
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA PENALĂ

Minuta sentinţei  nr.808                                        Dosar nr. 6130/1/2009
 

Şedinţa publică din  18 mai 2012
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

1. În baza art. 25 Cod penal raportat la art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
condamnă pe inculpatul TRANDAFIR PETRE la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual în formă continuată.

În baza art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
instigare la uz de fals în formă continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  3  ani  şi  6  luni  închisoare  pentru 
săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor  dacă  funcţionarul  public  a  obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un 
avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară 
a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod 
penal pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din 
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din 
Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi inculpat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

În  baza  art.  33  lit.  a),  art.  34  alin.  1  lit.  b)  şi  art.  35  alin.  1  Cod  penal, 
contopeşte  pedepsele  aplicate  inculpatului Trandafir  Petre,  urmând  ca  acesta  să 
execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea 
drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 27.05.2009 până la data 
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de 28.07.2009 inclusiv.

2. În baza art. 25 Cod penal raportat la art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
condamnă pe inculpatul COMAN NECULAI  la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual în formă continuată.

În baza art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
instigare la uz de fals în formă continuată.

În baza  art.  132 din  Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  3  ani  şi  6  luni  închisoare  pentru 
săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor  dacă  funcţionarul  public  a  obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un 
avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară 
a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod 
penal pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din 
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din 
Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi inculpat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

În  baza  art.  33  lit.  a),  art.  34  alin.  1  lit.  b)  şi  art.  35  alin.  1  Cod  penal, 
contopeşte  pedepsele  aplicate  inculpatului Coman  Neculai,  urmând  ca  acesta  să 
execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea 
drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 27.05.2009 până la data 
de 25.06.2009 inclusiv.

3. În baza art. 25 Cod penal raportat la art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
condamnă  pe  inculpatul COSTACHE  VIOREL la  2  ani  închisoare  pentru 
săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual în formă continuată.

În baza art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
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condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  1  an  şi  6  luni  închisoare  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de instigare la uz de fals în formă continuată.

În baza art. 25 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire 
la art. 246 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal 
şi art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la 3 ani închisoare 
pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de instigare la abuz în serviciu 
contra  intereselor  persoanelor  dacă funcţionarul  public  a  obţinut  pentru sine sau 
pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară 
a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod 
penal pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din 
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din 
Legea  nr.  78/2000,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  3  ani  închisoare  pentru 
săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

În  baza  art.  33  lit.  a),  art.  34  alin.  1  lit.  b)  şi  art.  35  alin.  1  Cod  penal, 
contopeşte  pedepsele  aplicate  inculpatului Costache  Viorel,  urmând ca acesta  să 
execute  pedeapsa  cea  mai  grea,  de  3  ani  închisoare  şi  2  ani  interzicerea 
drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

4. În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
condamnă  pe  inculpatul NICULAE  ANDREI  GABRIEL la  2  ani  şi  6  luni 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals intelectual în formă 
continuată.

În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
complicitate la uz de fals în formă continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  3  ani  şi  6  luni  închisoare  pentru 
săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor  dacă  funcţionarul  public  a  obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un 
avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară 
a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod 
penal pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din 
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Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din 
Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi inculpat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

În baza  art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual 
în formă continuată.

În baza  art. 291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 2 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  de  uz de fals  în formă 
continuată.

În  baza  art.  33  lit.  a),  art.  34  alin.  1  lit.  b)  şi  art.  35  alin.  1  Cod  penal, 
contopeşte  pedepsele  aplicate  inculpatului Niculae  Andrei  Gabriel,  urmând  ca 
acesta să execute pedeapsa cea mai grea,  de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani 
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) 
Cod penal.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 12.05.2009 până la data 
de 10.06.2009 inclusiv.

5. În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
condamnă  pe  inculpatul ALEXANDRESCU  GABRIEL la  2  ani  şi  6  luni 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals intelectual în formă 
continuată.

În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, 
condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
complicitate la uz de fals în formă continuată.

