modul de desfăşurare al evenimentelor, consecinŃele asupra sănătăŃii fizice
şi psihice a părŃilor civile precum şi a celorlalŃi membrii de familie – fiicele
acestora minore au asistat la agresiune de la geamul locuinŃei – situaŃia familială
şi materială în care s-au aflat părŃile civile în perioada imediat următoare
comiterii faptelor – ambele părŃi civile fiind internate în spital iar fiicele
acestora rămânând în supravegherea altor rude, lipsa mijloacelor materiale prin
lipsa cardurilor bancare, urmare a sustragerii acestora, suferinŃa inerent suferită
de părŃile civile în această situaŃie, instanŃa de judecată apreciază că daunele
morale solicitate sunt întemeiate, la nivelul sumei de 45.000 lei.
Pe cale de consecinŃă, în temeiul art. 14 si art. 346 C.Pr.Pen. rap. la art.
998 si urm. C.Civ. tribunalul va admite în parte acŃiunea civilă formulată de
către părŃile civile şi va obliga inculpatul la plata despăgubirilor civile către
părŃile civile în cuantum de 45.000 lei , cu titlu de daune morale.
În baza art. 14 si art. 346 C.Pr.Pen. rap. la art. 998 si urm. C.Civ.instanŃa
va admite acŃiunea civilă formulată de către părŃile civile Spitalul Clinic
JudeŃean de UrgenŃă Cluj cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr. 3-5,
jud. Cluj şi Spitalul Municipal Turda cu sediul în loc. Turda , str. Andrei
Mureşanu, nr.12-16, jud. Cluj, aceste părŃi civile dovedindu-şi pretenŃiile civile
prin înscrisurile de la dosarul cauzei, şi pe cale de consecinŃă instanŃa va obliga
inculpatul la plata despăgubirilor civile către partea civilă Spitalul Clinic
JudeŃean de UrgenŃă Cluj în cuantum de 6308,08 lei şi către partea civilă
Spitalul Municipal Turda în cuantum de 2432, 49 lei, plus dobânda legală
aferentă.
Va anula mandatele de executare a pedepselor emise anterior şi va
dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei.
În temeiul art.7 al.1 din Legea nr.76/2008 va dispune prelevarea de probe
biologice de la inculpatul V. L. S..
În temeiul art.191 al.1 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata cheltuielilor
judiciare în favoarea statului în cuantum de 3000 lei din care suma de 200
lei reprezentând onorariu apărător din oficiu va fi avansată din fondul
special al Ministerului JustiŃiei, Baroului Cluj - d-nei av.R C.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E:
Condamnă pe inculpatul V. L. S. zis „D”, fiul lui V I şi B M, născut la
data de 19.10.1985 în Turda, judeŃul Cluj, posesor al CI eliberată de către
PoliŃia Turda, domiciliat în loc. Turda, jud.Cluj, cetăŃean român, necăsătorit, un
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copil minor, studii 9 clase , fără ocupaŃie şi fără loc de muncă, stagiul militar
nesatisfăcut, recidivist, în prezent aflat în arest preventiv în Penitenciarul
Gherla, la următoarele pedepse:
-9 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de tâlhărie prev. de art.
211 al. 1, al. 2 lit. b şi c, al. 2/1 lit. a şi b C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. a
C.pen.,
- 11 ani închisoare pentru comiterea infracŃiunii de tentativă la omor
deosebit de grav prev. de art. 20 C.pen. raportat la art. 174, art. 176 lit.d
C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. a C.pen.
În temeiul art.71 C.pen. interzice inculpatului pe perioada executării
pedepsei drepturile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a C.pen.
În baza art. 174, art.176 C.pen. , art.53 pct.2 lit.a, art. 64 lit. a teza a II-a,
art.65 al.1 şi 2 şi art. 66 Cod Penal interzice inculpatului pe o durată de 5 ani
după executarea pedepsei principale exercitarea dreptului de a fi ales în
autorităŃile publice sau în funcŃii elective publice.
Constată că infracŃiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului
în prezenta cauză sunt concurente cu infracŃiunile pentru care s-a dispus
condamnarea inculpatului la pedepsele de 6 ani şi 10 luni închisoare , aplicată
prin SentinŃa penală nr. 495/12.11.2010 pronunŃată în dosarul nr. al Judecătoriei
Turda, definitivă prin Decizia penală nr. 64/R/26.04.2011 a C.A.Cluj şi de 2 ani
şi 3 luni închisoare aplicată prin SentinŃa penală nr. 131/16.03.2011 pronunŃată
în dosarul nr.8385/328/2009 al Judecătoriei Turda, definitivă prin neapelare la
data de 12.04.2011 .
Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani şi 10 luni închisoare aplicată
prin SentinŃa penală nr. 495/12.11.2010 pronunŃată în dosarul nr. al Judecătoriei
Turda, definitivă prin Decizia penală nr. 64/R/26.04.2011 a C.A.Cluj în
pedeapsa de 6 ani şi 10 luni închisoare aplicată pentru comiterea infracŃiunii de
tâlhărie prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. c, al. 2/1 lit. a C.pen. cu aplicarea art. 37
lit. a C.pen., art. 75 lit. c C.pen. şi restul de 872 zile rămas de executat din
pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin SentinŃa penală nr. 770/05.10.2004 a
Tribunalului Cluj.
Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 3 luni închisoare aplicată
prin SentinŃa penală nr. 131/16.03.2011 pronunŃată în dosarul nr. al Judecătoriei
Turda, definitivă prin neapelare la data de 12.04.2011, în pedeapsa de 2 ani şi 3
luni închisoare aplicată pentru comiterea infracŃiunii de furt calificat prev. de
art. 208 al.1 , art. 209 lit. a,e, g şi i c.pen. cu aplicarea art. 37 lit. a C.pen., art. 75
lit. c C.pen. şi restul de 872 zile rămas de executat din pedeapsa de 7 ani
închisoare aplicată prin SentinŃa penală nr. 770/05.10.2004 a Tribunalului Cluj.
În temeiul art.33 lit.a, art.34 lit.b C.pen., art. 36 al.1 C.pen. contopeşte
pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta şi cele de 6 ani şi 10 luni
închisoare respectiv de 2 ani şi 3 luni închisoare aplicate prin sentinŃele penale
de mai sus , în pedeapsa cea mai grea de 11 ani închisoare pe care o
sporeşte cu 2 ani închisoare, aplicând inculpatului pedeapsa de 13 ani
închisoare.
Constată că infracŃiunile pentru care s-a dispus condamnarea în prezenta
cauză şi cele pentru care s-a dispus condamnarea prin sentinŃele penale de mai
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sus au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie faŃă de condamnarea
la pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin SentinŃa penală nr. 770/05.10.2004
a Tribunalului Cluj.
În temeiul art. 61 C.pen., art. 39 al.2 C.pen. menŃine revocarea
beneficiului liberării condiŃionate din executarea pedepsei de 7 ani închisoare
aplicate inculpatului prin SentinŃa penală nr. 770/2004 a Tribunalului Cluj
(dispusă prin SentinŃa penală nr. 495/12.11.2010 pronunŃată în dosarul nr. al
Judecătoriei Turda şi SentinŃa penală nr. 131/16.03.2011 pronunŃată în dosarul
nr. al Judecătoriei Turda) şi contopeşte pedeapsa de mai sus, aplicată prin
prezenta, cu restul neexecutat de 872 zile închisoare, rezultând pedeapsa cea
mai grea de 13 ani închisoare la care aplică un spor de 1 an închisoare, în final
inculpatul execută pedeapsa ce mai grea, de:
-14 închisoare.
În temeiul art. 36 al.3 C.pen., art. 88 C.pen. deduce din pedeapsa
rezultantă aplicată inculpatului detenŃia executată în baza sentinŃelor penale
anterioare şi timpul reŃinerii şi al arestării preventive începând cu data de
12.11.2009 şi până la zi.
În temeiul art. 350 al. 1 C.pr.pen. menŃine starea de arest preventiv a
inculpatului .
În baza art. 14 si art. 346 C.Pr.Pen. rap. la art. 998 si urm. C.Civ. admite
în parte acŃiunea civilă formulată de către părŃile civile D. S. şi D. L. I
domiciliate în loc. Turda, str. Narciselor, nr. 16 , bl. E-2, sc. C, ap. 31, jud.
Cluj şi obligă inculpatul V. L. S. la plata despăgubirilor civile către părŃile
civile D. S. şi D. L. I în cuantum de 45.000 lei , cu titlu de daune morale.
În baza art. 14 si art. 346 C.Pr.Pen. rap. la art. 998 si urm. C.Civ. admite
acŃiunea civilă formulată de către părŃile civile Spitalul Clinic JudeŃean de
UrgenŃă Cluj cu sediul în loc. Cluj- Napoca, str. Clinicilor, nr. 3-5, jud. Cluj şi
Spitalul Municipal Turda cu sediul în loc. Turda , jud. Cluj şi obligă inculpatul
V. L. S. la plata despăgubirilor civile către partea civilă Spitalul Clinic
JudeŃean de UrgenŃă Cluj în cuantum de 6308,08 lei şi către partea civilă
Spitalul Municipal Turda în cuantum de 2432, 49 lei, plus dobânda legală
aferentă.
Anulează mandatele de executare a pedepselor emise anterior şi dispune
emiterea unui nou mandat conform prezentei.
În temeiul art.7 al.1 din Legea nr.76/2008 dispune prelevarea de probe
biologice de la inculpatul V. L. S. .
În temeiul art.191 al.1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata cheltuielilor
judiciare în favoarea statului în cuantum de 3000 lei din care suma de 200
lei reprezentând onorariu apărător din oficiu va fi avansată din fondul
special al Ministerului JustiŃiei , Baroului Cluj- d-nei av.Rusu Cecilia.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
PronunŃată în şedinŃa publică azi 29.09.2011.
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ROMÂNIA
TRIBUNALUL CLUJ
SECłIA PENALĂ
Dosar nr.
Cod operator de date cu caracter personal 3184
DECIZIA PENALĂ NR.182/A/2011
ŞedinŃa publică din 2 mai 2011
InstanŃa constituită din:
PREŞEDINTE : S.A S.
JUDECĂTOR : L. F.
GREFIER : D. C.
Pe rol fiind soluŃionarea apelurilor formulate în cauză de către inculpaŃii
B. R. A., P. O. C. şi partea civilă C. B. Cluj, împotriva sentinŃei penale
nr.378/08.042010, pronunŃată de Judecătoria Cluj-Napoca, inculpaŃii fiind
trimişi în judecată pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune prev.de art.215
C.p.
La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părŃilor.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj reprezentat prin procuror : D. S.
Procedura de citare este legal îndeplinită .
Mersul dezbaterilor şi cuvântul părŃilor în susŃinerile orale ale apelurilor
au fost consemnate în încheierile de şedinŃă din data de 18 aprilie şi 27 aprilie
2011, încheieri care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
TRIBUNALUL
Prin sentinŃa penală nr.378/08.042010, pronunŃată de Judecătoria ClujNapoca, în baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost condamnat inculpatul B.
R.-A. fiul lui A. şi M., născut la data de 17 noiembrie 1984 în mun. Turda, jud.
Cluj, cetăŃean roman, CNP ……………….., studii 8 clase şi Şcoala
profesională, administrator la o societate comercială, necăsătorit, fără
antecedente penale, domiciliat Turda, str. ………., nr. ……, jud Cluj la
pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune,
raportat la fapta din data de noiembrie 2005.
În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, raportat la
fapta din data de noiembrie 2005.
În baza art. 26 din C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru
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săvârşirea infracŃiunii de complicitate la înşelăciune, raportat la fapta din data
de decembrie 2005.
În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, raportat la
fapta din data de decembrie 2005.
În baza art. 26 din C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea
infracŃiunii de complicitate la înşelăciune, raportat la fapta din data de ianuarie
2006.
În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, raportat la
fapta din data de ianuarie 2006.
În baza art. 26 din C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea
infracŃiunii de complicitate la înşelăciune, raportat la fapta din data de februarie
2006.
În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, raportat la
fapta din data de februarie 2006.
În baza art. 26 din C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de complicitate la înşelăciune, raportat la fapta din data
de februarie 2006 (cu inculpata Osz).
În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, raportat la
fapta din data de februarie 2006 (cu inculpata O. ).
În baza art. 26 din C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de complicitate la înşelăciune, raportat la fapta din data
de aprilie 2006 (cu inculpatul Farcaş).
În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. a fost
condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, raportat la
fapta din data de aprilie 2006 (cu inculpatul Farcas).
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpatul B. R.-A. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 36 al. 1 din C.pen. s-a constatat că infracŃiunile pentru care a
fost condamnat prin prezenta hotărâre au fost săvârşite în condiŃiile concursului
real de infracŃiuni cu infracŃiunile pentru care a fost condamnat la pedepsele de
2 ani închisoare aplicată prin s.p. 223/25 iunie 2008 pronunŃată de judecătoria
Turda, definitivă prin d.p. 329/R/20 mai 2009 pronunŃată de Curtea de Apel
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Cluj şi 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 320/11 decembrie 2009 pronunŃată de
Judecătoria Turda, definitivă prin neapelare.
Au fost anulate mandatele de executare emise pentru cele două pedepse
de 2 ani închisoare aplicate prin prin s.p. 223/25 iunie 2008 pronunŃată de
Judecătoria Turda, definitivă prin d.p. 329/R/20 mai 2009 pronunŃată de Curtea
de Apel Cluj şi prin s.p. 320/11 decembrie 2009 pronunŃată de Judecătoria
Turda, definitivă prin neapelare.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite cele 6 pedepsele de
câte 3 ani închisoare şi cele 6 pedepse de 6 luni închisoare aplicate prin prezenta
hotărâre cu pedepsele de 1 an închisoare aplicată prin s.p. 223/25 iunie 2008
pronunŃată de judecătoria Turda, definitivă prin d.p. 329/R/20 mai 2009
pronunŃată de Curtea de Apel Cluj şi 1 an închisoare aplicată prin s.p. 320/11
decembrie 2009 pronunŃată de Judecătoria Turda, definitivă prin neapelare,
aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care pe care a
sporit-o cu 2 ani, inculpatul executând pedeapsa de 5 ani închisoare.
A fost menŃinută revocarea suspendării condiŃionate a pedepsei de 1 an
închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr. 210/2007 pronunŃată de Judecătoria
Turda.
În baza art. 83 din C.pen. pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin
sentinŃa penală nr. 210/2007 pronunŃată de Judecătoria Turda se executa alături
de pedeapsa de 5 ani aplicată prin prezenta hotărâre, în final inculpatul
executând 6 ani închisoare.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatului drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen.
S-a emis un nou mandat de executare, pe numele inculpatului B. R.-A.
pentru pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin prezenta hotărâre.
În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. b şi art. 76
din C.pen. a fost condamnată inculpata P. (fostă R. ) A.-C. fiica lui Ş. şi A. ,
născută la data de 5 octombrie 1978 in mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, cetăŃean
roman, CNP ……………., studii medii, divorŃată, fără antecedente penale,
domiciliată Cluj-Napoca, str. T…….., nr. …., ap. …, jud. Cluj la pedeapsa de 1
an închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune, raportat la fapta din
data de noiembrie 2005.
În baza art. 291 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. b şi art. 76 din C.pen. a
fost condamnată inculpata P. (fostă R. ) A.-C. la pedeapsa de 2 luni pentru
săvârşirea infracŃiunii de uz de fals.
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpata P. (fostă R. ) A.-C. în condiŃiile
concursului real de infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de 1 an
închisoare şi 2 luni închisoare aplicând inculpatei pedeapsa cea mai grea de 1 an
închisoare pe care o executa fără spor.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatului drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen.
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În baza art. 86/1 şi 86/2 din C.pen. s-a dispus suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei P. (fostă R. ) A.-C. şi s-a
stabilit termenul de încercare de 5 ani.
În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza 86/3 al. 1 din C.pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de
încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj;
- să anunŃe în prealabil orice schimbare a domiciliului, reşedinŃei sau
locuinŃei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele de
existenŃă.
În baza 359 din C.p.p. i-a fost atrasă atenŃia inculpatei asupra dispoziŃiilor
a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei.
În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost condamnat inculpatul D. L.P. fiul lui L. şi S., născut la data de 22 septembrie 1982 in mun. Turda, jud.
Cluj, cetăŃean roman, CNP ………, studii 8 clase, agricultor, necăsătorit, fără
antecedente penale, domiciliat în loc. Mihai Viteazu, nr. …, jud. Cluj la
pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune,
raportat la fapta din data de ianuarie 2006.
În baza art. 291 din C. pen. a fost condamnat inculpatul D. L.-P. la
pedeapsa de 6 luni pentru săvârşirea infracŃiunii de uz de fals.
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpatul D. L.-P. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de 3 ani
cu 6 luni închisoare aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani
închisoare pe care o executa fără spor.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatului drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen
În baza art. 86/1 şi 86/2 din C.pen. s-a dispus suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatul D. L.-P. şi s-a stabilit
termenul de încercare de 5 ani.
În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza 86/3 al. 1 din C.pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de
încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj;
- să anunŃe în prealabil orice schimbare a domiciliului, reşedinŃei sau
locuinŃei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
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- să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele de
existenŃă.
În baza 359 din C.p.p. i-a fost atrasă atenŃia inculpatului asupra
dispoziŃiilor a căror nerespectare asupra dispoziŃiilor a căror nerespectare are ca
urmare revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.
În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a şi 76 din
C.pen. a fost condamnată inculpata D. S. fiica lui N. şi Z. , nascută la data de
20 august 1957 in mun. Turda, jud. Cluj, cetatean roman, CNP …………….,
studii 8 clase şi Şcoala profesională, casnică, căsătorită, fără antecedente penale,
domiciliată în loc. Mihai Vitezu, nr. ….., jud Cluj la pedeapsa de 2 ani
închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune, raportat la fapta din data
de februarie 2006.
