
Minuta Curtii de Apel Iasi din 2 martie 2017

Solutia pe scurt: Condamna pe inculpatul S.V. pentru savarsirea infractiunilor
de: 1. "trafic de influenta" in forma continuata, prev. si ped. de art. 291 din Codul
penal rap. la art. 7 alin. 1, lit. b din Legea nr. 78/2000, modificata si completata, cu
aplic.  art.  35  alin.  1  Cod  penal  (referitor  la  L.  I.), la  pedeapsa  de  3  (trei)  ani
inchisoare si la pedeapsa complementara constand in interzicerea pe o durata de 5
ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a), b) si g) din Codul penal, respectiv
dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a
ocupa o  functie  care  implica  exercitiul  autoritatii  de stat  si  dreptul  de  a  exercita
functia de magistrat. In baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1, lit. a), b) si g) din
Codul penal interzice inculpatului S.V. ca pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor
de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o
functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a exercita functia de
magistrat. 2. "trafic de influenta", prev. si ped. de art. 291 din Codul penal rap. la
art. 7 alin. 1, lit. b din Legea nr. 78/2000, modificata si completata (referitor la S. E.),
la  pedeapsa  de  2  (doi)  ani  si  8  luni  inchisoare si  la  pedeapsa  complementara
constand in interzicerea pe o durata de 5 ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit.
a), b) si g) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in
orice  alte  functii  publice,  dreptul  de  a  ocupa  o  functie  care  implica  exercitiul
autoritatii de stat si dreptul de a exercita functia de magistrat. In baza art. 65 alin. 1
raportat la art. 66 alin. 1, lit. a), b) si g) din Codul penal interzice inculpatului S.V. ca
pedeapsa accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in
orice  alte  functii  publice,  dreptul  de  a  ocupa  o  functie  care  implica  exercitiul
autoritatii  de  stat  si  dreptul  de  a  exercita  functia  de  magistrat. 3.  "trafic  de
influenta", prev. si ped. de art. 291 din Codul penal rap. la art. 7 alin. 1, lit. b din
Legea nr. 78/2000, modificata si completata (referitor la R. L.), la pedeapsa de 2
(doi) ani si 8 luni inchisoare si la pedeapsa complementara constand in interzicerea
pe o durata de 5 ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a), b) si g) din Codul
penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii
publice,  dreptul  de  a ocupa o functie care  implica  exercitiul  autoritatii  de  stat  si
dreptul de a exercita functia de magistrat. In baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66
alin.  1,  lit.  a),  b)  si  g)  din  Codul  penal  interzice  inculpatului  S.V.  ca  pedeapsa
accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte
functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat
si dreptul de a exercita functia de magistrat. 4. "nerespectarea regimului armelor si
munitiilor", prev. si ped. de art. 342 alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 1 (un)
an inchisoare. In temeiul dispozitiilor art.  38 alin. 1 si  art.  39 alin.1, lit.  b) Cod
penal, aplica inculpatului S.V. pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani inchisoare, la
care adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv
de 2 (doi)  ani,  1(una) luna si  10 (zece) zile, urmand ca inculpatul sa execute
pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani, 1(una) luna si 10 (zece) zile inchisoare. In
temeiul  art.  45  alin.3,  lit.  a  Cod  penal,  inculpatul  S.V.  va  executa  pedeapsa
complementara, constand in interzicerea pe o durata de 5 ani a drepturilor prev. de
art.  66  alin.  1,  lit.  a),  b)  si  g)  din  Codul  penal,  respectiv dreptul  de  a  fi  ales  in



autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care
implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a exercita functia de magistrat. In
temeiul  art.  45  alin.  5  Cod penal,  inculpatul  S.V.  va  executa  pedeapsa accesorie,
constand in interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a), b) si g) din Codul
penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii
publice,  dreptul  de  a ocupa o functie care  implica  exercitiul  autoritatii  de  stat  si
dreptul de a exercita functia de magistrat. In temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce
din  pedeapsa  aplicata  durata  retinerii  si  arestarii  preventive,  precum  si  durata
arestului la domiciliu, respectiv de la 27.07.2014 la 26.06.2015, inclusiv. In temeiul
disp.  art.  112 alin.  1,  lit.  e)  Cod penal,  cu referire la  art.  291 alin.  2 Cod penal,
confisca de la inculpatul S.V. suma de 5132 lei. In temeiul disp. art. 112 alin. 1, lit. f)
Cod  penal,  confisca  de  la  inculpatul  S.V.  numar  de  45  cartuse  cu  glont,  avand
inscriptia GECO 9X19, aflate,  potrivit  procesului verbal din data de 19.08.204 al
Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, la camera de corpuri delicte din cadrul IPJ
Vaslui.  Mentine  masura  sechestrului  asigurator  instituit  prin  Ordonanta  din
17.09.2014, in dosarul de urmarire penala cu nr. 62/P/2014 al Parchetului de pe langa
inalta  Curte  de  Casatie  si  Justitie  –  Directia  Nationala  Anticoruptie  –  Serviciul
Teritorial Iasi, asupra a unui numar de 45 cartuse cu glont, avand inscriptia GECO
9X19. In temeiul dispozitiilor art. 396 aliniatul 5 Cod procedura penala rap. la art. 16
litera  b)  teza  a-I-a  Cod  procedura  penala, achita  pe  inculpatul  S.V.  pentru
savarsirea infractiunilor de: - "trafic de influenta", prev. de art. 291 din Codul
penal rap. la art.  7 alin. 1, lit.  b din Legea nr. 78/2000, modificata si completata,
(referitor la B. I. D.); - "influentarea declaratiilor", prev. si ped. de art. 272 alin. 1
din Codul penal din 1969. In baza art. 404 alin. 4 Cod procedura penala ridica masura
sechestrului  asigurator  instituit  asupra  sumei  de  1.000  lei,  prin  Ordonanta  din
17.09.2014, in dosarul de urmarire penala cu nr. 62/P/2014 al Parchetului de pe langa
inalta  Curte  de  Casatie  si  Justitie  –  Directia  Nationala  Anticoruptie  –  Serviciul
Teritorial Iasi. In temeiul disp. art. 255 alin. 1 Cod procedura penala, restituie catre
numita L. E. D. suma de 1000 lei, ce a fost ridicata de la aceasta prin procesul-verbal
din 26.07.2014, incheiat in dosarul de urmarire penala nr. 62/P/2014, fila 56 vol. V"
B Condamna  pe  inculpatul  L.  I.,  pentru  savarsirea  infractiunii  de  "cumparare  de
influenta" in forma continuata, prev. de art. 292 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin.
1 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani si 4 (patru) luni inchisoare si la pedeapsa
complementara constand in interzicerea pe o durata de 3 ani a drepturilor prev. de art.
66 alin. 1, lit. a) si b) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile
publice sau in orice alte functii publice, precum si dreptul de a ocupa o functie care
implica exercitiul autoritatii de stat. In baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1,
lit.  a)  si  b)  din  Codul  penal  interzice  inculpatului  L.  I.  ca  pedeapsa  accesorie
exercitarea  drepturilor  de  a  fi  ales  in  autoritatile  publice  sau  in  orice  alte  functii
publice, precum si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de
stat.  Descontopeste  pedeapsa  rezultanta  de  4  ani  si  6  luni  inchisoare,  aplicata
inculpatului L. I. prin sent. pen. nr.285/04.10.2013 a Judecatoriei Husi, modificata si
ramasa definitiva prin dec. pen. nr. 209/24.04.2014 a Curtii de apel Iasi, in pedepsele
componente de: - 1 an si 6 luni inchisoare, stabilita pentru savarsirea infractiunii prev.