În baza  art.  132 din  Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  3  ani  şi  6  luni  închisoare  pentru 
săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor  dacă  funcţionarul  public  a  obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un 
avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară 
a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod 
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penal pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.
În baza art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din 

Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din 
Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi inculpat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

În baza  art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual 
în formă continuată.

În baza  art. 291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat  la 2 ani  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  de  uz de fals în formă 
continuată.

În  baza  art.  33  lit.  a),  art.  34  alin.  1  lit.  b)  şi  art.  35  alin.  1  Cod  penal, 
contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Alexandrescu Gabriel, urmând ca acesta 
să  execute  pedeapsa  cea  mai  grea,  de  3  ani  şi  6  luni  închisoare  şi  2  ani 
interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) 
Cod penal.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 12.05.2009 până la data 
de 10.06.2009 inclusiv.

6. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală, dispune achitarea inculpatului Datcu Costel pentru săvârşirea infracţiunii de 
asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal, 
cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
DATCU  COSTEL     la  2  ani  închisoare  pentru  săvârşirea  infracţiunii  de  fals 
intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  uz de fals în 
formă continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
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43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  2  ani  şi  6  luni  închisoare  pentru 
săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor  dacă  funcţionarul  public  a  obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un 
avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate  inculpatului Datcu Costel, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 
grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În  baza  art.  861 Cod  penal, dispune  suspendarea sub  supraveghere  a 
executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 6 ani, 
stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 862  Cod penal.

În  baza  art.  863 Cod  penal,  pe  durata  termenului  de  încercare,  inculpatul 
trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a)  să  se  prezinte  la  datele  fixate  la  Serviciul  de  Probaţiune  de  pe  lângă 
Tribunalul Constanţa;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă 
şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să  comunice  informaţii  de natură a putea fi  controlate  mijloacele  lui  de 

existenţă.
Datele  prevăzute  în  alineatul  precedent  la  lit.  b),  c)  şi  d)  se  comunică 

Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 

durata termenului de încercare.
În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 

dispoziţiilor  art.  864  Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 12.05.2009 până la data 
de 10.06.2009 inclusiv.

7. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală,  dispune  achitarea  inculpatului  Bugnar  Marius  Sorin  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 
şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea 
art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
BUGNAR MARIUS SORIN la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
fals intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
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78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  uz de fals în 
formă continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  2  ani  şi  6  luni  închisoare  pentru 
săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor  dacă  funcţionarul  public  a  obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un 
avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate  inculpatului Bugnar Marius Sorin, urmând ca acesta să execute pedeapsa 
cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 861 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit în 
conformitate cu dispoziţiile art. 862  Cod penal.

În  baza  art.  863 Cod  penal,  pe  durata  termenului  de  încercare,  inculpatul 
trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a)  să  se  prezinte  la  datele  fixate  la  Serviciul  de  Probaţiune  de  pe  lângă 
Tribunalul Constanţa;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă 
şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d)  să  comunice  informaţii  de natură a  putea fi  controlate  mijloacele  lui  de 

existenţă.
Datele  prevăzute  în  alineatul  precedent  la  lit.  b),  c)  şi  d)  se  comunică 

Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 

durata termenului de încercare.
În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 

dispoziţiilor  art.  864  Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 12.05.2009 până la data 
de 10.06.2009 inclusiv.

8. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală, dispune achitarea inculpatului Deoşlea Liviu pentru săvârşirea infracţiunii 
de  asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de  art. 323 alin. 1 şi 2 Cod 
penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 
din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
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În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
DEOŞLEA  LIVIU la  2  ani  închisoare  pentru  săvârşirea  infracţiunii  de  fals 
intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  uz de fals în 
formă continuată.

În baza  art.  132 din  Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  2  ani  şi  6  luni  închisoare  pentru 
săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor 
persoanelor  dacă  funcţionarul  public  a  obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un 
avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate inculpatului Deoşlea Liviu, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 
grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 861 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit în 
conformitate cu dispoziţiile art. 862  Cod penal.