În baza art. 291 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a şi 76 din C.pen. a
fost condamnată inculpata D. S. la pedeapsa de 2 luni pentru săvârşirea
infracŃiunii de uz de fals, raportat la fapta din data de februarie 2006.
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpata D. S. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopit pedepsele de
pedepsele de 2 ani închisoare cu 2 luni închisoare închisoare aplicând inculpatei
pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare pe care o executa fără spor.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatului drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen.
În baza art. 81 şi 82 din C.pen. s-a dispus suspendarea condiŃionată a
executării pedepsei aplicate inculpata D. S. şi s-a stabilit termenul de încercare
de 4 ani.
În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a, b şi c şi
art. 76 din C.pen. a fost condamnată inculpata P.-O. C. fiica lui A. şi A. M.,
născută la data de 6 august 1985 in mun. Turda, jud. Cluj, cetatean roman, CNP
………, studii medii, A. list credite la S.C. D. TURDA, necăsătorită, fără
antecedente penale, domiciliată în loc. Mihai Vitezu, nr. ….., jud Cluj la
pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune,
raportat la fapta din data de februarie 2006.
În baza art. 290 din C. pen. cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a şi c şi
art. 76 din C.pen. a fost condamnată inculpata P.-O. C. la pedeapsa de 2 luni
pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, raportat
la fapta din data de februarie 2006.
În baza art. 26 din C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea art.
74 lit. a şi c şi art. 76 din C.pen. a fost condamnată inculpata P.-O. C. la
pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de complicitate la
înşelăciune, raportat la fapta din data de aprilie 2006 (cu inculpatul F.).
În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. cu aplicarea
art. 74 lit. a şi c şi art. 76 din C.pen. a fost condamnată inculpata P.-O. C. la
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pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri
sub semnătură privată, raportat la fapta din data de aprilie 2006 (cu inculpatul
Farcas)
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpata P.-O. C. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopit pedepsele de 2 ani, 2
ani, 2 luni şi 2 luni închisoare aplicând inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2
ani închisoare la care s-a adăugat un spor de 1 an, inculpata executând 3 ani
închisoare.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatei drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen.
În baza art. 86/1 şi 86/2 din C.pen. s-a dispus suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei P.-O. C. şi s-a stabilit
termenul de încercare de 5 ani.
În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza 86/3 al. 1 din C.pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de
încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj;
- să anunŃe în prealabil orice schimbare a domiciliului, reşedinŃei sau
locuinŃei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele de
existenŃă.
În baza 359 din C.p.p. i-a fost atrasă atenŃia inculpatei asupra dispoziŃiilor
a căror nerespectare asupra dispoziŃiilor a căror nerespectare are ca urmare
revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.
În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a, b şi c şi
art. 76 din C.pen. a fost condamnat inculpatul F. V. fiul lui V. şi dochia, nascut
la data de 30 iunie 1979 in mun. Turda, jud. Cluj, cetatean roman, CNP
.…………., studii medii şi Şcoala profesională, necăsătorit, fără antecedente
penale, domiciliat în loc. Mihai Viteazu, nr……., jud Cluj la pedeapsa de 1 an
închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune, raportat la fapta din data
de aprilie 2006.
În baza art. 291 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a, b şi c şi art. 76 din
C.pen. a fost condamnat inculpatul F. V. la pedeapsa de 2 luni pentru
săvârşirea infracŃiunii de uz de fals, raportat la fapta din data de aprilie 2006.
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpatul F. V. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de 1 an şi
2 luni închisoare aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare
la care pe care o executa fără spor.
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În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatului drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen
În baza art. 86/1 şi 86/2 din C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei aplicate inculpatului F. V. şi s-a stabilit termenul de
încercare de 4 ani.
În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza 86/3 al. 1 din C.pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de
încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj;
- să anunŃe în prealabil orice schimbare a domiciliului, reşedinŃei sau
locuinŃei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenŃă.
În baza 359 din C.p.p. i-a fost atrasă atenŃia inculpatului asupra
dispoziŃiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub
supraveghere a executării pedepsei.
În temeiul art. 14 şi la art. 346 din C.p.p rap. la art. 998-999 C.civ. a fost
admisă acŃiunea civilă formulată de către partea civilă S.C. A. S.A. –
SUCURSALA CLUJ cu sediul în Cluj-Napoca, b-ul …….., nr. …., ap. …...,
jud. Cluj şi a fost obligat inculpatul B. R.-A. să plătească părŃii civile suma de
3194,64 lei.
În temeiul art. 14 şi la art. 346 din C.p.p rap. la art. 998-999 C.civ. a fost
admisă acŃiunea civilă formulată de către partea civilă S.C. A. S.A. –
SUCURSALA CLUJ cu sediul în Cluj-Napoca, b-ul ………., nr. …. ap. ….,
jud. Cluj şi au fost obligaŃi în solidar pe inculpaŃii B. R.-A. şi D. L. P. să
plătească părŃii civile suma de 8584,82 lei.
În temeiul art. 14 şi la art. 346 din C.p.p rap. la art. 998-999 C.civ. a fost
admisă acŃiunea civilă formulată de către partea civilă S.C. C. B. S.A. –
SUCURSALA CLUJ cu sediul în Cluj-Napoca, b-ul ……, nr. …., jud. Cluj şi
au fost obligaŃi în solidar pe inculpaŃii B. R.-A. şi D. S. să plătească părŃii civile
suma de 3832,70 lei.
În temeiul art. 348 C.p.p. a fost anulată adeverinŃa de salariu nr. 9/9
noiembrie 2005 (fila 36 din dos. UP), copia contractului individual de muncă nr.
82219/5 august 2005 (fila 37-38 din dos. UP), adeverinŃa de salariu nr. 11/30
ianuarie 2005 (fila 53 din dos. UP), copia contractului individual de muncă nr.
82263/23 februarie 2005 (filele 54-55 din dos. UP), adeverinŃa de salariu nr.
11/20 ianuarie 2006 (fila 85 din dos. UP), copia contractului individual de
muncă nr. 87392/25 februarie 2005 (filele 86-87 din dos. UP), adeverinŃa de
salariu nr. 3/13 februarie 2006 (fila 60 din dos. UP), copia contractului
individual de muncă nr. 82364/25 februarie 2005 (filele 61-62 din dos. UP),
adeverinŃa de salariu nr. 11/16 februarie 2006 (fila 45 din dos. UP), copia
contractului individual de muncă nr. 87391/18 octombrie 2004 (filele 46-47 din
dos. UP), adeverinŃa de salariu nr. 13/14 aprilie 2006 (fila 77 din dos. UP),
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copia contractului individual de muncă nr. 82265/11 iulie 2005 (filele 78-79 din
dos. UP).
În baza art. 118 lit. d din C.pen. s-a dispus confiscarea sumei de 200 euro,
echivalent în lei, de la inculpatul B. R.-A. .
Onorariile avocaŃilor din oficiu, d-na B. D. , B. R. S. căs. S., B. A. VI.,
B. J., B. N. P. şi B. V. fiecare câte 400 lei au fost suportate din fondurile
Ministerului JustiŃiei.
În baza art. 191 al. 1 din C.p.p. a fost obligat inculpatul B. R.-A. la
plătească suma de 1500 lei, inculpata P.-O. C. suma de 1200 lei, inculpate P.
(fostă R. ) A. –C. suma de 1100 lei, inculpata D. S. suma de 1100 lei, inculpatul
D. L.-P. suma de 1100 lei şi inculpatul F. V. suma de 1100 lei, toate
reprezentând cheltuieli de judecată avansate de către stat.
Pentru a pronunŃa această hotărâre prima instanŃă a reŃinut următoarele :
Specificul infracŃiunilor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaŃii,
respectiv infracŃiuni de înşelăciune, în dauna unor instituŃii bancare, prin
folosirea de înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată falsificate, reclamă un
probatoriu specific, iar instanŃa va reŃine cu prioritate constatările tehnicoştiinŃifice grafice, proba cu înscrisuri şi declaraŃiile inculpaŃilor.
Inculpatul B. este fiul lui Marian Marinela, concubina martorului Bobar
Alexandru Mihaiu, administratorul la S.C. R. IMPEX S.R.L. Martorul a declarat
că locuia împreună cu M. M., iar punctul de lucru al societăŃii era în aceeaşi
clădire cu spaŃiul de locuit, respectiv în Turda, str. ….., nr….., jud. Cluj. Tot
aici erau păstrate actele, documentele şi ştampila societăŃii, iar accesul
concubinei sale la acestea era nemijlocit. Martorul a declarat că se deplasa des
în Spania unde stătea câte 2 luni, timp în care M. M. se ocupa de activitatea
societăŃii.
Martora J. J. a declarat că în anul 2006, precum şi din februarie 2008 până
în anul 2009 a fost contabil la S.C. D. S.R.L. la care era asociat unic inculpatul
B. . Acesta mai era asociat şi la S.C. A. N. S.R.L. şi S.C. L. T. S.R.L. împreună
cu mama sa. Inculpatul i-a solicitat martorei, în repetate rânduri să întocmească
acte cotabile cu date nereale pentru S.C. D. S.R.L. pentru a lua credite bancare.
După ce a semnat adeverinŃe de venit şi contracte de muncă în alb, martora a
refuzat să mai colaboreze cu inculpatul B. , dar a declarat că ştie că unele
înscrisuri care aveau aparenŃa că provin de la societăŃile la care inculpatul era
asociat şi administrator au fost folosite pentru obŃinerea creditelor bancare.
Totodată martora a declarat că inculpatul împreună cu mama sa au profitat de
faptul că martorul B. era des plecat din Ńară şi au folosit ştampila societăŃii
comerciale R. S.R.L. în acelaşi scop.
Inculpata P.-O. era într-o relaŃie de prietenie cu inculpatul B. , angajat la
acel moment la S.C. R. S.R.L. şi întrucât avea nevoie de bani a acceptat
sprijinul dat de către inculpatul B. pentru a obŃine un credit bancar. În acest
sens a completat o adeverinŃă de salariu şi a scris menŃiunea conform cu
originalul pe copia unui contract individual de muncă fără să cunoască cine a
întocmit acel contract. Pe baza înscrisurilor a obŃinut un credit de la C. B. Cluj
în valoare de 5600 lei. Totodată inculpata a arătat că la solicitarea aceluiaşi
inculpat B. a completat parŃial adeverinŃele de salariu pentru inculpaŃii P. , D.
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L. , D. S. şi F. V. şi a scris menŃiunea conform cu originalul pe copiile
contractelor individual de muncă.
La data de 10 noiembrie 2005 inculpatul B. a prezentat la C. B. –
Sucursala Cluj-Napoca adeverinŃa de salariu nr.9/9.11.2005 şi copia
contractului individual de muncă nr.82219/5.08.2005 emise de S.C. R. S.R.L.
din care rezulta că este angajat în funcŃia de director şi are un salariu lunar de
1750 lei.
Urmare a prezentării acestor înscrisuri între partea civilă şi inculpatul B.
a fost încheiat contractul de credit nr. 401824/10 noiembrie 2005 pentru o sumă
de 4.000 lei.
Din raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică grafică nr. 744548/2008 s-a
reŃinut că scrisul de completare depus pe adeverinŃa de salariu nr.9/9.11.2005 şi
menŃiunea „Director B. A. M.” depusă pe fiecare pagină a contractului
individual de muncă nr.82219/5.08.2005, au fost executate de către B. R.-A. .
Din adresa nr. 4445/18 aprilie 2007 eliberată de ITM Cluj rezultă că
inculpatul B. figurează cu funcŃia de gravor la S.C. R. S.R.L., începând cu data
de 20 iulie 2005 cu un salariu de 253 lei/lună.
La data de 6 decembrie 2005 inculpata R. a formulat cererea de credit
înregistrată sub nr.3596/8.12.2005, prin care a solicitat acordarea unui credit în
sumă de 4500 lei, menŃionând în cuprinsul ei că are ocupaŃia de gravor la S.C.
R. S.R.L. Turda, şi depunând pentru dovedirea condiŃiilor de acordare a
creditului adeverinŃa de salariu nr.11/30.01.2005 şi copia contractului individual
de muncă nr.82263/23.02.2005. Urmare a prezentării acestor înscrisuri între
partea civilă şi inculpata R. a fost încheiat contractul de credit nr. 402324/12
decembrie 2005 pentru o sumă de 4.500 lei.
Din raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică grafică nr. 744548/2008 s-a
reŃinut că scrisul de completare depus pe adeverinŃa de salariu nr.11/30.01.2005
a fost executat de către inculpata P.-O. , menŃiunea în conformitate cu originalul
depusă pe fiecare pagină a copiei contractului individual de muncă nr.
82263/23.02.2005 a fost executată de către B. R.-A. , iar scrisul de completare
şi semnătura depuse la rubrica „Semnătura” de pe angajamentul de plată a
adeverinŃei de salariu, precum şi semnătura depusă în partea inferioară dreapta a
pag.1,3 şi cea de la rubrica „Client” de pe contractul de credit nr.
402324/12.12.2005, au fost executate de către P. (R. ) A. C.
Din adresa nr. 4445/18 aprilie 2007 eliberată de ITM Cluj a rezultat că
inculpata P. nu figurează ca fiind angajată la S.C. R. S.R.L.
În faŃa instanŃei inculpata P. a arătat că i s-a promis de către inculpatul B.
, pe care îl cunoscuse sub numele de A., că va fi angajată la S.C. R. S.R.L. şi a
acceptat să contracteze creditul bancar în condiŃiile arătate mai sus, deşi nu a
lucrat vreodată la această societate. Simpla speranŃă naivă că va fi angajată la
acea societate şi doar în acest sens a acceptat să contracteze creditul este un care
nu va atenua gravitatea faptelor săvârşite.
La data de 23 ianuarie 2006, inculpatul D. L.-P. a formulat la C.. S.A. –
Sucursala
judeŃeană
Cluj
cererea
de
credit
înregistrată
sub
nr.400398/23.01.2006, prin care a solicitat acordarea unui credit de nevoi
personale în sumă de 8300 RON, înscriind în cuprinsul ei că lucrează ca
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decorator sticlă(gravor) la S.C. R. Impex S.R.L. ( cu indicarea la poziŃia
„9.Telefon serviciu 07………..) şi depunând pentru dovedirea condiŃiilor de
creditare adeverinŃa de salariu nr. 11/20.01.2006 şi copia contractului individual
de muncă nr.87392/25.02.2005. Pe baza documentelor prezentate, i-a fost
aprobată solicitantului cererea formulată şi s-a încheiat contractul de credit
nr.402949/25.01.2006, în temeiul căruia i-a fost acordat acestuia un credit în
sumă de 8300 lei.
Din raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică grafică nr.744548/2008, s-a
reŃinut că scrisul de completare depus pe adeverinŃa de salariu nr.11/20.01.2006
şi menŃiunea în conformitate cu originalul depusă pe fiecare pagină a copie
contractului individual de muncă nr.87392/25.02.2005, au fost executate de
numita P.-İ. C. , expertul neputându-se pronunŃa cu privire la persoanele care
au executat semnăturile de la poziŃiile „Director” şi „Director economic” din
cuprinsul adeverinŃei de salariu.
Din adresa nr. 4445/18 aprilie 2007 eliberată de ITM Cluj a rezultat că
inculpatul D. L. nu figurează ca fiind angajată la S.C. R. S.R.L.
În faŃa instanŃei inculpatul D. L.-P. a recunoscut săvârşirea faptei arătând
că a fost de acord cu solicitarea creditului bancar la cererea inculpatului B.
căruia i-ar fi dat jumătate din suma împrumutată.
La data de 14 februarie 2006, inculpaŃii D. S. a formulat la C. S.A. –
AgenŃia Turda cererea de credit înregistrată sub nr.400889/14.02.2006, prin care
a solicitat acordarea unui credit de nevoi personale în sumă de 5500 lei,
înscriind în cuprinsul ei că lucrează ca pictor la S.C. R. I. S.R.L. şi depunând
pentru dovedirea condiŃiilor de creditare adeverinŃa de salariu nr.03/13.02.2006
şi copia contractului individual de muncă nr.82364/25.02.2005. În cuprinsul
documentelor respective, era consemnat că susnumita lucrează la S.C. R. I.
S.R.L. Turda în funcŃia de pictor din data de 20.02.2005, cu un salariu de
încadrare de 1250 lei şi un salariu net pe ultimele trei luni de 910 RON. Pe baza
documentelor prezentate, i-a fost aprobată solicitantei cererea formulată şi s-a
încheiat contractul de credit nr.403367/14.02.2006, în temeiul căruia i-a fost
acordat acesteia un credit în sumă de 5500 RON.
Din raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică grafică nr.744548/2008, s-a
reŃinut că scrisul de completare depus pe adeverinŃa de salariu nr.03/13.12.2006
şi menŃiunea „În conformitate cu originalul” depusă pe fiecare pagină a copiei
contractului individual de muncă nr.82364/25.02.2005, au fost executate de
numita P.-İ. C. , şi că scrisul de completare depus la rubrica „Angajament de
plată” a adeverinŃei de salariu şi menŃiunea „DIRECTOR B. A. M.” depusă pe
fiecare pagină a copiei contractului de muncă susmenŃionate, au fost
executate(ultima cu titlu de probabilitate) de către D. S., expertul neputându-se
pronunŃa cu privire la persoanele care au executat semnăturile de la poziŃiile
„Director” şi „Director economic” din cuprinsul adeverinŃei de salariu.
Din adresa nr. 4445/18 aprilie 2007 eliberată de ITM Cluj a rezultat că
inculpata D. S. nu figurează ca fiind angajată la S.C. R. S.R.L.
În faŃa instanŃei inculpata a recunoscut săvârşirea faptei şi a declarat că a
semnat un contract de muncă care era antedatat şi care i-a fost adus de către fiul
său inculpatul D. L. .