de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1, lit. b si d Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal; - 4



ani si 6 luni inchisoare, stabilita pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 208 alin. 1,
209 alin. 1, lit. a, g si i din Codul pena din 1968, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din
1968 si art. 5 Cod penal. Constata ca infractiunea pentru care inculpatul L. I. a fost
condamnat prin prezenta este concurenta cu infractiunile pentru care inculpatul a fost
condamnat  prin  sent.  pen.  nr.  285/04.10.2013  a  Judecatoriei  Hu?i,  modificata  si
ramasa definitiva prin dec. pen. nr. 209/24.04.2014 a Curtii de apel Iasi. In temeiul
dispozitiilor art. 40 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 39 alin.1, lit. b) Cod penal si la
art. 10 din Legea nr. 187/2012, aplica inculpatului L. I. pedeapsa cea mai grea de 4
(patru) ani si 6 (sase) luni inchisoare, la care adauga un spor de o treime din totalul
celorlalte  pedepse stabilite,  respectiv de 1 (un) an,  3 (trei)  luni  si  10 (zece)  zile,
urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani, 9 (noua) luni si
10 (zece) zile inchisoare . In temeiul art. 45 alin. 1 Cod penal, inculpatul L. I. va
executa pedeapsa complementara,  constand in interzicerea pe o durata de 3 ani a
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a) si b) din Codul penal, respectiv dreptul de a
fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, precum si dreptul de a
ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat. In temeiul art. 45 alin. 5 Cod
penal,  inculpatul  L.  I.  va  executa  pedeapsa  accesorie,  constand  in  interzicerea
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1, lit. a) si b) din Codul penal, respectiv dreptul de a
fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, precum si dreptul de a
ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat. In temeiul disp. art. 40 alin.
3 Cod penal, scade din durata pedepsei rezultante de executat durata deja executata,
respectiv de la 26.10. – 27.10.2011 si de la 25.04.2014 la zi. In temeiul disp. art. 112
alin. 1, lit.  e)  Cod penal, cu referire la art. 291 alin.  2 Cod penal, confisca de la
inculpatul  L.  I.  suma  de  8000  lei.  C.  Condamna  pe  inculpatul  P.  C.  C.,  pentru
savarsirea infractiunii de "marturie mincinoasa", prev. si ped. de art. 273 alin. 1 din
Codul penal, la pedeapsa de 9 (noua) luni inchisoare. In temeiul art. 91 Cod penal
dispune  suspendarea  sub  supraveghere  a  executarii  pedepsei  de  9  (noua)  luni
inchisoare aplicata inculpatului P. C. C. si stabileste un termen de supraveghere de 2
ani,  conform dispozitiilor art.  92 Cod penal.  In  temeiul art.  93 alin. 1 Cod penal
obliga  inculpatul  P.  C.  C.  ca  pe  durata  termenului  de  supraveghere  sa  respecte
urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Iasi,
la  datele  fixate  de  acesta;  b)  sa  primeasca  vizitele  consilierului  de  probatiune
desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice
deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa
comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de
existenta. In temeiul art. 93 alin. 2 Cod penal obliga inculpatul P. C. C. ca pe durata
termenului  de  supraveghere  sa  execute  urmatoarea  obligatie:  sa  frecventeze  un
program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de probatiune Iasi sau organizate
in colaborare cu institutii din comunitate. In temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe
parcursul  termenului  de  supraveghere,  inculpatul  P.  C.  C.  va  presta  o  munca
neremunerata  in  folosul  comunitatii  in  cadrul  Directiei  de  Asistenta  Comunitara
(Consiliul Local Iasi) sau in cadrul SC Servicii Publice SA (Consiliul Local Iasi), pe
o perioada de 60 de zile lucratoare. In temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atentia
inculpatului  P.  C.  C.  asupra  dispozitiilor  art.  96  Cod  penal  privind  revocarea
suspendarii in caz de nerespectare, cu rea-credinta, a masurilor de supraveghere ori



de neexecutare a obligatiilor impuse ori stabilite de lege. D. Condamna pe inculpatul
R. L., pentru savarsirea infractiunii de "cumparare de influenta", prev. si ped. de art.
292  din  Codul  penal,  la  pedeapsa  de  2  (doi)  ani  inchisoare  si  la  pedeapsa
complementara constand in interzicerea pe o durata de 3 ani a drepturilor prev. de art.
66 alin. 1, lit. a) si b) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile
publice sau in orice alte functii publice, precum si dreptul de a ocupa o functie care
implica exercitiul autoritatii de stat. In baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1,
lit.  a)  si  b)  din  Codul  penal  interzice  inculpatului  R.  L.  ca  pedeapsa  accesorie
exercitarea  drepturilor  de  a  fi  ales  in  autoritatile  publice  sau  in  orice  alte  functii
publice, precum si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de
stat. In temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executarii
pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului R. L. si stabileste un termen de
supraveghere de 3 ani, conform dispozitiilor art. 92 Cod penal. In temeiul art. 93 alin.