În  baza  art.  863 Cod  penal,  pe  durata  termenului  de  încercare,  inculpatul 
trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a)  să  se  prezinte  la  datele  fixate  la  Serviciul  de  Probaţiune  de  pe  lângă 
Tribunalul Constanţa;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă 
şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să  comunice  informaţii  de natură a putea fi  controlate  mijloacele  lui  de 

existenţă.
Datele  prevăzute  în  alineatul  precedent  la  lit.  b),  c)  şi  d)  se  comunică 

Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 

durata termenului de încercare.
În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 

dispoziţiilor  art.  864  Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 12.05.2009 până la data 
de 10.06.2009 inclusiv.
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9. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală,  dispune  achitarea  inculpatului  Creţu  Sorin  Marius  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 
şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea 
art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
CREŢU  SORIN  MARIUS   la  1  an  şi   6  luni  închisoare  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de fals intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la  1  an închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii  de  uz de fals  în  formă 
continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  2  ani  închisoare  pentru  săvârşirea, în 
formă continuată, a infracţiunii de  abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 
dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 
sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate inculpatului Creţu Sorin Marius, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea 
mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În  baza  art.  861 Cod  penal,  dispune  suspendarea sub  supraveghere  a 
executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 4 ani, 
stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 862  Cod penal.

În  baza  art.  863 Cod  penal,  pe  durata  termenului  de  încercare,  inculpatul 
trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a)  să  se  prezinte  la  datele  fixate  la  Serviciul  de  Probaţiune  de  pe  lângă 
Tribunalul Constanţa;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă 
şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d)  să  comunice  informaţii  de natură a  putea fi  controlate  mijloacele  lui  de 

existenţă.
Datele  prevăzute  în  alineatul  precedent  la  lit.  b),  c)  şi  d)  se  comunică 

Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 

durata termenului de încercare.
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În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 
dispoziţiilor  art.  864  Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 12.05.2009 până la data 
de 10.06.2009 inclusiv.

10. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală, dispune achitarea inculpatului Niculae Florin pentru săvârşirea infracţiunii 
de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de  art. 323 alin. 1 şi 2 Cod 
penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 
din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
NICULAE FLORIN   la 1 an şi  6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
fals intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la  1  an  închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii  de  uz de  fals  în  formă 
continuată.

În baza  art.  132 din  Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  2  ani  închisoare  pentru  săvârşirea, în 
formă continuată, a infracţiunii de  abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 
dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 
sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate inculpatului Niculae Florin, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 
grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În  baza  art.  861 Cod  penal,  dispune  suspendarea  sub  supraveghere  a 
executării pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 4 ani, 
stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 862  Cod penal.

În  baza  art.  863 Cod  penal,  pe  durata  termenului  de  încercare,  inculpatul 
trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a)  să  se  prezinte  la  datele  fixate  la  Serviciul  de  Probaţiune  de  pe  lângă 
Tribunalul Constanţa;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă 
şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
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d)  să  comunice  informaţii  de natură a  putea fi  controlate  mijloacele  lui  de 
existenţă.

Datele  prevăzute  în  alineatul  precedent  la  lit.  b),  c)  şi  d)  se  comunică 
Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 
durata termenului de încercare.

În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 
dispoziţiilor  art.  864  Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 12.05.2009 până la data 
de 10.06.2009 inclusiv.

11. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală,  dispune  achitarea  inculpatului  Bugnar  Adrian  Mihai  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 
şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea 
art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
BUGNAR  ADRIAN  MIHAI la  1  an  şi   6  luni  închisoare  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de fals intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la  1  an închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii  de  uz de fals  în  formă 
continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  2  ani  închisoare  pentru  săvârşirea, în 
formă continuată, a infracţiunii de  abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 
dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 
sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate  inculpatului Bugnar Adrian Mihai, urmând ca acesta să execute pedeapsa 
cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În baza art. 861 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit în 
conformitate cu dispoziţiile art. 862  Cod penal.