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La data de 16 februarie 2006, inculpata P.-İ. C. a formulat la C. S.A. –
Sucursala
judeŃeană
Cluj
cererea
de
credit
înregistrată
sub
nr.4000987/16.02.2006, prin care a solicitat acordarea unui credit de nevoi
personale în sumă de 5600 RON, înscriind în cuprinsul ei că lucrează ca pictor
la S.C. R.Impex S.R.L. şi depunând pentru dovedirea condiŃiilor de creditare
adeverinŃa de salariu nr. 11/16.02.2006 şi copia contractului individual de
muncă nr.87391/18.10.2004. În cuprinsul respectivelor documente, era
consemnat că susnumita lucrează la S.C. R. Impex S.R.L. Turda din data de
20.10.2004 în funcŃia de decorator sticlă, cu un salariu de încadrare de
14.000.000 lei vechi şi un salariu net pe ultimele trei luni de 1100 RON. Din
raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică grafică nr. 744548/2008, reŃinem că
scrisul de completare depus pe adeverinŃa de salariu nr.11/16.02.2006, inclusiv
pe angajamentul de plată din cuprinsul ei, precum şi menŃiunea în conformitate
cu originalul depusă pe fiecare pagină a copiei contractului individual de muncă
nr. 87391/18.10.2004, au fost executate de către P.-İ. C. , expertul menŃionând
că nu se poate pronunŃa cu privire la persoanele care au executat semnăturile de
la poziŃiile „Director” şi „Director economic” din cuprinsul adeverinŃei de
salariu.
Din adresa nr. 4445/18 aprilie 2007 eliberată de ITM Cluj a rezultat că
inculpata P.-İ. C. nu figurează ca fiind angajată la S.C. R. S.R.L.
La data de 14 aprilie 2006, inculpatul F. V. a formulat la C.. S.A. –
Sucursala
judeŃeană
Cluj
cererea
de
credit
înregistrată
sub
nr.402485/14.04.2006, prin care a solicitat acordarea unui credit de nevoi
personale în sumă de 7500 lei, înscriind în cuprinsul ei că lucrează ca gravor la
S.C. R. S.R.L. şi depunând pentru dovedirea condiŃiilor de creditare adeverinŃa
de salariu nr.13/14.04.2006 şi copia contractului individual de muncă
nr.82265/11.07.2005. În cuprinsul documentelor respective, era consemnat că
susnumitul este angajat al S.C. R. Impex S.R.L. Turda din data de 11.07.2005 în
funcŃia de gravor, cu un salariu de încadrare de 750 RON şi un salariu net pe
ultimele trei luni între 550 şi 560 RON. În temeiul înscrisurilor prezentate de
către inculpat s-a încheiat contractul de credit nr.404962/18.04.2006 în temeiul
căruia i s-a acordat cestuia un credit în sumă de 7000 lei. Din raportul de
constatare tehnico-ştiinŃifică grafică nr.744548/2008, s-a reŃinut că scrisul de
completare depus pe adeverinŃa de salariu nr.13/14.04.2006 şi menŃiunea în
conformitate cu originalul depusă pe fiecare pagină a copiei contractului
individual de muncă nr.82265/11.07.2005, au fost executate de numita P.-İ. C.
, iar scrisul de completare depus la rubrica „Angajament de plată” şi semnătura
din cadrul acesteia, precum şi semnătura din partea inferioară dreapta a
paginilor 1, 3 de la rubrica „Client” de pe contractul de credit
nr.404962/18.04.2006, au fost executate de către F. V. .
Din adresa nr. 4445/18 aprilie 2007 eliberată de ITM Cluj a rezultat că
inculpatul F. nu figurează ca fiind angajată la S.C. R. S.R.L.
Inculpatul a declarat că a fost ajutat de către un fost coleg de scoală pe
nume I. care i-a întocmit înscrisurile necesare pentru a contracta creditul şi care
l-a asigurat că va suna la C. B. pentru a confirma faptul că inculpatul lucrează la
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S.C. R. S.R.L. În schimbul ajutorului dat, inculpatul a declarat că i-a remis
numitului I. suma de 500 euro.
S-a constatat că fapta inculpatului B. , care, în luna noiembrie 2005 a
prezentat părŃii civile C. B. – sucursala Cluj-Napoca înscrisuri ce conŃineau date
contrare realităŃii şi care au constituit motivul pentru care i s-a acordat un credit
bancar, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de înşelăciune prev. de
art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. la individualizarea pedepsei vom reŃine disp. art.
72 din C.pen., gradul ridicat al pericolului social al infracŃiunii săvârşite de către
inculpat care s-a folosit de o modalitate uzuală de acordare a unui împrumut
bancar şi cu probabilitate mare de succes, de atitudinea sa pe parcursul
procesului, fie de negare a faptelor în ciuda evidenŃei probelor, fie de sustragere
de la judecată. În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost condamnat
inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii
de înşelăciune.
Fapta inculpatului B. care, în aceleaşi împrejurări şi în baza aceleiaşi
rezoluŃii infracŃionale, a întocmit cu dat false înscrisuri sub semnătură privată,
pe care apoi le-a folosit pentru contractarea unui credit bancar întruneşte
elementele constitutive ale infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură
privată prev. de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. ReŃinând
aceleaşi criterii de individualizare a pedepsei, în baza art. 290 C.pen. cu
aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. a fost condamnat inculpatul B. R.-A. la
pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri
sub semnătură privată.
Fapta inculpatului B. care în luna decembrie a anului 2005 i-a acordat
sprijin inculpatei P. prin punerea la dispoziŃie a înscrisurilor cu menŃiuni
contrare realităŃii în scopul obŃinerii de către aceasta din urmă a unui împrumut
bancar, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de complicitate la
înşelăciune prev. de art. 26 din c.pen. rap. la art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen.
ReŃinând aceleaşi criterii de individualizare a pedepsei, în baza art. 26 din
C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. condamnă pe inculpatul B. R.-A. la
pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de complicitate la
înşelăciune.
Fapta inculpatului B. care în luna decembrie a anului 2005, în baza
aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale a consemnat menŃiuni contrare realităŃii, pe
înscrisuri sub semnătură privată, în scopul obŃinerii a unui împrumut bancar de
către inculpata P. , întruneşte de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de
art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. ReŃinând aceleaşi criterii de
individualizare a pedepsei, în baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din
C.pen. a fost condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare
pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Fapta inculpatului B. care în luna ianuarie a anului 2006 i-a acordat
sprijin inculpatului D. L. prin punerea la dispoziŃie a înscrisurilor cu menŃiuni
contrare realităŃii în scopul obŃinerii de către acesta din urmă a unui împrumut
bancar, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de complicitate la
înşelăciune prev. de art. 26 din c.pen. rap. la art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen.
ReŃinând aceleaşi criterii de individualizare a pedepsei, în baza art. 26 din
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C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. condamnă pe inculpatul B. R.-A. la
pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de complicitate la
înşelăciune.
Fapta inculpatului B. care în luna ianuarie a anului 2006, în baza
aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale a consemnat menŃiuni contrare realităŃii, pe
înscrisuri sub semnătură privată, în scopul obŃinerii a unui împrumut bancar de
către inculpatului D. L. , întruneşte de fals în înscrisuri sub semnătură privată
prev. de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. ReŃinând aceleaşi
criterii de individualizare a pedepsei, în baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41
al. 2 din C.pen. a fost condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni
închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură
privată.
Fapta inculpatului B. care în luna februarie a anului 2006 i-a acordat
sprijin inculpatei D. S. prin punerea la dispoziŃie a înscrisurilor cu menŃiuni
contrare realităŃii în scopul obŃinerii de către acesta din urmă a unui împrumut
bancar, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de complicitate la
înşelăciune prev. de art. 26 din c.pen. rap. la art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen.
ReŃinând aceleaşi criterii de individualizare a pedepsei, în baza art. 26 din
C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost condamnat inculpatul B. R.-A. la
pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de complicitate la
înşelăciune.
Fapta inculpatului B. care în luna februarie a anului 2006, în baza
aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale a consemnat menŃiuni contrare realităŃii, pe
înscrisuri sub semnătură privată, în scopul obŃinerii a unui împrumut bancar de
către inculpatei D. S., întruneşte de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.
de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. ReŃinând aceleaşi criterii
de individualizare a pedepsei, în baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2
din C.pen. a fost condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare
pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Fapta inculpatului B. care în luna februarie a anului 2006 i-a acordat
sprijin inculpatei P.-O. prin punerea la dispoziŃie a înscrisurilor cu menŃiuni
contrare realităŃii în scopul obŃinerii de către acesta din urmă a unui împrumut
bancar, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de complicitate la
înşelăciune prev. de art. 26 din c.pen. rap. la art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen.
ReŃinând aceleaşi criterii de individualizare a pedepsei, în baza art. 26 din
C.pen. art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. condamnă pe inculpatul B. R.-A. la
pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de complicitate la
înşelăciune.
Fapta inculpatului B. care în luna februarie a anului 2006, în baza aceleiaşi
rezoluŃii infracŃionale a consemnat menŃiuni contrare realităŃii, pe înscrisuri sub
semnătură privată, în scopul obŃinerii a unui împrumut bancar de către
inculpatei P.-O. , întruneşte de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de
art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. ReŃinând aceleaşi criterii de
individualizare a pedepsei, în baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din
C.pen. vom condamna pe inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare
pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
41

Fapta inculpatului B. care în luna aprilie a anului 2006 i-a acordat sprijin
inculpatului F. prin punerea la dispoziŃie a înscrisurilor cu menŃiuni contrare
realităŃii în scopul obŃinerii de către acesta din urmă a unui împrumut bancar,
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de complicitate la înşelăciune
prev. de art. 26 din c.pen. rap. la art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. ReŃinând
aceleaşi criterii de individualizare a pedepsei, în baza art. 26 din C.pen. art. 215
al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a fost condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 3
ani închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de complicitate la înşelăciune.
Fapta inculpatului B. care în luna aprilie a anului 2006, în baza aceleiaşi
rezoluŃii infracŃionale a consemnat menŃiuni contrare realităŃii, pe înscrisuri sub
semnătură privată, în scopul obŃinerii a unui împrumut bancar de către
inculpatului F., întruneşte de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.
290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din C.pen. ReŃinând aceleaşi criterii de
individualizare a pedepsei, în baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 din
C.pen. a fost condamnat inculpatul B. R.-A. la pedeapsa de 6 luni închisoare
pentru săvârşirea infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpatul B. R.-A. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 36 al. 1 din C.pen. s-a constatat că infracŃiunile pentru care a
fost condamnat prin prezenta hotărâre au fost săvârşite în condiŃiile concursului
real de infracŃiuni cu infracŃiunile pentru care a fost condamnat la pedepsele de
2 ani închisoare aplicată prin s.p. 223/25 iunie 2008 pronunŃată de judecătoria
Turda, definitivă prin d.p. 329/R/20 mai 2009 pronunŃată de Curtea de Apel
Cluj şi 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 320/11 decembrie 2009 pronunŃată de
Judecătoria Turda, definitivă prin neapelare.
Au fost anulate mandatele de executare emise pentru cele două pedepse
de 2 ani închisoare aplicate prin s.p. 223/25 iunie 2008 pronunŃată de
judecătoria Turda, definitivă prin d.p. 329/R/20 mai 2009 pronunŃată de Curtea
de Apel Cluj şi prin s.p. 320/11 decembrie 2009 pronunŃată de Judecătoria
Turda, definitivă prin neapelare.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite cele 6 pedepsele de
câte 3 ani închisoare şi cele 6 pedepse de 6 luni închisoare aplicate prin prezenta
hotărâre cu pedepsele de 1 an închisoare aplicată prin s.p. 223/25 iunie 2008
pronunŃată de judecătoria Turda, definitivă prin d.p. 329/R/20 mai 2009
pronunŃată de Curtea de Apel Cluj şi 1 an închisoare aplicată prin s.p. 320/11
decembrie 2009 pronunŃată de Judecătoria Turda, definitivă prin neapelare,
aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care pe care o
sporeşte cu 2 ani, inculpatul executând pedeapsa de 5 ani închisoare.
A fost menŃinută revocarea suspendării condiŃionate a pedepsei de 1 an
închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr. 210/2007 pronunŃată de Judecătoria
Turda.
În baza art. 83 din C.pen. pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin
sentinŃa penală nr. 210/2007 pronunŃată de Judecătoria Turda se executa alături
de pedeapsa de 5 ani aplicată prin prezenta hotărâre, în final inculpatul
executând 6 ani închisoare.
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În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatului drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen., Ńinând seama de gravitatea faptei care creează o incompatibilitate
morală şi juridică cu calitatea de ales în cadrul autorităŃilor publice sau în funcŃii
elective publice.
S-a emis un nou mandat de executare, pe numele inculpatului B. R.-A.
pentru pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin prezenta hotărâre.
Fapta inculpatei P. (fostă R. ) A.-C. , care, la data de 6 decembrie 2005 a
prezentat părŃii civile C. B. – Sucursala Cluj-Napoca înscrisuri ce conŃineau
date contrare realităŃii şi care au constituit motivul pentru care i s-a acordat un
credit bancar, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de înşelăciune
prev. de art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. La individualizarea pedepsei s-a reŃinut
disp. art. 72 din C.pen., gradul ridicat al pericolului social al infracŃiunii
săvârşite de către inculpată care s-a folosit de o modalitate uzuală de acordare a
unui împrumut bancar şi cu probabilitate mare de succes, dar şi de faptul că este
la prima abatere de la normele penale şi că, înŃelegând consecinŃele faptei sale a
acoperit prejudiciul cauzat. În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea
art. 74 lit. b şi art. 76 din C.pen. a fost condamnată inculpata P. (fostă R. ) A.C. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune.
Fapta inculpatei P. (fostă R. ) A.-C. care, în aceleaşi împrejurări şi a
folosit înscrisuri ce conŃineau date false în scopul contractării unui credit bancar
întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de uz de fals. ReŃinând
aceleaşi criterii de individualizare a pedepsei, în baza art. 291 din C. pen. cu
aplicarea art. 74 lit. b şi art. 76 din C.pen. a fost condamnată inculpata P. (fostă
R. ) A.-C. la pedeapsa de 2 luni pentru săvârşirea infracŃiunii de uz de fals.
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpata P. (fostă R. ) A.-C. în condiŃiile
concursului real de infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de 1 an
închisoare şi 2 luni închisoare aplicând inculpatei pedeapsa cea mai grea de 1 an
închisoare pe care o executa fără spor.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatei drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen., Ńinând seama de gravitatea faptei care creează o incompatibilitate
morală şi juridică cu calitatea de ales în cadrul autorităŃilor publice sau în funcŃii
elective publice.
În baza art. 86/1 şi 86/2 din C.pen., considerând că scopul pedepsei poate
fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de detenŃie, s-a dispus suspendarea
sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei P. (fostă R. ) A.-C.
şi s-a stabilit termenul de încercare de 5 ani.
În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza 86/3 al. 1 din C.pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de
încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj;
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- să anunŃe în prealabil orice schimbare a domiciliului, reşedinŃei sau
locuinŃei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele de
existenŃă.
În baza 359 din C.p.p. i-a fost atrasă atenŃia inculpatei asupra dispoziŃiilor
a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei.
Prima instanŃă a reŃinut că fapta inculpatului D. L.-P. care în luna ianuarie
2006, prin invocarea calităŃii mincinoase de salariat al S.C. R. Impex S.R.L.
Turda şi folosirea unei adeverinŃe de salariu şi a copiei unui contract individual
de muncă falsificate, a indus în eroare pe reprezentanŃii C. S.A. – Sucursala
judeŃeană Cluj cu ocazia încheierii contractului de credit nr.402949/15.01.2006,
urmărind obŃinerea unui folos material injust şi cauzând o pagubă băncii în
sumă de 8300 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de
înşelăciune prev. de art.215 alin.1, 2 şi 3 C.pen.
Fapta inculpatului D. L. -P. , care în luna ianuarie 2006 s-a prevalat la C.
S.A. – Sucursala judeŃeană Cluj de adeverinŃa de salariu şi copia contractului
individual de muncă falsificate în vederea obŃinerii creditului solicitat, deşi
cunoştea că datele din cuprinsul actelor nu sunt reale, întruneşte elementele
constitutive ale infracŃiunii de uz de fals prev. de art.291 C.pen.
La individualizarea pedepselor s-a reŃinut disp. art. 72 din C.pen., gradul
ridicat al pericolului social al infracŃiunii săvârşite de către inculpat care s-a
folosit de o modalitate uzuală de acordare a unui împrumut bancar şi cu
probabilitate mare de succes, la vârsta inculpatului, dar şi de faptul că este la
prima abatere de la normele penale, aspect care, însă, nu este în măsură să
constituie o circumstanŃă atenuantă. În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. a
fost condamnat inculpatul D. L.-P. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune, iar În baza art. 291 din C. pen. condamnă
pe inculpatul D. L.-P. la pedeapsa de 6 luni pentru săvârşirea infracŃiunii de uz
de fals.
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpatul D. L.-P. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de 3 ani
cu 6 luni închisoare aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani
închisoare pe care o executa fără spor.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatului drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen., Ńinând seama de gravitatea faptei care creează o incompatibilitate
morală şi juridică cu calitatea de ales în cadrul autorităŃilor publice sau în funcŃii
elective publice.
În baza art. 86/1 şi 86/2 din C.pen., considerând că scopul pedepsei poate
fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de detenŃie, s-a dispus suspendarea
sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului D. L.-P. şi s-a
stabilit termenul de încercare de 5 ani.
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În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza 86/3 al. 1 din C.pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de
încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj;
- să anunŃe în prealabil orice schimbare a domiciliului, reşedinŃei sau
locuinŃei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele de
existenŃă.
În baza 359 din C.p.p. i-a fost atrasă atenŃia inculpatului asupra
dispoziŃiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub
supraveghere a executării pedepsei.
