INCHISOARE CU SUSPENDARE – Inalta Curte a mentinut sentinta Curtii de Apel Alba Iulia prin care avocatul
Flaviu Radu Chebutiu din Baroul Hunedoara a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru trafic de
influenta. Chebutiu a fost acuzat ca a primit de la denuntator 6.000 lei si 1.100 euro pentru a-l scapa pe acesta
de un dosar penal (Minuta)

Scris de G.T.
Magistrati - Instante

Avocatul Flaviu Radu Chebutiu (foto) din Baroul Hunedoara a fost condamnat definitv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Completul de 3 al ICCJ a mentinut, in data de 18 noiembrie 2013,
sentinta Curtii de Apel Alba Iulia, dar a schimbat incadrarea juridica a faptei retinuta in sarcina lui Chebutiu, din trafic de influenta in forma continuata in trafic de influenta in forma simpla.

Avocatul Flaviu Radu Chebutiu (foto) din Baroul Hunedoara a fost condamnat definitv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Completul de 3 al ICCJ a mentinut, in data de 18 noiembrie 2013,
sentinta Curtii de Apel Alba Iulia, dar a schimbat incadrarea juridica a faptei retinuta in sarcina lui Chebutiu, din trafic de influenta in forma continuata in trafic de influenta in forma simpla.
Iata minuta ICCJ:
“Admite recursurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Alba Iulia si de inculpatul Chebutiu Radu Flaviu impotriva sentintei penale nr.36 din 19 martie 2013 a Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia Penala si pentru Cauze cu Minori. Caseaza, in parte, sentinta penala atacata, numai in ceea ce priveste gresita schimbare a incadrarii
juridice si gresita obligare a inculpatului la restituirea sumelor catre martorul denuntator Harciaga Marius si, rejudecand: In baza art.334 din Codul de procedura penala, schimba incadrarea juridica a faptei savarsita de inculpatul Chebutiu Radu Flaviu din infractiunea de trafic de influenta in forma continuata, prev. de art.257 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 din
Codul penal in infractiunea de trafic de influenta in forma simpla, prev. de art.257 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000. In baza art.257 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 condamna pe inculpatul Chebutiu Radu Flaviu la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare. In baza art.71 alin.1 din Codul penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de
art.64 alin.1 lit.a teza a II-a (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice) si lit.b (dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat), pe durata si in conditiile art.71 alin.2 din Codul penal. In temeiul art.81 alin.1 si art.82 alin.1 din Codul penal, suspenda conditionat executarea pedepsei principale de 2 ani si 6 luni inchisoare pe durata unui termen de incercare de 4 ani si 6 luni. In temeiul
art.71 alin.5 din Codul penal, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepsei accesorii. Pune in vedere inculpatului dispozitiile art.83 alin.1 din Codul penal, conform carora, daca in cursul termenului de incercare cel condamnat a savarsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea
conditionata, dispunand executarea in intregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. In temeiul art.88 alin.1 din Codul penal, deduce din pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoarea durata retinerii si a arestarii preventive a inculpatului incepand cu data de 11.09.2012 si pana in data de 17.09.2012. in temeiul art.61 alin.4 din Legea nr.78/2000, dispune restituirea catre denuntatorul Harciaga Marius a
sumelor de 6.000 lei si 1.100 euro. Mentine celelalte dispozitii ale hotararii atacate. Onorariul aparatorului desemnat din oficiu pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de 50 lei, se va plati din fondul Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi 18 noiembrie 2013”.
DNA: “Chebutiu a pretins si primit de la un denuntator sumele de 6.000 lei si 1.100 euro in scopul de a interveni pe langa functionari din cadrul Serviciului Judetean de Medicina Legala Alba si Institutul de Medicina Legala Cluj Napoca, pentru a obtine un rezultat al analizei toxicologice a alcoolemiei favorabil denuntatorului”
In 19 martie 2013, Curtea de Apel Alba Iulia l-a condamnat pe avocatul Radu Chebutiu la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. De asemenea, instanta a dispus pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, cu suspendarea
conditionata a executarii pedepsei principale si accesorii pe durata unui termen deincercare de 4 ani si 6 luni.
Avocatul Radu Chebutiu a fost trimis in judecata in octombrie 2012. DNA preciza la acea data urmatoarele:
“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CHEBUTIU RADU-FLAVIU, avocat in cadrul Baroului Hunedoara, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: in cursul anului 2012, inculpatul Chebutiu Radu Flaviu, avocat in cadrul Baroului Hunedoara, care a pretins si primit de la un denuntator sumele de 6.000 lei si 1.100 euro in scopul de a interveni pe langa functionari din cadrul Serviciului Judetean de Medicina Legala Alba si Institutul de Medicina Legala Cluj Napoca, pentru a obtine un
rezultat al analizei toxicologice a alcoolemiei favorabil denuntatorului. Acest document medico – legal ii era necesar denuntatorului pentru a nu fi trimis in judecata pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice avand in sange o alcoolemie peste limita legala. In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unui imobil apartinand inculpatului Chebutiu Radu Flaviu”.

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