1 Cod penal,  obliga inculpatul  R. L.  ca pe durata termenului  de supraveghere sa
respecte  urmatoarele  masuri  de  supraveghere:  a)  sa  se  prezinte  la  Serviciul  de
Probatiune Constanta, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului
de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea
locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului
de munca;  e)  sa comunice  informatii  si  documente  de natura  a  permite controlul
mijloacelor sale de existenta. In temeiul art. 93 alin. 2 Cod penal, obliga inculpatul R.
L.  ca  pe  durata  termenului  de  supraveghere  sa  execute  urmatoarea  obligatie:  sa
frecventeze  un  program de  reintegrare  sociala  derulat  de  Serviciul  de  probatiune
Constanta sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate. In temeiul art. 93
alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul R. L. va presta
o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei Constanta – Directia
de Gospodarire Comunala sau in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta, pe
o perioada de 90 de zile lucratoare. In temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atentia
inculpatului R. L. asupra dispozitiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendarii
in  caz  de  nerespectare,  cu  rea-credinta,  a  masurilor  de  supraveghere  ori  de
neexecutare a obligatiilor impuse ori stabilite de lege. E. Condamna pe inculpatul S.
O. pentru savarsirea infractiunii de "marturie mincinoasa", prev. si ped. de art. 273
alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 9 (noua) luni inchisoare. In temeiul art. 91
Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 9 (noua)
luni inchisoare aplicata inculpatului S. O. si stabileste un termen de supraveghere de
2 ani, conform dispozitiilor art. 92 Cod penal. In temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal,
obliga  inculpatul  S.  O.  ca  pe  durata  termenului  de  supraveghere  sa  respecte
urmatoarele  masuri  de  supraveghere:  a)  sa  se  prezinte la  Serviciul  de  Probatiune
Vaslui, la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune
desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice
deplasare care depaseste 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa
comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de
existenta. In temeiul art. 93 alin. 2 Cod penal, obliga inculpatul S. O. ca pe durata
termenului  de  supraveghere  sa  execute  urmatoarea  obligatie:  sa  frecventeze  un
program  de  reintegrare  sociala  derulat  de  Serviciul  de  probatiune  Vaslui  sau
organizate in colaborare cu institutii din comunitate. In temeiul art. 93 alin. 3 Cod



penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul S. O. va presta o munca
neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei Barlad, sau in cadrul Directiei
de  Asistenta  Sociala  si  Protectia  Copilului  Vaslui  pe  o  perioada  de  60  de  zile
lucratoare.  In  temeiul  art.  91  alin.  4  Cod penal,  atrage atentia  inculpatului  S.  O.
asupra  dispozitiilor  art.  96  Cod  penal  privind  revocarea  suspendarii  in  caz  de
nerespectare,  cu  rea-credinta,  a  masurilor  de  supraveghere  ori  de  neexecutare  a
obligatiilor impuse ori stabilite de lege. F. In temeiul dispozitiilor art. 396 aliniatul 5
Cod procedura penala rap. la art. 16 litera b) teza a-I-a Cod procedura penala, achita
pe inculpatul B. I. D., pentru savarsirea infractiunii de "cumparare de influenta", prev.
de  art.  292 din  Codul  penal.  G.  In  temeiul  dispozitiilor  art.  274 alin.1  si  2  Cod
procedura penala, obliga inculpatii S.V., L. I., P. C. C., R. L. si S. O., cu datele de
stare civila si de identificare de mai sus, sa plateasca statului cheltuieli judiciare dupa
cum urmeaza: - inculpatul S.V. suma de 15000 lei; - inculpatul L. I. suma de 3000 lei;
-  inculpatul  P.  C.  C.  suma  de  3000  lei;  -  inculpatul  R.  L.  suma  de  3000  lei;  -
inculpatul S. O. suma de 3000 lei. In baza disp. art. 275 alin. 3 Cod procedura penala,
cheltuielile judiciare ocazionate de urmarirea penala si judecata inculpatului B. I. D.
raman in sarcina statului. In temeiul dispozitiilor art. 274 aliniatul 1 Cod procedura
penala, onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul L. I., in suma de
400 lei (delegatia nr. 6418 din 30.09.2014 – avocat C. S.) ramane in sarcina statului si
se avanseaza din fondurile Ministerului de Justitie catre Baroul Iasi. Cu drept de apel
in 10 zile  de  la  comunicarea minutei  pentru reprezentantul Ministerului  Public si
inculpati.
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