S-a reŃinut că fapta inculpatei P.-İ. C. , care, în luna februarie 2006, prin
invocarea calităŃii mincinoase de salariată a S.C. R. Impex S.R.L. Turda şi
folosirea unei adeverinŃe de salariu şi a unui contract individual de muncă
falsificate, a indus în eroare pe reprezentanŃii părŃii vătămate C. S.A. –
Sucursala judeŃeană Cluj cu ocazia încheierii contractului de credit
nr.403474/20.02.2006, urmărind obŃinerea unui folos material injust şi cauzând
o pagubă băncii în sumă de 5600 lei, întruneşte elementele constitutive ale
infracŃiunii de înşelăciune prev. de asrt. 215 alin.1, 2 şi 3 C.pen.
Fapta inculpatei P.-İ. C. , care în luna februarie 2006, în baza aceleiaşi
rezoluŃii infracŃionale, a întocmit pentru ea însăşi – împreună cu inculpatul B.
R.-A. – adeverinŃa de salariu nr.11/16.02.2006 şi copia contractului individual
de muncă nr.87391/18.10.2004, cu date nereale privind calitatea sa de salariată
şi salariul aferent, pe care le-a folosit la inducerea în eroare a reprezentanŃilor C.
S.A. – Sucursala judeŃeană Cluj, întruneşte elementele constitutive ale
infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev.
de art. 290 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.
Fapta inculpatei P.-İ. C. , care în luna aprilie 2006 i-a acordat ajutor
material inculpatului F. V. să obŃină un credit în sumă de 7.000 lei de la C.
S.-A. – Sucursala judeŃeană Cluj, prin inducerea în eroare a reprezentanŃilor
instituŃiei bancare, urmare folosirii unor documente cu date nereale privind
calitatea lui de salariat şi salariul aferent, la întocmirea căreia a contribuit şi ea
alături de inculpatul B. R.-A. , urmărind obŃinerea de către solicitantul de
credit a unui folos material injust şi cauzându-se o pagubă băncii, întruneşte
elementele constitutive ale infracŃiunii de complicitate la înşelăciune prev. de
art. 26 rap. la art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C.pen.
Fapta inculpatei P.-İ. C. , care în luna aprilie 2006, în baza aceleiaşi
rezoluŃii infracŃionale, a întocmit împreună cu inculpatul B. R.-A. – pentru
inculpatul F. V. – adeverinŃa de salariu nr.13/14.04.2006 şi copia contractului
individual de muncă nr.82265/11.07.2005, cu date nereale privind calitatea lui
de salariat şi salariul aferent, ce i-au fost încredinŃate destinatarului spre folosire
în vederea solicitării creditului bancar, întruneşte elementele constitutive ale
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infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev.
de art. 290, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.
La individualizarea pedepsei s-au reŃinut disp. art. 72 din C.pen., gradul
ridicat al pericolului social al infracŃiunii săvârşite de către inculpată care s-a
folosit de o modalitate uzuală de acordare a unui împrumut bancar şi cu
probabilitate mare de succes, dar şi de faptul că este la prima abatere de la
normele penale şi că, înŃelegând consecinŃele faptei sale a acoperit prejudiciul
cauzat. În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a, b şi c şi
art. 76 din C.pen. a fost condamnată inculpata P.-O. C. la pedeapsa de 2 ani
închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune. În baza art. 290 din C.
pen. cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 74 lit. a şi c şi art. 76 din C.pen. a fost
condamnată inculpata P.-O. C. la pedeapsa de 2 luni pentru săvârşirea
infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art. 26 din C.pen.
art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a şi c şi art. 76 din C.pen.
a fost condamnată inculpata P.-O. C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru
săvârşirea infracŃiunii de complicitate la înşelăciune, raportat la fapta din data
de aprilie 2006 (cu inculpatul F. ). În baza art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.
2 din C.pen. cu aplicarea art. 74 lit. a şi c şi art. 76 din C.pen. a fost condamnată
inculpata P.-O. C. la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea
infracŃiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, raportat la fapta din data
de aprilie 2006 (cu inculpatul F.)
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpata P.-O. C. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de 2 ani, 2
ani, 2 luni şi 2 luni închisoare aplicând inculpatei pedeapsa cea mai grea de 2
ani închisoare la care s-a adăugat un spor de 1 an, inculpata executând 3 ani
închisoare.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatei drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen., Ńinând seama de gravitatea faptei care creează o incompatibilitate
morală şi juridică cu calitatea de ales în cadrul autorităŃilor publice sau în funcŃii
elective publice.
În baza art. 86/1 şi 86/2 din C.pen., considerând că scopul pedepsei poate
fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de detenŃie, s-a dispus suspendarea
sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei P.-O. C. şi s-a
stabilit termenul de încercare de 5 ani.
În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza 86/3 al. 1 din C.pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de
încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj;
- să anunŃe în prealabil orice schimbare a domiciliului, reşedinŃei sau
locuinŃei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
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- să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele de
existenŃă.
În baza 359 din C.p.p. i-a fost atrasă atenŃia inculpatei asupra dispoziŃiilor
a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei.
Prima instanŃă a reŃinut că fapta inculpatului F. V. , care în luna aprilie
2006, prin invocarea calităŃii mincinoase de salariat al S.C. R. Impex S.R.L.
Turda şi folosirea unei adeverinŃe de salariu şi a copiei unui contract individual
de muncă falsificate, a indus în eroare pe reprezentanŃii C. S.A. – Sucursala
judeŃeană Cluj cu ocazia încheierii contractului de credit nr.404962/18.04.2006,
urmărind obŃinerea unui folos material injust şi cauzând o pagubă băncii în
sumă de 7000 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de
înşelăciune prev. de art.215 alin.1, 2 şi 3 C.pen.
Totodată, fapta inculpatului F. V. , care în luna aprilie 2006 s-a prevalat
la C. S.A. – Sucursala judeŃeană Cluj de adeverinŃa de salariu şi copia
contractului individual de muncă falsificate în vederea obŃinerii creditului
solicitat, deşi cunoştea că datele din cuprinsul actelor nu sunt reale, întruneşte
elementele constitutive ale infracŃiunii de uz de fals prev. de art.291 C.pen
La individualizarea pedepselor s-a reŃinut disp. art. 72 din C.pen., gradul
ridicat al pericolului social al infracŃiunii săvârşite de către inculpat care s-a
folosit de o modalitate uzuală de acordare a unui împrumut bancar şi cu
probabilitate mare de succes, de vârsta inculpatului, dar şi de faptul că este la
prima abatere de la normele penale şi că, înŃelegând consecinŃele faptei sale a
acoperit prejudiciul cauzat. În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea
art. 74 lit. a, b şi c şi art. 76 din C.pen. a fost condamnat inculpatul F. V. la
pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune,
raportat la fapta din data de aprilie 2006. În baza art. 291 din C. pen. cu
aplicarea art. 74 lit. a, b şi c şi art. 76 din C.pen. a fost condamnat inculpatul F.
V. la pedeapsa de 2 luni pentru săvârşirea infracŃiunii de uz de fals, raportat la
fapta din data de aprilie 2006.
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpatul F. V. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de 1 an şi
2 luni închisoare aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare
la care pe care o executa fără spor.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatului drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
din C.pen., Ńinând seama de gravitatea faptei care creează o incompatibilitate
morală şi juridică cu calitatea de ales în cadrul autorităŃilor publice sau în funcŃii
elective publice.
În baza art. 86/1 şi 86/2 din C.pen. considerând că scopul pedepsei poate
fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de detenŃie, s-a dispus suspendarea
sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului F. V. şi s-a stabilit
termenul de încercare de 4 ani.
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În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza 86/3 al. 1 din C.pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de
încercare inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaŃiune de pe lângă
Tribunalul Cluj;
- să anunŃe în prealabil orice schimbare a domiciliului, reşedinŃei sau
locuinŃei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaŃii de natură a putea fi controlate mijloacele de
existenŃă.
În baza 359 din C.p.p. i-a fost atrasă atenŃia inculpatului asupra
dispoziŃiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub
supraveghere a executării pedepsei.
S-a reŃinut că fapta inculpatei D. S., care în luna februarie 2006, prin
invocarea calităŃii mincinoase de salariată a S.C. R. Impex S.R.L. Turda şi
folosirea unei adeverinŃe de salariu şi a copiei unui contract individual de muncă
falsificate, a indus în eroare pe reprezentanŃii părŃii vătămate C.E.C. S.A. –
AgenŃia Turda cu ocazia încheierii contractului de credit nr.403367/14.02.2006,
urmărind obŃinerea unui folos material injust şi cauzând o pagubă băncii în
sumă de 5500 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de
înşelăciune prev. de art.215 alin.1, 2 şi 3 C.pen.
Totodată, fapta inculpatei D. S., care în luna februarie 2006 s-a prevalat la
C. S.A. – AgenŃia Turda de adeverinŃa de salariu şi copia contractului individual
de muncă falsificate în vederea obŃinerii creditului solicitat, deşi cunoştea că
datele din cuprinsul actelor nu sunt reale, întruneşte elementele constitutive ale
infracŃiunii de uz de fals prev. de art.291 C.pen. La individualizarea pedepselor
s–a reŃinut disp. art. 72 din C.pen., gradul ridicat al pericolului social al
infracŃiunii săvârşite de către inculpată care s-a folosit de o modalitate uzuală de
acordare a unui împrumut bancar şi cu probabilitate mare de succes, la vârsta
inculpatei şi posibilitatea reală de conştientizare a faptelor sale, dar şi de faptul
că este la prima abatere de la normele penale şi că a înŃeles gravitatea urmărilor
produse. În baza art. 215 al. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a şi 76
din C.pen. a fost condamnată inculpata D. S. la pedeapsa de 2 ani închisoare
pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune, raportat la fapta din data de
februarie 2006. În baza art. 291 din C. pen. cu aplicarea art. 74 lit. a şi 76 din
C.pen. a fost condamnată inculpata D. S. la pedeapsa de 2 luni pentru săvârşirea
infracŃiunii de uz de fals, raportat la fapta din data de februarie 2006.
În baza art. 33 lit. a din C.pen. s-a constatat că toate infracŃiunile de mai
sus au fost săvârşite de către inculpata D. S. în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni.
În baza art. 34 al. 1 lit. b din C.pen. au fost contopite pedepsele de
pedepsele de 2 ani închisoare cu 2 luni închisoare aplicând inculpatei pedeapsa
cea mai grea de 2 ani închisoare pe care o executa fără spor.
În baza art. 71 al. 2 din C.pen. i-au fost interzise inculpatei drepturile
prev. de art. 64 al. 1 lit. a (teza a II-a) C. pen. pe perioada prev. de art. 71 al. 2
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din C.pen., Ńinând seama de gravitatea faptei care creează o incompatibilitate
morală şi juridică cu calitatea de ales în cadrul autorităŃilor publice sau în funcŃii
elective publice.
În baza art. 81 şi 82 din C.pen., considerând că scopul pedepsei poate fi
atins şi fără executarea efectivă a pedepsei, raportat şi la vârsta inculpatei, s-a
dispus suspendarea condiŃionată a executării pedepsei aplicate inculpata D. S. şi
s-a stabilit termenul de încercare de 4 ani.
În baza art. 71 al. 5 din C.pen. s-a dispus suspendare executării
pedepselor accesorii dispuse.
În baza 359 din C.p.p. i-a fost atrasă atenŃia inculpatei asupra dispoziŃiilor
a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei.
În temeiul art. 14 şi la art. 346 din C.p.p rap. la art. 998-999 C.civ.
constatând că fapta ilicită a inculpatului B. R.-A. , săvârşită cu intenŃie directă
a produs un prejudiciu nemijlocit în patrimoniul părŃii civile, a fost admisă
acŃiunea civilă formulată de către partea civilă S.C. A. S.A. –SUCURSALA
CLUJ şi a fost obligat inculpatul B. R.-A. să plătească părŃii civile suma de
3194,64 lei.
În temeiul art. 14 şi la art. 346 din C.p.p rap. la art. 998-999 C.civ. cu
aplicarea art. 1003 din C.civ. constatând că faptele ilicite ale inculpaŃilor B. R.A. şi D. L. P. , săvârşite cu intenŃie directă au produs un prejudiciu nemijlocit
în patrimoniul părŃii civile, a fost admisă acŃiunea civilă formulată de către
partea civilă S.C. A. S.A. –SUCURSALA CLUJ şi au fost obligaŃi în solidar pe
inculpaŃii B. R.-A. şi D. L. P. să plătească părŃii civile suma de 8584,82 lei.
În temeiul art. 14 şi la art. 346 din C.p.p rap. la art. 998-999 C.civ. cu
aplicarea art. 1003 din C.civ. constatând că faptele ilicite ale inculpaŃilor B. R.A. şi D. S., săvârşite cu intenŃie directă au produs un prejudiciu nemijlocit în
patrimoniul părŃii civile, a fost admisă acŃiunea civilă formulată de către partea
civilă S.C. C. B. S.A. –SUCURSALA CLUJ şi au fost obligaŃi în solidar pe
inculpaŃii B. R.-A. şi D. S. să plătească părŃii civile suma de 3832,70 lei.
În temeiul art. 348 C.p.p. instanŃa de fond a anulat adeverinŃa de salariu
nr. 9/9 noiembrie 2005 (fila 36 din dos. UP), copia contractului individual de
muncă nr. 82219/5 august 2005 (fila 37-38 din dos. UP), adeverinŃa de salariu
nr. 11/30 ianuarie 2005 (fila 53 din dos. UP), copia contractului individual de
muncă nr. 82263/23 februarie 2005 (filele 54-55 din dos. UP), adeverinŃa de
salariu nr. 11/20 ianuarie 2006 (fila 85 din dos. UP), copia contractului
individual de muncă nr. 87392/25 februarie 2005 (filele 86-87 din dos. UP),
adeverinŃa de salariu nr. 3/13 februarie 2006 (fila 60 din dos. UP), copia
contractului individual de muncă nr. 82364/25 februarie 2005 (filele 61-62 din
dos. UP), adeverinŃa de salariu nr. 11/16 februarie 2006 (fila 45 din dos. UP),
copia contractului individual de muncă nr. 87391/18 octombrie 2004 (filele 4647 din dos. UP), adeverinŃa de salariu nr. 13/14 aprilie 2006 (fila 77 din dos.
UP), copia contractului individual de muncă nr. 82265/11 iulie 2005 (filele 7879 din dos. UP).
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În baza art. 118 lit. d din C.pen. s-a dispus confiscarea sumei de 200 euro,
echivalent în lei, de la inculpatul B. R.-A. , sumă dovedită ca fiind primită
pentru ajutorul dat inculpatei P. A.-C. .
În baza art. 189 al. 1 din C.p.p. onorariile avocaŃilor din oficiu au fost
suportate din fondurile Ministerului JustiŃiei.
În baza art. 191 al. 2 din C.p.p. au fost obligaŃi inculpaŃii la plătească
cheltuielile de judecată.
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel, în termen legal inculpaŃii B.
R. A., P. O. C. şi partea civilă C. B. Cluj.
În motivarea apelului, partea civilă C. B. Cluj a solicitat admiterea
apelului, desfiinŃarea hotărârii atacate cu privire la latura civila si pronunŃând o
noua hotărâre sa se dispuna admiterea cererii de constituire a băncii ca parte
civila asa cum a fost formulata la instanŃa de fond.
S-a arătat ca hotărârea data este netemeinica cu privire la latura civila a
procesului penal, întrucât C. B. SA Sucursala Cluj a formulat cerere de
constituire ca parte civila in cadrul procesului penal, pentru suma de 3832,70 lei
(inculpat D. S.) prejudiciu calculat la data ele 3.12,2009 si pentru suma de 2820
iei (inculpat F. L. D.) prejudiciu calculat la data de 3.12.2009 la care se adaugă
in continuare dobânzi, penalităŃi, speze bancare, până la data plaŃii integrale a
contravalorii prejudiciului, sens în care s-a solicitat obligarea;
- inculpatei intimate D. S. la repararea prejudiciului, respectiv la plata
sumei de 3832,70 lei ce se va actualiza cu dobânzile, penalităŃile si
comisioanele aferente care curg in continuare până la data plaŃii si a
- inculpatului F. L. D. ta repararea prejudiciului, respectiv la plata sumei
de 2820 lei ce se va actualiza cu dobânzi, penalităŃi si comisioane aferente care
curg până la data plaŃii.
Inculpata P. - O. C. a solicitat admiterea apelului, desfiinŃarea SentinŃei
Penale apelate, susŃinând că hotărârea atacată este netemeinică şi nelegală sub
aspectul greşitei individualizări a pedepsei, în raport de circumstanŃele
personale ale inculpatei şi de gradul de pericol social al faptelor săvârşite.
Inculpatul B. R. A. a solicitat admiterea apelului, desfiinŃarea sentinŃei
penale apelate, cu consecinŃa trimiterii cauzei spre rejudecare la instanŃa de
fond, în considerarea faptului că inculpatul nu a fost prezent la nici un termen
de judecată, fiind plecat din Ńară. Se mai arată că inculpatul nu a avut cunoştinŃă
despre procesul penal aflat pe rolul instanŃei de fond, locuind în străinătate,
luând la cunoştinŃă despre condamnare doar la momentul la care a fost arestat.
A mai apreciat inculpatul că se impune desfiinŃarea sentinŃei penale apelate şi
rejudecarea de către instanŃa de fond a cauzei întrucât se impune readministrarea
probelor şi în contradictoriu cu inculpatul, respectarea principiului
contradictorialităŃii fiind o garanŃie a respectării dreptului la apărare.
Analizând apelurile declarate pe baza actelor şi lucrărilor dosarului şi a
normelor legale incidente în cauză, tribunalul constată că prima instanŃă a
stabilit o stare de fapt corespunzătoare adevărului, bazată pe o A. liză judicioasă
a materialului probator administrat în faza de urmărire penală şi în cursul
cercetării judecătoreşti, faptele sesizate dobândind şi o corectă încadrare
juridică.
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Chiar dacă este real faptul că inculpatul B. R. A. a lipsit la toate
termenele de judecată de la judecata în fond, se constată faptul că au fost depuse
toate diligenŃele pentru îndeplinirea legală a procedurii de citare cu inculpatul,
emiŃându-se mandate de aducere pe numele acestuia, fiind dispuse investigaŃii
prin IGPR şi ANP, dispunându-se îndeplinirea procedurii de citare şi prin
afişare la uşa Consiliului Local Cluj-Napoca.
Pe de altă parte, inculpatului B. i s-a asigurat asistenŃa juridică din oficiu,
ulterior acesta fiind reprezentat prin apărător ales, astfel că toate garanŃiile
privind respectarea dreptului la apărare a inculpatului au fost respectate.
FaŃă de aceste considerente, solicitarea inculpatului de a se desfiinŃa
sentinŃa apelată cu trimiterea cauzei spre rejudecare la instanŃa de fond, este
lipsită de fundament legal.
Apelurile declarate de inculpaŃii B. şi P. O. C. apare ca fiind fondate
pentru alte motive, mai exact prin prisma intrării în vigoare a dispoziŃiilor art.
74 ind. 1 C.pen., urmare a adoptării Legii nr. 202/2010 privind accelerarea
soluŃionării proceselor.
Vom reŃine în acest sens că ulterior pronunŃării sentinŃei penale apelate, a
intrat în vigoare Legea nr. 202/2010 privind accelerarea soluŃionării proceselor.
Prin dispoziŃiile art. XX pct. 2 din acest act normativ, s-a introdus o cauză de
nepedepsire suplimentară, reglementată de art. 74 ind. 1 C.pen.
Astfel, alin. 2 al art. 74 ind. 1 C.pen., nou introdus prin Legea 202/2010,
prevede că în cazul săvârşirii infracŃiunilor de (…) înşelăciune, (…), dacă în
cursul urmăririi penale sau al judecăŃii, până la soluŃionarea cauzei în primă
instanŃă, inculpatul acoperă integral prejudiciul de până la 50.000 euro (cum
este cazul în speŃă), acesta va beneficia de cauza de nepedepsire, aplicându-i-se
o sancŃiune administrativă, care urmează a se înregistra în cazierul judiciar.
În cauza dedusă judecăŃii, trei dintre inculpaŃi, mai exact trei dintre autorii
infracŃiunilor de înşelăciune (inculpaŃii P. fostă R. A.-C. , P. O. C. şi respectiv
F. V. ) au achitat prejudiciul cauzat instituŃiilor bancare prin obŃinerea
creditelor frauduloase.
Problema care se ridică în raport cu aplicarea acestui text legal, este aceea
a consecinŃelor juridice ale achitării integrale a prejudiciului de către unul dintre
participanŃii la faptă, la infracŃiunile cu pluralitate de făptuitori.
Apreciem că acoperirea integrală a prejudiciului reprezintă o circumstanŃă
reală, care se răsfrânge asupra tuturor participanŃilor şi nicidecum o
circumstanŃă personală care să profite exclusiv participantului care a achitat el
însuşi prejudiciul.
În susŃinerea acestui punct de vedere, ne raportăm la definiŃia noŃiunilor în
discuŃie, astfel cum acestea sunt redate în doctrina dreptului penal.
Astfel, circumstanŃele personale au fost clasificate de doctrină în
circumstanŃe personale subiective, care privesc forma de vinovăŃie cu care a
acŃionat participantul, scopul urmărit, mobilul, manifestarea voinŃei de a se
desista, ş.a. şi circumstanŃe personale de individualizare, care se referă la
calitatea participantului (funcŃionar, militar), starea civilă (căsătorit, văduv),
situaŃia sa faŃă de victimă (rudă apropiată, colocatar, vrăjmas), antecedentele
judiciare (recidivist), ş.a. Dimpotrivă, circumstanŃele reale sunt exterioare
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persoanei participanŃilor şi au în vedere obiectul şi latura obiectivă a faptei
prevăzute de legea penală.
Or, în cazurile prevăzute de art. 74 ind. 1 C. pen., considerăm că accentul
cade nu pe atitudinea psihică, de căinŃă activă, a participantului care a acoperit
prejudiciul, ci pe rezultatul acŃiunii acestuia, anume repararea integrală a
prejudiciului. Pentru aceste motive considerăm că în cazul acoperirii
prejudiciului suntem în prezenŃa unei circumstanŃe reale subsecvente, care se
referă la urmarea imediată a infracŃiunii (aspect al laturii obiective) şi se
răsfrânge asupra tuturor participanŃilor atunci când intervine.
În aceste condiŃii, achitarea integrală a prejudiciului de către inculpata P.
fostă R. A.-C. este de natură a profita nu doar acesteia (prin extinderea
efectelor apelului), ci şi inculpatului B. , complice la infracŃiunea de înşelăciune
săvârşită în calitate de autor de către această inculpată.
În mod similar, achitarea integrală a prejudiciului de către inculpata P.-O.
C. profită nu doar acesteia în calitate de autor, ci şi inculpatului B. , în calitate
de complice, iar achitarea prejudiciului de către inculpatul F. V. profită în
egală măsură acestui inculpat (prin extinderea efectelor apelului) şi
coinculpaŃilor B. şi P.-O. , complici la săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune.
Pe cale de consecinŃă, apelurile declarate de inculpaŃii B. R. A. şi P. O.
C. vor fi admise sub aspectul soluŃiilor de condamnare pronunŃate faŃă de
inculpaŃii B. R. A. pentru săvârşirea infracŃiunilor complicitate la înşelăciune
în raport de creditele contractate de inculpaŃii P. (fostă R. ) A. C. , P. O. C. şi
F. V. şi sub aspectul soluŃiei de condamnare a inculpatei P. O. C. pentru
săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune în raport de creditul contractat personal şi
complicitate la înşelăciune în raport de creditul contractat de inculpatul F. V. ,
iar consecutiv admierii apelurilor, în baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i
ind. 1 C.pr.pen., cu aplicarea art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., art. 13
C.pen., se va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaŃilor,
sub aspectul săvârşirii infracŃiunilor de înşelăciune şi complicitate la
înşelăciune.
Având în vedere considerentele deciziei nr. 35/2006 pronunŃată de
SecŃiile Unite ale Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie (potrivit cărora aplicarea
unei sancŃiuni având caracter administrativ nu este de natură a schimba
caracterul penal al faptei, astfel cum acesta rezultă din prevederea de
incriminare formală într-o dispoziŃie a legii penale, aspect care conduce la
concluzia că în cazul concursului de fapte prevăzute de legea penală pentru care
însă se aplică sancŃiuni cu caracter administrativ sunt pe deplin incidente
regulile referitoare la cumulul juridic reglementat în cazul amenzilor, de art. 34
alin. 1 lit. c C.pen.), vom aplica inculpaŃilor B. R. A. şi respectiv P.-O. C.
câte o amendă administrativă pentru fiecare dintre faptele pentru care se va
dispune încetarea procesului penal, iar în urma cumulului juridic, vom aplica în
final inculpaŃilor amenda cea mai grea, fără aplicarea vreunui spor, amenda
administrativă rezultantă urmând a fi înscrisă în cazierul judiciar.
Aceleaşi dispoziŃii legale privind cazurile de încetare a procesului penal
ca efect al intervenirii unei cauze de nepedepsire nou introduse prin Legea nr.
202/2010, vor fi aplicate, prin extinderea efectelor apelului şi inculpaŃilor P. ,
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fostă R. A.-C. şi F. V. , cu consecinŃa aplicării unei amenzi administrative de
câte 1000 lei fiecăruia dintre cei doi inculpaŃi, amendă care va fi înscrisă în
cazierul judiciar.
Ca efect al încetării procesului penal faŃă de inculpaŃii R. A.-C. şi F. V. ,
se vor reduce corespunzător pedepsele rezultante şi durata termenului de
încercare al suspendării sub supraveghere, rămânând de actualitate doar
pedepsele de câte 2 luni închisoare aplicate pentru săvârşirea infracŃiunii de uz
de fals.
În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B. R. A. , constatăm că pedepsele
aplicate acestuia pentru săvârşirea infracŃiunilor de înşelăciune, complicitate la
înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată au fost corect
individualizate în raport de criteriile prevăzute de art. 72 şi 52 alin. 1 C.pen.,
având în vedere rolul esenŃial deŃinut de inculpat în activitatea infracŃională,
amploarea activităŃii infracŃionale, cuantumul prejudiciului produs, situaŃia de
cazier judiciar a inculpatului, dar şi atitudinea procesuală nesinceră adoptată de
acesta. Vom menŃine, pe cale de consecinŃă, pedepsele de câte 3 ani închisoare
pentru infracŃiunea de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. (fapta
din noiembrie 2005), complicitate la înşelăciune, prev. de art. 26 rap. la art. 215
alin. 1,2 şi 3 C.pen. (fapta din ianuarie 2006- credit contractat de D. L. P. ),
complicitate la înşelăciune, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen.
(fapta din februarie 2006- credit contractat de D. S.) şi cele 6 pedepse de câte 6
luni închisoare aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracŃiunilor de fals în
înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen., cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. stabilite de instanŃa de fond pe seama
inculpatului B. .
FaŃă de situaŃia de cazier judiciar a acestuia, vom constata că infracŃiunile
pedepsite prin prezenta au fost săvârşite în condiŃiile concursului real de
infracŃiuni, fiind concurente şi cu infracŃiunile pedepsite prin sentinŃele penale
nr. 878/15.11.2006 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 05.12.2006,
sentinŃa penală nr. 210/28.03.2007 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de
18.04.2007, prin sentinŃa penală nr. 223/26.06.2008 a Judecătoriei Turda,
definitivă la data de 20.05.2009 prin decizia penală nr. 329/R/2009 a CurŃii de
Apel Cluj şi prin sentinŃa penală nr. 320/11.12.2009 a Judecătoriei Turda,
definitivă la data de 29.12.2009.
CorecŃia care se poate aduce modului în care instanŃa de fond a făcut
contopirile sentinŃelor penale de condamnare a inculpatului B. , se referă la
necesitatea de a se aplica cu prioritate dispoziŃiile legale privind starea de
recidivă şi numai în subsidiar dispoziŃiile legale care reglementează cumulul
juridic în cazul concursului de infracŃiuni (de unde concluzia că pedepsele
rezultante de câte 2 ani închisoare aplicate prin sentinŃele penale 223/2008 şi
respectiv 320/2009 ale Judecătoriei Turda, se impun a fi menŃinute, fiind
stabilite urmare a aplicării dispoziŃiilor art. 83 C.pen., care reglementează în
fapt un tratament juridic special al stării de recidivă în raport de condamnarea
iniŃială prin sentinŃa penală nr. 210/2007 a Judecătoriei Turda).
Aplicând aceste principii operaŃiunilor de contopire,
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Vom menŃine anularea suspendării condiŃionate a executării pedepsei
rezultante de 9 luni închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr. 878/15.11.2006 a
Judecătoriei Turda, dispusă prin sentinŃa penală nr. 210/28.03.2007 a
Judecătoriei Turda.
Vom menŃine revocarea suspendării condiŃionate a executării pedepsei
rezultante de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinŃa penală nr.
210/28.03.2007 a Judecătoriei Turda, dispusă prin sentinŃele penale nr.
223/26.06.2008 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 20.05.2009 prin
decizia penală nr. 329/R/2009 a CurŃii de Apel Cluj şi prin sentinŃa penală nr.
320/11.12.2009 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 29.12.2009.
În baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., art. 36 alin. 1 C.pen., vom
contopi cele 3 pedepse de câte 3 ani închisoare stabilite prin prezenta şi cele 6
pedepse de câte 6 luni închisoare stabilite prin prezenta, cu pedeapsa rezultantă
de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinŃa penală nr. 223/26.06.2008
a Judecătoriei Turda şi cu pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată
inculpatului prin sentinŃa penală nr. 320/11.12.2009 a Judecătoriei Turda,
aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, pe care o
sporeşte cu 1 an, în final executând 4 ani închisoare, pe care inculpatul o va
executa în regim de detenŃie, cu aplicarea dispoziŃiilor art. 71 alin. 2, art. 64 lit.
a tz. II C.pen..
În baza art. 36 alin. 3 C.pen., se va scade din durata pedepsei aplicate
inculpatului B. , perioada executată de la 18.07.2010 la zi.
Se vor anula mandatele de executare a pedepsei emise în baza sentinŃelor
penale nr. 223/26.06.2008 a Judecătoriei Turda şi nr. 320/11.12.2009 a
Judecătoriei Turda, dispunând emiterea unui nou mandat, potrivit dispoziŃiilor
prezentei.
Cu privire la situaŃia inculpatei P.-O. C. , constatăm că prima instanŃă a
stabilit pedepse just individualizate, cu respectarea criteriilor prevăzute de art.
72 şi art. 52 alin. 1 C.pen., cu privire la cele două infracŃiuni de fals în înscrisuri
sub semnătură privată, reŃinând în favoarea inculpatei circumstanŃe atenuante
judiciare privitoare la lipsa antecedentelor penale şi atitudinea sinceră adoptată
pe parcursul procesului penal.
Pe cale de consecinŃă, se vor menŃine cele două pedepse de câte 2 luni
închisoare aplicate inculpatei pentru săvârşirea infracŃiunilor fals în înscrisuri
sub semnătură privată, iar în baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., se va aplica
inculpatei pedeapsa de 2 luni închisoare, pe care o va executa fără aplicarea
vreunui spor.
FaŃă de circumstanŃele personale ale inculpatei, de modul în care a fost
atrasă în activitatea infracŃională (la insistenŃele inculpatului B. R. A. ,
prietenul inculpatei P.-O. în acea perioadă), apreciem că scopul pedepsei poate
fi atins şi prin suspendarea simplă a executării pedepsei rezultante de 2 luni
închisoare, sens în care în baza art. 81 C.pen., vom dispune suspendarea
condiŃionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani şi 2 luni,
calculat în condiŃiile art. 82 C.pen.
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Nefiind identificate alte motive de nelegalitate sau netemeinicie ale
sentinŃei apelate pe latura penală, aceasta va fi modificată în limitele expuse
anterior.
Pe latura civilă a cauzei, constatăm că apelul declarat de partea civilă C.
B. SA este fondat doar în parte, numai sub aspectul modului de soluŃionare a
acŃiunii civile exercitate în contradictoriu cu inculpaŃii B. R. A. şi D. S.,
întrucât în ceea ce priveşte creditul contractat de F. L. Dan, acesta nu poate
face obiectul acŃiunii civile în cauza dedusă judecăŃii având în vedere că faŃă de
acesta nu s-a exercitat acŃiunea penală. or, acŃiunea civilă este un accesoriu al
acŃiunii penale, neputând fi exercitată separat de aceasta, astfel cum se
stipulează cu claritate prin dispoziŃiile art. 14 alin. 2 C.pr.pen.
În ce priveşte însă acŃiunea civilă exercitată faŃă de inculpaŃii B. şi D. S.
(în raport de creditul contractat personal de această din urmă inculpată),
constatăm că în mod greşit prima instanŃă a omis acordarea dobânzii legale,
atâta timp cât partea civilă SC C. B. SA a solicitat în mod expres actualizarea
sumei de 3832,70 lei până la data recuperării integrale a debitului (f. 158, f. 213
fond).
Întrucât temeiul exercitării acŃiunii civile alăturată acŃiunii penale îl
constituie răspunderea civilă delictuală ca şi formă a răspunderii civile de drept
comun (art. 998-999 C.civ.), nu vor putea fi onorate solicitările părŃii civile de
obligare a inculpaŃilor la plata dobânzilor şi spezelor bancare, acestea
caracterizând răspunderea civilă contractuală, ca şi formă specială a răspunderii
civile. (L. P., Drept civil, Teoria generală a obligaŃiilor, Ed. FundaŃiei C., Iaşi,
1992, pg. 369-370).
FaŃă de considerentele expuse,
Se vor admite apelurile declarate de inculpaŃii B. R. A. , P. O. C. şi de
partea civilă C. B. SA, împotriva sentinŃei penale nr. 378/08.04.2010 a
Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o desfiinŃează în parte, sub aspectul soluŃiilor
de condamnare pronunŃate faŃă de inculpaŃii B. R. A. pentru săvârşirea
infracŃiunilor complicitate la înşelăciune în raport de creditele contractate de
inculpaŃii P. (fostă R. ) A. C. , P. O. C. şi F. V. şi sub aspectul soluŃiei de
condamnare a inculpatei P. O. C. pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune
în raport de creditul contractat personal şi complicitate la înşelăciune în raport
de creditul contractat de inculpatul F. V. , a modului de efectuare a
operaŃiunilor de contopire a pedepselor aplicate inculpatului B. , a cuantumului
pedepsei rezultante aplicate acestuia, a cuantumului pedepsei rezultante aplicate
inculpatei P. O. C. pentru infracŃiunile de fals în înscrisuri sub semnătură
privată şi a modalităŃii de individualizare a executării pedepsei, precum şi sub
aspectul omisiunii acordării dobânzilor legale la suma acordată cu titlu de
despăgubiri civile către C. B. SA.
PronunŃând o nouă hotărâre în aceste limite:
I. 1. În baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., cu
aplicarea art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., art. 13 C.pen., se va dispune
încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului B. R. A. , fiul lui A. şi
M., ns. la data de 17.11.1984 în Turda, jud. Cluj, CNP ……………, deŃinut la
Penitenciarul Gherla, pentru săvârşirea a 3 infracŃiuni de complicitate la
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înşelăciune, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. (faptele din
decembrie 2005- credit contractat de P. fostă R. A. C. , februarie 2006- credit
contractat de P. O. C. , aprilie 2006- credit contractat de F. V. ).
În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., cu aplicarea art. 91 lit. c
C.pen., vom stabili câte o amendă administrativă de câte 1000 lei pentru fiecare
dintre cele 3 infracŃiuni de complicitate la înşelăciune, pe care le vom contopi
după regulile cumulului juridic, urmând a se aplica sancŃiunea amenzii
administrative în cuantum de 1000 lei.
Conform dispoziŃiilor art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., se va dispune
înregistrarea sancŃiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei aplicată
inculpatului B. R. A. , în cazierul judiciar.
Se vor menŃine pedepsele de câte 3 ani închisoare pentru infracŃiunea de
înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. (fapta din noiembrie 2005),
complicitate la înşelăciune, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen.
(fapta din ianuarie 2006- credit contractat de D. L. P. ), complicitate la
înşelăciune, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. (fapta din
februarie 2006- credit contractat de D. S.) şi cele 6 pedepse de câte 6 luni
închisoare aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracŃiunilor de fals în
înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen., cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.
Se va constata că infracŃiunile pedepsite prin prezenta au fost săvârşite în
condiŃiile concursului real de infracŃiuni, fiind concurente şi cu infracŃiunile
pedepsite prin sentinŃele penale nr. 878/15.11.2006 a Judecătoriei Turda,
definitivă la data de 05.12.2006, sentinŃa penală nr. 210/28.03.2007 a
Judecătoriei Turda, definitivă la data de 18.04.2007, prin sentinŃa penală nr.
223/26.06.2008 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 20.05.2009 prin
decizia penală nr. 329/R/2009 a CurŃii de Apel Cluj şi prin sentinŃa penală nr.
320/11.12.2009 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 29.12.2009.
Se va menŃine anularea suspendării condiŃionate a executării pedepsei
rezultante de 9 luni închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr. 878/15.11.2006 a
Judecătoriei Turda, dispusă prin sentinŃa penală nr. 210/28.03.2007 a
Judecătoriei Turda.
Se va menŃine revocarea suspendării condiŃionate a executării pedepsei
rezultante de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinŃa penală nr.
210/28.03.2007 a Judecătoriei Turda, dispusă prin sentinŃele penale nr.
223/26.06.2008 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 20.05.2009 prin
decizia penală nr. 329/R/2009 a CurŃii de Apel Cluj şi prin sentinŃa penală nr.
320/11.12.2009 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 29.12.2009.
În baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., art. 36 alin. 1 C.pen., se vor
contopi cele 3 pedepse de câte 3 ani închisoare stabilite prin prezenta şi cele 6
pedepse de câte 6 luni închisoare stabilite prin prezenta, cu pedeapsa rezultantă
de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinŃa penală nr. 223/26.06.2008
a Judecătoriei Turda şi cu pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată
inculpatului prin sentinŃa penală nr. 320/11.12.2009 a Judecătoriei Turda,
aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, pe care o
sporeşte cu 1 an, în final executând 4 ani închisoare, pe care inculpatul o va
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executa în regim de detenŃie, cu aplicarea dispoziŃiilor art. 71 alin. 2, art. 64 lit.
a tz. II C.pen..
În baza art. 36 alin. 3 C.pen., se va scade din durata pedepsei aplicate
inculpatului B. , perioada executată de la 18.07.2010 la zi.
Se vor anula mandatele de executare a pedepsei emise în baza sentinŃelor
penale nr. 223/26.06.2008 a Judecătoriei Turda şi nr. 320/11.12.2009 a
Judecătoriei Turda, dispunând emiterea unui nou mandat, potrivit dispoziŃiilor
prezentei.
2. În baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., cu
aplicarea art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., art. 13 C.pen., se va dispune
încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei P.-O. C. , fiica lui A. şi
A. Maria, ns. la data de 06.08.1985 în Turda, jud. Cluj, fără antecedente penale,
CNP ………………., domiciliată în loc. Mihai Viteazu nr. …, jud. Cluj, pentru
săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. şi
pentru săvârşirea infracŃiunii de complicitate la înşelăciune, prev. de art. 26 rap.
la art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. (fapta din aprilie 2006- credit contractat de F. V.
).
În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., cu aplicarea art. 91 lit. c
C.pen., se va stabili o amendă administrativă de 1000 lei pentru infracŃiunea de
înşelăciune şi de 750 lei pentru infracŃiunea de complicitate la înşelăciune, care
se vor contopi după regulile cumulului juridic, urmând a se aplica sancŃiunea
amenzii administrative în cuantum de 1000 lei.
Conform dispoziŃiilor art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., se va dispune
înregistrarea sancŃiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei aplicată
inculpatei P. O. C. , în cazierul judiciar.
Se vor menŃine cele două pedepse de câte 2 luni închisoare aplicate
inculpatei pentru săvârşirea infracŃiunilor fals în înscrisuri sub semnătură
privată, iar în baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., se va aplica inculpatei
pedeapsa de 2 luni închisoare, pe care o va executa fără aplicarea vreunui spor.
În baza art. 81 C.pen., se va dispune suspendarea condiŃionată a
executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani şi 2 luni, calculat în
condiŃiile art. 82 C.pen.
3., 4. Se vor extinde efectele apelului şi asupra inculpaŃilor P. (fostă R. )
A. C. şi F. V. şi, pe cale de consecinŃă:
În baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., cu
aplicarea art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., art. 13 C.pen., se va dispune
încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului F. V. , fiul lui V. şi
dochia, nascut la data de 30 iunie 1979 in mun. Turda, jud. Cluj, cetatean
roman, CNP …………….., studii medii şi Şcoala profesională, necăsătorit, fără
antecedente penale, domiciliat în loc. Mihai Viteazu, nr……, jud Cluj, pentru
săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune.
În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., cu aplicarea art. 91 lit. c
C.pen., se va aplica inculpatului o amendă administrativă de 1000 lei pentru
săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune.
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Conform dispoziŃiilor art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., se va dispune
înregistrarea sancŃiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei aplicată
inculpatului F. V. , în cazierul judiciar.
Se va menŃine pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată inculpatului pentru
săvârşirea infracŃiunii de uz de fals, urmând ca inculpatul să execute această
pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 2 ani şi
2 luni, calculat în condiŃiile art. 86 ind. 2 C.pen.
În baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., cu
aplicarea art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., art. 13 C.pen., se va dispune
încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei P. (fostă R. ) A.-C. fiica
lui Ş. şi A. , nascută la data de 5 octombrie 1978 in mun. Cluj-Napoca, jud.
Cluj, cetatean roman, CNP ……………….., studii medii, divorŃată, fără
antecedente penale, domiciliată Cluj-Napoca, str. Trotuşului, nr. …., ap. …, jud
Cluj, pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune.
În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., cu aplicarea art. 91 lit. c
C.pen., se va aplica inculpatei o amendă administrativă de 1000 lei pentru
săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune.
Conform dispoziŃiilor art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., se va dispune
înregistrarea sancŃiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei aplicată
inculpatei P. (fostă R. ) A. C. , în cazierul judiciar.
Se vor menŃine pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată inculpatei pentru
săvârşirea infracŃiunii de uz de fals, urmând ca inculpata să execute această
pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 2 ani şi
2 luni, calculat în condiŃiile art. 86 ind. 2 C.pen.
II. În baza art. 14, art. 346 alin. 1 C.pr.pen., cu aplicarea art. 998-999
C.civ, va fi obligat pe inculpatul B. R. A. , în solidar cu inculpata D. S. la plata
în favoarea părŃii civile C. B. SA, a sumei de 3832,70 lei, la care se adaugă
dobânda legală, calculată începând cu data acordării creditului (14.02.2006) şi
până la data plăŃii efective.
Se vor menŃine restul dispoziŃiilor sentinŃei penale apelate.
În baza art. 189 alin. 1 C.pr.pen., se va stabili în favoarea Baroului Cluj
suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu,
av.Puşcă Alina Elena, care se va avansa din FMJLC.
În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu
ocazia soluŃionării prezentelor apeluri, vor rămâne în sarcina statului, sume care
includ şi onorariul apărătorului desemnat din oficiu.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Admite apelurile declarate de inculpaŃii B. R. A. , P. O. C. şi de partea
civilă C. B. SA, împotriva sentinŃei penale nr. 378/08.04.2010 a Judecătoriei
Cluj-Napoca, pe care o desfiinŃează în parte, sub aspectul soluŃiilor de
condamnare pronunŃate faŃă de inculpaŃii B. R. A. pentru săvârşirea
infracŃiunilor complicitate la înşelăciune în raport de creditele contractate de
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inculpaŃii P. (fostă R. ) A. C. , P. O. C. şi F. V. şi sub aspectul soluŃiei de
condamnare a inculpatei P. O. C. pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune
în raport de creditul contractat personal şi complicitate la înşelăciune în raport
de creditul contractat de inculpatul F. V. , a modului de efectuare a
operaŃiunilor de contopire a pedepselor aplicate inculpatului B. , a cuantumului
pedepsei rezultante aplicate acestuia, a cuantumului pedepsei rezultante aplicate
inculpatei P. O. C. pentru infracŃiunile de fals în înscrisuri sub semnătură
privată şi a modalităŃii de individualizare a executării pedepsei, precum şi sub
aspectul omisiunii acordării dobânzilor legale la suma acordată cu titlu de
despăgubiri civile către C. B. SA.
PronunŃând o nouă hotărâre în aceste limite:
I. 1. În baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., cu
aplicarea art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., art. 13 C.pen., încetează procesul
penal pornit împotriva inculpatului B. R. A. , fiul lui Alexandru şi Marinela,
ns. la data de 17.11.1984 în Turda, jud. Cluj, CNP ……….., deŃinut la
Penitenciarul Gherla, pentru săvârşirea a 3 infracŃiuni de complicitate la
înşelăciune, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. (faptele din
decembrie 2005- credit contractat de P. fostă R. A. C. , februarie 2006- credit
contractat de P. O. C. , aprilie 2006- credit contractat de F. V. ).
În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., cu aplicarea art. 91 lit. c
C.pen., stabileşte câte o amendă administrativă de câte 1000 lei pentru fiecare
dintre cele 3 infracŃiuni de complicitate la înşelăciune, pe care le contopeşte
după regulile cumulului juridic, urmând a se aplica sancŃiunea amenzii
administrative în cuantum de 1000 lei.
Conform dispoziŃiilor art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., dispune
înregistrarea sancŃiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei aplicată
inculpatului B. R. A. , în cazierul judiciar.
MenŃine pedepsele de câte 3 ani închisoare pentru infracŃiunea de
înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. (fapta din noiembrie 2005),
complicitate la înşelăciune, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen.
(fapta din ianuarie 2006- credit contractat de D. L. P. ), complicitate la
înşelăciune, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. (fapta din
februarie 2006- credit contractat de D. S.) şi cele 6 pedepse de câte 6 luni
închisoare aplicate inculpatului pentru săvârşirea infracŃiunilor de fals în
înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen., cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.
Constată că infracŃiunile pedepsite prin prezenta au fost săvârşite în
condiŃiile concursului real de infracŃiuni, fiind concurente şi cu infracŃiunile
pedepsite prin sentinŃele penale nr. 878/15.11.2006 a Judecătoriei Turda,
definitivă la data de 05.12.2006, sentinŃa penală nr. 210/28.03.2007 a
Judecătoriei Turda, definitivă la data de 18.04.2007, prin sentinŃa penală nr.
223/26.06.2008 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 20.05.2009 prin
decizia penală nr. 329/R/2009 a CurŃii de Apel Cluj şi prin sentinŃa penală nr.
320/11.12.2009 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 29.12.2009.
MenŃine anularea suspendării condiŃionate a executării pedepsei
rezultante de 9 luni închisoare aplicată prin sentinŃa penală nr. 878/15.11.2006 a
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Judecătoriei Turda, dispusă prin sentinŃa penală nr. 210/28.03.2007 a
Judecătoriei Turda.
MenŃine revocarea suspendării condiŃionate a executării pedepsei
rezultante de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin sentinŃa penală nr.
210/28.03.2007 a Judecătoriei Turda, dispusă prin sentinŃele penale nr.
223/26.06.2008 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 20.05.2009 prin
decizia penală nr. 329/R/2009 a CurŃii de Apel Cluj şi prin sentinŃa penală nr.
320/11.12.2009 a Judecătoriei Turda, definitivă la data de 29.12.2009.
În baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., art. 36 alin. 1 C.pen., contopeşte
cele 3 pedepse de câte 3 ani închisoare stabilite prin prezenta şi cele 6 pedepse
de câte 6 luni închisoare stabilite prin prezenta, cu pedeapsa rezultantă de 2 ani
închisoare aplicată inculpatului prin sentinŃa penală nr. 223/26.06.2008 a
Judecătoriei Turda şi cu pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată
inculpatului prin sentinŃa penală nr. 320/11.12.2009 a Judecătoriei Turda,
aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, pe care o
sporeşte cu 1 an, în final executând 4 ani închisoare, pe care inculpatul o va
executa în regim de detenŃie, cu aplicarea dispoziŃiilor art. 71 alin. 2, art. 64 lit.
a tz. II C.pen..
În baza art. 36 alin. 3 C.pen., scade din durata pedepsei aplicate
inculpatului B. , perioada executată de la 18.07.2010 la zi.
Anulează mandatele de executare a pedepsei emise în baza sentinŃelor
penale nr. 223/26.06.2008 a Judecătoriei Turda şi nr. 320/11.12.2009 a
Judecătoriei Turda, dispunând emiterea unui nou mandat, potrivit dispoziŃiilor
prezentei.
2. În baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., cu
aplicarea art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., art. 13 C.pen., încetează procesul
penal pornit împotriva inculpatei P.-O. C. , fiica lui A. şi A. M. , ns. la data de
06.08.1985 în Turda, jud. Cluj, fără antecedente penale, CNP …………..,
domiciliată în loc. Mihai Viteazu nr. ……., jud. Cluj, pentru săvârşirea
infracŃiunii de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. şi pentru
săvârşirea infracŃiunii de complicitate la înşelăciune, prev. de art. 26 rap. la art.
215 alin. 1,2 şi 3 C.pen. (fapta din aprilie 2006- credit contractat de F. V. ).
În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., cu aplicarea art. 91 lit. c
C.pen., stabileşte o amendă administrativă de 1000 lei pentru infracŃiunea de
înşelăciune şi de 750 lei pentru infracŃiunea de complicitate la înşelăciune, pe
care le contopeşte după regulile cumulului juridic, urmând a se aplica
sancŃiunea amenzii administrative în cuantum de 1000 lei.
Conform dispoziŃiilor art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., dispune
înregistrarea sancŃiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei aplicată
inculpatei P. O. C. , în cazierul judiciar.
MenŃine cele două pedepse de câte 2 luni închisoare aplicate inculpatei
pentru săvârşirea infracŃiunilor fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar în
baza art. 33 lit. a- art. 34 lit. b C.pen., se va aplica inculpatei pedeapsa de 2 luni
închisoare, pe care o va executa fără aplicarea vreunui spor.
În baza art. 81 C.pen., suspendă condiŃionat executarea pedepsei pe un
termen de încercare de 2 ani şi 2 luni, calculat în condiŃiile art. 82 C.pen.
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3., 4. Extinde efectele apelului şi asupra inculpaŃilor P. (fostă R. ) A. C.
şi F. V. şi, pe cale de consecinŃă:
În baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., cu
aplicarea art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., art. 13 C.pen., încetează procesul
penal pornit împotriva inculpatului F. V. , fiul lui V. şi dochia, nascut la data
de 30 iunie 1979 in mun. Turda, jud. Cluj, cetatean roman, CNP ……………..,
studii medii şi Şcoala profesională, necăsătorit, fără antecedente penale,
domiciliat în loc. Mihai Viteazu, nr. ……, jud Cluj, pentru săvârşirea
infracŃiunii de înşelăciune.
În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., cu aplicarea art. 91 lit. c
C.pen., aplică inculpatului o amendă administrativă de 1000 lei pentru
săvârşirea infracŃiunii de înşelăciune.
Conform dispoziŃiilor art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., dispune
înregistrarea sancŃiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei aplicată
inculpatului F. V. , în cazierul judiciar.
MenŃine pedeapse de 2 luni închisoare aplicată inculpatuluii pentru
săvârşirea infracŃiunii de uz de fals, urmând ca inculpatul să execute această
pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 2 ani şi
2 luni, calculat în condiŃiile art. 86 ind. 2 C.pen.
În baza art. 11 pct. 2 lit. b- art. 10 alin. 1 lit. i ind. 1 C.pr.pen., cu
aplicarea art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., art. 13 C.pen., încetează procesul
penal pornit împotriva inculpatei P. (fostă R. ) A.-C. fiica lui Ş. şi A. , nascută
la data de x octombrie 19xx in mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, cetatean roman,
CNP ………………., studii medii, divorŃată, fără antecedente penale,
domiciliată Cluj-Napoca, str. ……., nr…., ap. …., jud Cluj, pentru săvârşirea
infracŃiunii de înşelăciune.
În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., cu aplicarea art. 91 lit. c
C.pen., aplică inculpatei o amendă administrativă de 1000 lei pentru săvârşirea
infracŃiunii de înşelăciune.
Conform dispoziŃiilor art. 74 ind. 1 alin. 2 tz. finală C.pen., dispune
înregistrarea sancŃiunii administrative a amenzii în cuantum de 1000 lei aplicată
inculpatei P. (fostă R. ) A. C. , în cazierul judiciar.
MenŃine pedeapse de 2 luni închisoare aplicată inculpatei pentru
săvârşirea infracŃiunii de uz de fals, urmând ca inculpata să execute această
pedeapsă cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 2 ani şi
2 luni, calculat în condiŃiile art. 86 ind. 2 C.pen.
II. În baza art. 14, art. 346 alin. 1 C.pr.pen., cu aplicarea art. 998-999
C.civ, obligă pe inculpatul B. R. A. , în solidar cu inculpata D. S. la plata în
favoarea părŃii civile C. B. SA, a sumei de 3832,70 lei, la care se adaugă
dobânda legală, calculată începând cu data acordării creditului (14.02.2006) şi
până la data plăŃii efective.
MenŃine restul dispoziŃiilor sentinŃei penale apelate.
În baza art. 189 alin. 1 C.pr.pen., stabileşte în favoarea Baroului Cluj
suma de 400 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av.P.
A. E., care se va avansa din FMJLC.
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În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu
ocazia soluŃionării prezentelor apeluri, vor rămâne în sarcina statului, sume care
includ şi onorariul apărătorului desemnat din oficiu.
Cu recurs în 10 zile de la comunicare cu inculpaŃii B. , P. şi F. şi cu
părŃile civile şi de la pronunŃare cu restul părŃilor.
PronunŃată în şedinŃă publică, astăzi, 02.05.2011.
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ROMÂNIA
TRIBUNALUL CLUJ
SECłIA PENALĂ
Dosar nr…../ 2009
Cod operator de date cu caracter personal: 3184
DECIZIA PENALĂ NR. 136/A/2011
ŞedinŃa publică din ……2011
InstanŃa constituită din:
PREŞEDINTE : R M
Judecător : L C
Grefier : T H

S-a luat spre examinare apelul declarat de către inculpatul R. I.
împotriva sentinŃei penale nr. 536 din data de 27.05.2010, pronunŃată de
Judecătoria Cluj-Napoca, inculpatul fiind trimis în judecată pentru săvârşirea
infracŃiunii de tâlhărie, prev. de art.211 alin.1, alin.2 lit.b şi alin.2/1 lit.a şi c
C.pen.
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul R. I., din
Penitenciarul Gherla, aflat în stare de arest preventiv, asistat de apărătorul ales,
av.B M, cu împuternicire avocaŃială la dosar, lipsă fiind părŃile civile H. O. şi H.
L., precum şi martorul L.A..
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj este reprezentat prin procuror: G P.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care, tribunalul de pe dovada de
îndeplinire a procedurii de citare a martorului L.A., constată că acesta nu mai
locuieşte în localitatea D., schimbându-şi adresa şi nu s-a putut afla noua adresă,
astfel procedura de citare fiind îndeplinită prin afişare. De asemenea, de pe
dovada de îndeplinire a procedurii de citare a acestuia de la adresa din C.,
procedura s-a realizat prin afişare, cu menŃiunea că. persoana citată şi-a
schimbat domiciliul, iar de la adresa din Cluj-Napoca, str., procedura de
asemenea s-a realizat prin afişare.
Totodată, se constată că la dosarul cauzei a sosit procesul verbal de
punere în executare a mandatului de aducere pentru cel emis, rezultând că în
Ciumăfaia numitul L.A. nu ar locui şi că ar locui pe raza com. D., iar la adresa
din Cluj-Napoca, , s-a constatat că nu se află acasă, iar din discuŃiile purtate cu
mama acestuia s-a stabilit că cel în cauză, în prezent se află pe raza com. D..
Apărătorul inculpatului, faŃă de lipsa martorului L.A., susŃine că acesta nu
se prezintă întrucât nu are nici un interes, aflându-se în duşmănie cu familia
inculpatului şi de fapt acest martor ar fi autorul faptei reŃinute în sarcina
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inculpatului R.. Depune la dosarul cauzei un script ce formează o plângere
penală înregistrată împotriva numiŃilor S. P. şi S. G. pentru mărturie
mincinoasă. Raportat la conŃinutul proceselor verbale de punere în executare a
mandatelor de aducere emise pe martor, susŃine că acesta nu are interes să se
prezinte şi fiind minor nu are posibilitatea să se plimbe de la bunici la mamă,
însă are cunoştinŃe că acest minor locuieşte cu tatăl săi vitreg numitul S. G.,
insistând în audierea martorului, sens în care solicită amânarea judecării cauzei.
Tribunalul acordă cuvântul asupra cererii formulate de către apărătorul
inculpatului.
Reprezentantul Ministerului Public, susŃine că în opinia parchetului, se
poate reveni asupra audierii martorului, instanŃa a făcut toate demersurile în
vederea audierii acestuia, iar din cuprinsul proceselor verbal de punere în
executare a mandatelor reiese că nu este de găsit şi în ce priveşte plângerea se
va sesiza parchetul.
Apărătorul inculpatului, susŃine că prin audierea martorului se doreşte a
se dovedi faptul că, inculpatul nu este participant la această tâlhărie.
Tribunalul în urma deliberării, având în vedere că au existat mai multe
termene de a aduce acest martor în faŃa instanŃei şi era propus de inculpat care
avea tot interesul de a-l prezenta şi, sunt alte mijloace de probe ce au fost avute
în vedere de instanŃa de fond la pronunŃarea soluŃiei de condamnare, instanŃa va
reveni asupra acestei probe, fiind în imposibilitate de a se proceda la audierea
acestuia.
Reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul inculpatului arată că nu
au alte cereri de formulat, probe de administrat ori excepŃii de invocat în cauză.
Nefiind alte cereri de formulat, probe de administrat ori excepŃii de
invocat, tribunalul constatând cauza în stare de judecată, declară închisă
cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbaterea judiciară a apelului.
Apărătorul inculpatului solicită admiterea apelului, modificarea hotărârii
instanŃei de fond şi, rejudecând cauza, reŃinerea disp. art. 11 pct. 2 rap. la art. 10
lit. c C.pr.pen şi achitarea inculpatului pentru infracŃiunea de tâlhărie, reŃinând
că alte persoane sunt autorii faptei. În motivarea solicitării, susŃine că, instanŃa
de fond a înlăturat probele administrate de inculpat, s-au pornit cercetările
pentru mărturie mincinoasă. Se reŃine că sunt patru persoane şi nu trei persoane,
C. revine asupra declaraŃiilor şi arată că nu are nicio implicare în această faptă.
Cu privire la S. P., este de înŃeles de ce revine asupra declaraŃiilor şi are
participaŃie directă. La momentul în care s-au pornit cercetările, părŃile vătămate
aveau declaraŃii contrare, s-a spus că, inculpatul aflându-se la parchet în vederea
audierii, părŃile vătămate l-au observat pe inculpat, astfel recunoscând şi
susŃinând că inculpatul este persoana care se face vinovat de comiterea faptei. În
declaraŃiile părŃilor vătămate se spune despre o persoană cu tenul deschis,
existând contradicŃii şi cu privire la îmbrăcăminte. Partea vătămată H. L. îşi
aminteşte că după ce persoanele au plecat, s-a auzit o pârâitură, dar raportat la
distanŃa dintre casă şi gard, aceea pârâitură nu se ştie dacă se putea auzi. Este
adevărat că există o ruptură pe bluza inculpatului, dar se organizează o
64

percheziŃie la domiciliul părinŃilor, fără participarea inculpatului şi nu se găseşte
nici un telefon din cele două susŃinute ca fiind sustrase şi nici cartela de telefon.
SusŃine că, o altă probă este vis-a-vis de haine, care s-au achiziŃionat la o
săptămână, fapt ce a fost dovedit.
Cu privire la proba ADN, se vorbeşte că nu se mai face această probă şi,
susŃine că nu este o probă concludentă pentru că nu s-au ridicat urme şi nu se
mai face în România.
Cu privire la publicitatea şedinŃei la instanŃa de fond, susŃine că,
inculpatul nu este minor să se declare şedinŃă nepublică şi dacă se merge pe
atitudinea agresivă a fratelui inculpatului L.I., acest lucru nu este imputabil
inculpatului din boxă.
Arată că, faŃă de C. şi S. P. şi-a exprimat nemulŃumirea. Cu privire la
instanŃa de judecată la fond, inculpatul a făcut tot ce s-a putut, chiar şi recuzări,
fără nicio şansă. InstanŃa de fond la schimbarea avocatului a acordat 5 minute
avocatului următor pentru pregătirea apărării, încălcând astfel dreptul la apărare
a inculpatului.
Se mai susŃine că, dacă cineva era interesat să se găsească persoanele
vinovate, s-ar fi aflat şi, chiar părŃile vătămate în prima declaraŃie au arătata că
dacă li s-ar fi arătat poze, ar fi recunoscut cel puŃin pe cel gras.
În subsidiar, dacă se va găsi că inculpatul este autorul faptei, solicită
coborârea pedepsei de 10 ani închisoare, care este o pedeapsă excesivă.
Reprezentantul Ministerului Public, solicită respingerea apelului ca
nefondat şi menŃinerea soluŃiei instanŃei de fond ca fiind legală şi temeinică sub
toate aspectele întrucât, instanŃa de fond la individualizarea pedepsei a apreciat
şi a coroborat probele administrate atât în faza de urmărire penală cât şi în faza
de cercetare judecătorească şi, a rezultat că părŃile vătămate l-au recunoscut pe
inculpat fără ezitare şi că acesta este autorul faptei. Pe de altă parte, s-a apropiat
de cele două părŃi vătămate şi s-au îmbrâncit, deci având vizibilitate foarte bună
şi datorită acelei sperieturi li s-a imprimat fizionomia inculpatului şi l-au
recunoscut fără ezitare. Cu privire că, partea vătămată a fost singura care putea
să precizeze că haina cu care a fost îmbrăcat inculpatul a prezentat ruptură,
speculaŃia nu se relevă. Cu privire la telefon, raportat la interceptarea
convorbirilor rezultă că acel telefon se afla la inculpat, având în vedere ultimul
proces verbal de redare a convorbirii telefonice din 13.11.2009. Până atunci a
fost folosit acel telefon atât de concubină cât şi de L. P.
Cu privire la alibiul inculpatului, că nu este unul din participanŃi la
comiterea infracŃiunii din 2009, nu este susŃinută. Martorul C. a arătat clar că nu
el a fost persoana care l-a transportat pe inculpat, că în faŃa instanŃei de fond şi-a
schimbat declaraŃia, s-a datorat presiunii membrilor familiei inculpatului, martor
care în faŃa instanŃei de apel a revenit asupra declaraŃiei.
SusŃine că în opinia parchetului, materialul probator administrat în cauză
demonstrează vinovăŃia inculpatului.
Cu privire cum s-a derulat prezentul proces penal se găsesc procese
verbale la dosar, astfel instanŃa de apel poate aprecia şi procedura cum s-a
derulat prezentul proces.
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Apărătorul inculpatului, susŃine că, părŃile vătămate când au revenit acasă
s-au preocupat de cel solid, pe parcurs au spus că l-au văzut pe toŃi că erau la
distanŃă mică.
Cu privire la telefon, susŃine că, este lesne de înŃeles de ce acest inculpat
nu s-a putut exprima în acest sens.
Cu privire la note, într-adevăr acele procese verbale se fac pe baza
consemnărilor de grefier, însă nu reflectă realitatea şi au fost mai multe
persoane care au văzut derularea procesului.
Inculpatul având ultimul cuvânt, apreciază pedeapsa de 10 ani prea mare,
susŃine în continuare că nu este autorul faptei, vinovaŃii sunt liberi fără să se
facă alte cercetări, are un copil minor şi numai peste 10 ani o să aibă
posibilitatea de îl vadă.
TRIBUNALUL
Prin sentinŃa penală nr. 536 din data de 27.05.2010, pronunŃată de
Judecătoria Cluj-Napoca, în baza art.211 al.1, al.2 lit. b, al.2 ind.1 lit. a si c C.
pen. a fost condamnat inculpatul R. I., poreclit „B…., fiul lui Natural şi
LuminiŃa, născut la data de 23.10.1990 în Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificat
prin CI seria, domiciliat în Cluj-Napoca, , jud. Cluj, CNP, necăsătorit, studii 2
clase, în stare de arest, la 10 ani închisoare cu aplic.art.71 - art.64 lit. a teza II
C.pen.
In baza art.350 C.pr.pen. a fost menŃinută starea de arest.
In baza art.88 C.pen. s-a scăzut din pedeapsa aplicata prevenŃia de la
14.11.2009 la zi.
In baza art.14/346 C.pr.pen. a fost admisă acŃiunea civila exercitata de
părŃile civile H. O. D şi H. L. M, ambii domiciliaŃi în Cluj-Napoca,., jud. Cluj şi
a fost obligat inculpatul la plata către acestea a sumei de 10.000 lei daune
materiale.
In baza art.191 al.1 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul la 1000 lei
cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parŃial al av. din oficiu B. M., in suma
de 50 lei, s-a avansat din FMJ.
Pentru a pronunŃa această hotărâre prima instanŃă a reŃinut următoarele :
La data de 01.11.2009, în jurul orei 18,30, inculpatul R. I. însoŃit de încă
două persoane de sex masculin s-a deplasat la locuinŃa părŃilor vătămate H. O. şi
H. M. cu intenŃia de a sustrage bunuri. Profitând de faptul că afară era întuneric
cei trei au escaladat gardul împrejmuitor al locuinŃei, pătrunzând în casă printr-o
uşă neasigurată. Au sustras din interior 3 telefoane mobile şi mai multe bijuterii
in valoare totală de 10.000 lei.
În timp ce autorii se pregăteau să părăsească locuinŃa au fost surprinşi la
locul faptei de către părŃile vătămate, care se întorceau dintr-o călătorie. Partea
vătămată H. O. D a fost Ńinta unei lovituri pe care unul din cei trei autori i-a
aplicat-o cu o rangă de fier beton ce avea lungimea de aproximativ 1,30 m şi
diametrul de 4 cm. Lovitura respectivă a fost puternic atenuată de împrejurarea
că agresorul a lovit, din eroare, mai întâi una din grinzile tavanului (f.35
dos.inst.). Cu toate acestea partea vătămată H. O. D a prezentat leziuni
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corporale constând în principal în plagă contuză retroauriculară dreapta, pentru
care a necesitat 12-13 zile de îngrijiri medicale potrivit raportului de constatare
medico-legală existent la fila 60 a dup.
După ce a reuşit să ia ranga din mâna agresorului, H. O. D urmat de soŃia
acestuia i-au urmărit pe cei trei pe terasă şi ulterior pe gazon, unde vizibilitatea
era foarte bună datorită aprinderii unor lămpi cu senzori de mişcare instalate
acolo. Întrucât H. O. încerca sa îl imobilizeze pe agresor – care avea in mână un
cuŃit cu care ameninŃa victima, ceilalŃi doi autori, dintre care unul era inculpatul
R. I. şi care reuşiseră să sară gardul pentru a-şi asigura scăparea, au revenit la
locul agresiunii. Inculpatul R. I., la îndemnul celorlalŃi, a scos un cuŃit pe care îl
avea asupra sa agitându-l în direcŃia părŃii vătămate H. O. D. In timp ce striga
ameninŃător (şi mobilizator pentru ceilalŃi agresori) „taie-l, înjunghie-l, omoară-l
!”, a îmbrâncit mai întâi victima de sex feminin, după care, a aplicat o lovitură
de pumn victimei de sex masculin, in partea stângă a capului. H. O. D a căzut la
pământ, iar cei trei autori au reuşit să sară gardul urcându-se apoi într-o maşină
sport de culoare roşie care îi aştepta în apropiere şi care a pornit în trombă cu
farurile stinse.
Fiind audiat, atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăŃii,
inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptei construindu-şi un alibi mincinos
potrivit căruia la data şi în timpul săvârşirii faptei, fiind ziua de LuminaŃie s-ar
fi aflat mai întâi acasă cu concubina sa L.D. şi apoi la cimitirul din Someşeni
împreună cu unchiul său - numitul S. P., cu părinŃii săi şi cu L.A., poreclită P
(f.63 dos.inst.). Transportul la cimitir al persoanelor de mai sus ar fi fost
asigurat, potrivit alibiului, de către taximetristul C. Ioan (f.51 dos.inst.).
Apărarea inculpatului a fost înlăturată, fără putinŃă de tăgadă, de
următoarele mijloace de probă:
1. Ambele părŃi vătămate au participat la recunoaşterea din grup a
inculpatului R. I., recunoscându-l, după trăsăturile feŃei –pomeŃii ridicaŃi,
culoarea tenului, vestimentaŃie - aceeaşi haină şi căciulă pe care inculpatul le
purta in timpul săvârşirii infracŃiunii, fără ezitare din grupul în care a fost
introdus de către poliŃişti (f.109-124 dup.). Mai mult, întrucât din cauza emoŃiei
puternice trăite de către partea vătămată H. L. M aceasta şi-a adus aminte că
după ce inculpatul R. I. a sărit gardul a auzit zgomotul specific al ruperii unei
haine, cu ocazia prezentării pentru recunoaştere aceasta a cerut poliŃiştilor să
cerceteze dacă haina este ruptă sau nu (f.37,38 dos.inst.). Întorcându-l pe
inculpat poliŃiştii au constatat că geaca acestuia era ruptă în partea din spate sub
umărul stâng (foto nr.3, 4 şi 5 de la fila 119, 120 dup.). Cu privire la ruptura
respectivă – care poate fi observată în mod direct pe haina corp delict anexată
dosarului, inculpatul a susŃinut că nu este vorba de o ruptură ci de o
„descusătură” produsă în momentul încătuşării sale cu ocazia reŃinerii.
ExplicaŃia nu este credibilă nici în sine (adunarea mâinilor la spate nu poate
produce o astfel de ruptură) şi nici în raport de celelalte explicaŃii oferite de
victime cu ocazia recunoaşterii. De altfel, nu există nici un motiv pentru a
decredibiliza declaraŃiile celor două părŃi vătămate care, şi în faŃa instanŃei –
după ce din cauza stării traumatizante de teamă au solicitat preşedintelui
declararea şedinŃei secrete (f.40 dos.inst.)- au recunoscut pe inculpatul R. I. ca
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fiind unul din autorii faptei. S-a mai susŃinut de către inculpat, prin apărător, că
jacheta respectivă ar fi fost achiziŃionată de către acesta după comiterea
infracŃiunii, apărare care nu este credibilă în raport de motivele anterioare şi de
constatarea că jacheta în speŃă are un grad relativ ridicat de uzură.
2. În urma punerii în aplicare a autorizaŃiei nr.120/2009 şi 121/2009
emise de către Judecătoria Cluj-Napoca s-a stabilit că de pe telefonul cu seria
IMEI aparŃinând părŃii vătămate H. M. şi sustras de autorii infracŃiunii de
tâlhărie, au fost efectuate mai multe convorbiri telefonice-după comiterea
infracŃiunii, de la nr. de telefon. Din analiza conŃinutului procesului-verbal de
redare a convorbirilor rezultă că telefonul sustras părŃii vătămate H. L. a fost
folosit de către concubina inculpatului R. I., numita L.D. poreclită N (f.191
verso dup), tatăl inculpatului L.p. (f.201 verso dup) şi de către inculpatul R. I.
însuşi (f.196,202, 203 dup). ToŃi cei trei locuiesc la aceeaşi adresă de pe strada
……
3. In cauză a fost efectuat un raport de constatare tehnico-ştiinŃifică din
ale cărui concluzii a rezultat că inculpatul R. I. a evidenŃiat reacŃii specifice ale
comportamentului simulat. Mai mult, pe parcursul examinării inculpatul a avut
un comportament menit să denatureze traseele diagramei poligraf (mişcări fine
ale degetelor pe care erau ataşaŃi senzorii, respiraŃie controlată, închiderea
ochilor pentru a se putea relaxa, etc. f.87- 92 dup).
4. Alibiul inculpatului este înlăturat şi de declaraŃia dată în cursul
urmăririi penale de către martorul C. I, care a negat că în ziua de luminaŃie l-ar
fi transportat pe inculpat la cimitirul Someşeni (f.127,128 dup). Această
declaraŃie a fost schimbată de către martor in cursul judecăŃii (f.51 dos.inst.),
însă declaraŃia mincinoasă dată în faŃa instanŃei a fost ulterior retractată de către
acelaşi martor (f.59-62 dos.inst.). Cu ocazia retractării martorul a arătat că a dat
declaraŃia mincinoasă din cauza unor presiuni făcute la adresa sa de rude ale
inculpatului. SusŃinerea este credibilă câtă vreme însuşi preşedintele
completului a primit ameninŃări cu moartea de la numitul L I (fratele liber şi
recidivist pentru infracŃiuni de violenŃă al inculpatului). De asemenea, simpla
lecturare a încheierilor de şedinŃă din prezentul dosar (care oricum nu pot
surprinde întru-totul tensiunea provocată de inculpat şi rudeniile sale in cursul
judecăŃii, în special - f.66,67, 77, 78 dos.inst.) conduce la întărirea credibilităŃii
declaraŃiei retractate de către martorul C. I.
5. FaŃă de cele arătate la pct.1-4 instanŃa de fond a înlăturat din probaŃiune
declaraŃiile mincinoase ale martorilor : L.D. – concubina inculpatului (f.63
dos.inst.) şi S. P.-unchiul inculpatului în privinŃa căruia atitudinea sa pro causa
(dovedirea alibiului mincinos) rezultă în mod evident şi din consemnările
încheierii de şedinŃă din 13.05.2010 (f.77 şi 77 verso dos.inst.). Se va sesiza in
acest sens Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca cu privire la
săvârşirea de fiecare dintre aceştia a infracŃiunii de mărturie mincinoasă prev. de
art. 260 C.pen..
Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii de
tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin.1,2 lit. b şi alin.2 ind.1 lit.a, c Cod penal.
La individualizarea pedepsei care i-a fost aplicată inculpatului, instanŃa de
fond a Ńinut seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de
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art.72 Cod penal şi în acest context de poziŃia nesinceră, de gradul sporit de
pericol social al faptei săvârşite, de lipsa antecedenŃei penale, de persoana
infractorului. Legat de aceasta din urma, instanŃa de fond a apreciat că
inculpatul R. I. prezintă un potenŃial criminogen deosebit care rezultă din lipsa
oricărei căinŃe, de atitudinea sa negativistă, sfidător revendicativă şi
comportamentul impulsiv in condiŃiile unui intelect de limită (QI = 70, potrivit
raportului de expertiză medico-legală psihiatrică efectuat in dosarul nr. /2008 al
Judecătoriei Cluj-Napoca) şi din subversivitatea la adresa sistemului de valori
sociale general acceptate, promovată în familia şi anturajul acestuia.
Pentru aceste considerente, instanŃa de fond a condamnat inculpatul la
pedeapsa închisorii în durata de 10 ani cu executare în detenŃie. A fost dedusă
prevenŃia şi s-a menŃinut starea de arest.
Sub aspectul laturii civile, in temeiul art. 14 C.pr.pen. rap. la art. 346
C.pr.pen. instanŃa de fond a satisfăcut în întregime pretenŃiile părŃilor vătămate.
În baza art.191 al. 1 Cod procedură penală a obligat inculpatul la plata
cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 1000 lei.
Împotriva acestei sentinŃe penale a declarat în termen legal apel
inculpatul R. I. solicitând admiterea acestuia, desfiinŃarea sentinŃei penale
apelate şi rejudecând cauza să se dispună în principal admiterea sa sub aspectul
săvârşirii infracŃiunii de tâlhărie reŃinută în sarcina sa iar în subsidiar reducerea
cuantumului pedepsei aplicate.
În motivarea apelului declarat în cauză s-a arătat în esenŃă că inculpatul
R. I. nu a comis infracŃiunea de tâlhărie reŃinută în sarcina sa de către organele
de urmărire penală. Astfel, s-a arătat că la data comiterii faptei inculpatul se afla
la cimitirul din localitatea Someşeni, împreună cu mai multe persoane fiind Ziua
MorŃilor. De asemenea, s-a arătat că obiectele vestimentare pe care le-a purtat la
momentul recunoaşterii sale din grup de către partea vătămată au fost
achiziŃionate la data de 7.11.2009, respectiv 9.11.2009, fiind depus în acest sens
la dosarul cauzei un bon fiscal. În ceea ce priveşte transcrierea convorbirilor
telefonice interceptate autorizat, realizate de pe unul din telefoanele mobile
aparŃinând părŃilor vătămate şi sustras în seara zilei de 1.11.2009 din locuinŃa
acestora, inculpatul a arătat că probabil concubina sa a realizat sporadic
convorbiri telefonice, prin introducerea propriei sale cartele telefonice în
telefonul cu nr. de IMEI interceptat, telefon pus la dispoziŃie probabil de vreo
persoană din grupul său de cunoştinŃe.
În ceea ce priveşte solicitarea formulată în subsidiar, s-a arătat că
pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată de instanŃa de fond este mult prea mare
raportat la fapta comisă.
Analizând apelul declarat în cauză pe baza actelor de la dosarul cauzei şi
a dispoziŃiilor legale incidente, tribunalul reŃine următoarele :
Pe baza probatoriului legal administrat atât în faza de urmărire penală cât
şi a cercetării judecătoreşti, constând în : plângerea penală şi declaraŃiile părŃii
vătămate H. O. şi H M, procesul-verbal de cercetare la faŃa locului, planşa foto,
raportul de constatare medico-legală, procesul verbal de recunoaştere din grup,
declaraŃiile martorilor, declaraŃiile inculpatului, instanŃa de fond a reŃinut o
69

corectă stare de fapt şi de drept, pronunŃând o hotărâre judecătorească legală şi
temeinică.
Astfel, sub aspectul stării de fapt s-a reŃinut că la data de 1.11.2009, în
jurul orelor 18,30, partea vătămată H. O. şi H. M. au revenit la locuinŃa acestora
situată în localitatea C. AflaŃi în apropiere, au constatat că imobilul are camerele
de la etaj luminate deşi nici un membru de familie nu rămăsese la domiciliu iar
odată intraŃi în interior, au constatat siluetele a trei persoane care de deplasau
spre ieşire , înspre terasa din spatele imobilului. În interiorul locuinŃei partea
vătămată H. O., fiind în urmărirea celor trei, a fost agresat în zona capului cu o
bucată de fier beton, fiindu-i cauzate lovituri corporale care au necesitat pentru
vindecare un număr de 12-13 zile îngrijiri medicale, aşa cum s-a constatat
ulterior prin actul medico-legal întocmit. După ce au ajuns în curtea imobilului,
ambele părŃi vătămate aflate în urmărirea persoanelor care părăsiseră locuinŃa,
au constatat în lumina de la un bec cu senzor de mişcare aflat pe terasă,
existenŃa la faŃa locului a trei bărbaŃi dintre care unul cu o construcŃie atletică,
brunet şi cu mustaŃă iar ceilalŃi doi de 1,65 – 1,70 m înălŃime, constituŃie
astenică şi având fesuri pe cap, unul dintre acestea fiind cu o „pată albă”. Partea
vătămată a aplicat celui dintâi mai multe lovituri peste spate cu bucata de fier
beton şi în apărarea acestuia au intervenit şi ceilalŃi doi, care iniŃial reuşiseră să
escaladeze gardul împrejmuitor. Unul dintre aceştia, îmbrăcat în gri şi negru şi
având fes pe cap a ameninŃat partea vătămată cu un cuŃit şi a aplicat o lovitură în
zona capului părŃii vătămate H. O. şi a îmbrâncit-o pe partea vătămată H. M.
după care toŃi trei au părăsit în grabă curtea prin escaladarea gardului iar apoi
zona, cu ajutorul unui autoturism de culoare roşie. PărŃile vătămate au constatat
sustragerea din locuinŃă a trei telefoane mobile, a unui ceas şi a mai multor
bijuterii din aur, evaluând prejudiciul la 10.000 lei.
În drept, în mod corect s-a reŃinut în sarcina inculpatului R. I. comiterea
infracŃiunii de tâlhărie prev. de art.211 al.1, al.2 lit.b, al.2 ind.1 lit.a şi c C.pen.
Apărările invocate de către inculpat în susŃinerea apelului declarat, în
sensul nevinovăŃiei sale, sunt nefondate, fiind infirmate de mijloace de probă
administrate în cauză.
Astfel, este de reŃinut în prezenta cauză recunoaşterea fără ezitare , la
momentul prezentării pentru recunoaşterea din grup, de către părŃile vătămate a
inculpatului ca fiind unul dintre cei trei surprinşi în domiciliul comun în data de
1.11.2009. Este de remarcat de asemenea că descrierile iniŃiale făcute de către
părŃile vătămate cu privire la cele trei persoane, atât cu privire la semnalmente
cât şi obiecte vestimentare, corespund întru totul persoanei inculpatului R. I.,
ambele persoane vătămate descriind persoana ca s-a reîntors în curte, după
escaladarea iniŃială a gardului şi a intervenit în ajutorul celui cu mustaŃă, brunet
şi cu constituŃie atletică, ca fiind de 1,65 – 170, cm, constituŃie astenică, tenul
mai alb precum şi că era îmbrăcat în haine de culoare închisă cu un fes negru cu
ceva alb pe cap. Cu privire la obiectele de vestimentaŃie, ambele părŃi vătămate
au arătat că la momentul prezentării inculpatului R. I. spre recunoaştere din grup
acesta era îmbrăcat în aceleaşi haine ca şi cele de la momentul comiterii faptei.
Mai mult, partea vătămată H. M. şi-a adus aminte la momentul
recunoaşterii din grup că în momentul escaladării gardului a auzit un zgomot
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specific de rupere, sens în care a cerut organelor de cercetare care efectuau
recunoaşterea din grup să fie cercetată haina inculpatului R. I., ocazie cu care sa constatat că aceasta prezenta urme de rupere în zona umărului stâng.
Cu privire la acest obiect vestimentar, inculpatul R. I. a susŃinut că a
achiziŃionat fesul purtat la momentul recunoaşterii din grup la data de 7.11.2008
iar haina la data de 9.11.2009, din PiaŃa Mărăşti. Deşi inculpatul a depus în
susŃinerea celor de mai sus, cu privire la haină, un bon fiscal de achiziŃionare a
unei bluze (f.78 d.u) , se constată că acesta a fost emis la data de 14.11.2009,
adică după reŃinerea sa în prezenta cauză. De asemenea, în ceea ce priveşte
ruptura din zona umărului stâng, constatată la recunoaşterea din grup,
inculpatul iniŃial a susŃinut că de fapt nu e nici o ruptură ci doar o descusătură
datorată uzurii (deşi haina fusese achiziŃionată cu doar câteva zile în urmă
potrivit apărărilor inculpatului !!) iar ulterior, pe parcursul soluŃionării apelului
inculpatul a susŃinut că probabil respectiva ruptură s-a produs cu ocazia
prinderii sale de către organele de poliŃie care l-au bruscat. Martorul audiat pe
acest aspect de către instanŃa de apel nu a fost în măsură să confirme apărarea
inculpatului arătând că e posibil să se fi întâmplat acest lucru însă personal nu a
văzut.
De asemenea susŃinerea inculpatului în sensul că recunoaşterea din grup
nu a fost corect realizată întrucât celelalte persoane prezentate spre recunoaştere
aveau tenul mult mai închis decât al său , nu poate fi reŃinută fiind contrazisă de
planşa foto depusă în cauză şi realizată cu acea ocazie.
În ceea ce priveşte alibiul furnizat de către inculpat în sensul că la data şi
ora comiterii faptei reŃinute în sarcina sa se afla în cimitirul din Someşeni, nu a
fost susŃinut iniŃial nici de concubina sa, martora L.D. , care a arătat că în
respectivele repere temporale inculpatul s-a aflat la domiciliu împreună cu
martora L.D. şi trei nepoŃi. De asemenea, alibiul formulat nu a fost confirmat
nici de martorul C. I care a arătat că la data de 1.11.2009 nu l-a transportat pe
inculpat în cimitirul din Someşeni. CeilalŃi martori audiaŃi pe aceeaşi teză
probatorie, au susŃinut în esenŃă apărările inculpatului, însoŃite însă de
numeroase neconcordanŃe între declaraŃii , în legătură cu alte aspecte de la
momentul deplasării la cimitirul din Someşeni. Coroborând aceste aspecte atât
cu celelalte mijloace de probă administrate cât şi cu împrejurarea că martorii în
discuŃie sunt rude cu inculpatul, instanŃa de fond în mod corect a dispus
înlăturarea acestora.
Nu pot fi reŃinute de asemenea susŃinerile inculpatului în sensul că
telefonul mobil sustras din locuinŃa părŃii vătămate şi pe al cărui IMEI s-a
autorizat interceptarea a ajuns întâmplător în posesia inculpatului sau a
concubinei sale, fiind probabil pus la dispoziŃia acestora pentru un scurt interval
de timp, în vederea susŃinerii unei convorbiri telefonice cu propria cartelă, de
către persoane din cercul de cunoscuŃi .. Astfel, din transcrierile convorbirilor
telefonice efectuate în mod autorizat, rezultă în mod cert că acest telefon mobil
s-a aflat pe un mare interval de timp dacă nu în chiar tot intervalul de timp de la
sustragere şi până la reŃinerea inculpatului R. I., în posesia acestuia sau a
membrilor familiei sale. Există la dosar convorbiri interceptate autorizat şi
transcrise din zilele imediat următoare comiterii faptei (fila 191 verso, 196, 201
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verso, 202, 204) din cuprinsul cărora rezultă că respectivul telefon mobil s-a
aflat în posesia membrilor familiei inculpatului („soŃia lui B….”- martora L.D. ,
concubina inculpatului, „P”- martorul L P, concubinul mamei inculpatului ) sau
chiar a inculpatului. Oricum, la data de 13.11.2009, imediat după ridicarea
inculpatului R. I. de către organele de poliŃie şi deplasarea la sediul PoliŃiei
Municipiului Cluj, inculpatul a luat legătura telefonic , de pe acelaşi telefon
mobil, cu d-na av. B căreia i-a solicitat asistenŃă în cauză (f.273 verso, u.p.).
În ceea ce priveşte solicitarea inculpatului de reducere a cuantumului
pedepsei aplicate, tribunalul apreciază că aceasta este nefondată.
Astfel, având în vedere gravitatea deosebită a faptei comise, prejudiciul
cauzat şi nerecuperat, atitudinea procesuală a inculpatului de nerecunoaştere
totală a faptei comise, contrar probelor administrate, şi de furnizare constantă de
noi alibiuri ori explicaŃii în vederea inducerii în eroare a organelor judiciare,
persoana inculpatului care , deşi de doar 21 de ani, a suferit numeroase
condamnări (fila 77 dosar up) şi este cercetat în prezent pentru multiple furturi
din locuinŃe (f. 172 dosar up) tribunalul apreciază că pedeapsa aplicată de către
instanŃa de fond este stabilită în deplină concordanŃă cu criteriile de
individualizare prev. de art. 72 C.pen. , în contextul circumstanŃelor concrete
din prezenta cauză.
FaŃă de aceste considerente , tribunalul constată că apelul declarat în
cauză este nefondat şi pe cale de consecinŃă în temeiul art.379 pct.1 lit.b
C.pr.pen. îl va respinge ca atare.
În temeiul art. 350 al. 1 C.pr.pen. tribunalul va menŃine starea de arest
preventiv a inculpatului , apreciind că temeiurile care au stat la baza luării şi
menŃinerii acestei măsuri sunt prezente şi în prezent iar în temeiul art. 88
C.pen. tribunalul va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reŃinerii
şi a arestării preventive începând cu data de 14.11.2009 şi până la zi .
În temeiul art.192 al.1 C.pr.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de
900 RON cheltuieli judiciare în apel în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

În temeiul art.379 pct.1 lit.b C.pr.pen. respinge ca nefondat apelul
declarat de către inculpatul R. I., fiul lui natural şi LuminiŃa, născut la data de
23.10.1990 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, CNP, aflat în stare de arest
preventiv în Penitenciarul Gherla împotriva SentinŃei penale nr.563/27.05.2010
pronunŃată de către Judecătoria Cluj- Napoca în dosarul cu nr. /2009 al aceleiaşi
instanŃe , pe care o menŃine în totalitate.
În temeiul art. 350 al. 1 C.pr.pen. menŃine starea de arest preventiv a
inculpatului şi în temeiul art. 88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată
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acestuia durata reŃinerii şi a arestării preventive începând cu data de
14.11.2009 şi până la zi .
În temeiul art.192 al.1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 900
RON cheltuieli judiciare în apel în favoarea statului .
Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
PronunŃată în şedinŃa publică azi ...03.2011.
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