În  baza  art.  863 Cod  penal,  pe  durata  termenului  de  încercare,  inculpatul 
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trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a)  să  se  prezinte  la  datele  fixate  la  Serviciul  de  Probaţiune  de  pe  lângă 

Tribunalul Constanţa;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă 

şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să  comunice  informaţii  de natură a putea fi  controlate  mijloacele  lui  de 

existenţă.
Datele  prevăzute  în  alineatul  precedent  la  lit.  b),  c)  şi  d)  se  comunică 

Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 

durata termenului de încercare.
În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 

dispoziţiilor  art.  864  Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului 
timpul reţinerii şi arestării preventive începând din data de 12.05.2009 până la data 
de 10.06.2009 inclusiv.

12. În  baza  art.  334  Cod  procedură  penală,  respinge  cererea  formulată  de 
procuror privind schimbarea încadrării juridice dată faptelor pentru care s-a dispus 
trimiterea în judecată a inculpatului  Rusmănică  Mircea,  din patru infracţiuni de 
instigare la fals intelectual, prevăzute de art. 25 Cod penal raportat la art. 289 Cod 
penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, patru infracţiuni de 
instigare la uz de fals, prevăzute de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, 
cu  referire  la  art.  17  alin.  1  lit.  c)  din  Legea  nr.  78/2000,  patru  infracţiuni  de 
instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacă funcţionarul public a 
obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un  avantaj  patrimonial  sau  nepatrimonial, 
prevăzute de art. 25 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire 
la art. 246 Cod penal, şi instigare la infracţiunile de fals intelectual, prevăzută de art. 
25 şi art. 29 Cod penal raportat la art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit.  
c)  din Legea nr.  78/2000,  uz de fals,  prevăzută  de art.  25 şi  art.  29 Cod penal 
raportat  la art.  291 Cod penal,  cu referire la art.  17 alin.  1 lit.  c) din Legea nr. 
78/2000, şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacă funcţionarul public a 
obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un  avantaj  patrimonial  sau  nepatrimonial, 
prevăzută de art. 25 şi art. 29 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, 
cu referire la art. 246 Cod penal, instigare neurmată de executarea faptelor, toate cu 
aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal,  în infracţiunile de instigare la fals intelectual în 
formă continuată (5 acte materiale), prevăzută de art.  25 Cod penal raportat la art. 
289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea 
art.  41  alin.  2  Cod  penal,  instigare  la  uz  de  fals  în  formă  continuată  (5  acte 
materiale), prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu referire 
la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  
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şi  instigare  la  abuz în  serviciu  contra  intereselor  persoanelor  dacă  funcţionarul 
public  a  obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un  avantaj  patrimonial  sau 
nepatrimonial,  în  formă continuată  (5  acte  materiale),  prevăzută  de  art.  25  Cod 
penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 Cod penal, cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. a) Cod procedură 
penală,  dispune  achitarea  inculpatului  RUSMĂNICĂ  MIRCEA pentru 
săvârşirea a patru infracţiuni de instigare la fals intelectual, prevăzute de art. 
25 Cod penal raportat la art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) 
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000. 

În baza art. 11 pct. 2 lit.  a) raportat la art. 10 alin. 1 lit.  a) Cod procedură 
penală, dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea a patru infracţiuni de 
instigare la uz de fals, prevăzute de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, 
cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 18 alin. 1 
din Legea nr. 78/2000.

 În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. a) Cod procedură 
penală, dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea a patru infracţiuni de 
instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacă funcţionarul public a 
obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un  avantaj  patrimonial  sau  nepatrimonial, 
prevăzute de art. 25 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire 
la art. 246 Cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 lit.  a) raportat la art. 10 alin. 1 lit.  a) Cod procedură 
penală, dispune achitarea aceluiaşi inculpat pentru instigare la infracţiunile de fals 
intelectual, prevăzută de art. 25 şi art. 29 Cod penal raportat la art. 289 Cod penal, 
cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 18 alin. 1 
din  Legea  nr.  78/2000,  şi  uz  de  fals,  prevăzută  de art.  25 şi  art.  29 Cod penal 
raportat la art.  291 Cod penal,  cu referire la art.  17 alin. 1 lit.  c)  din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, instigare neurmată de 
executarea faptelor.

În baza art. 11 pct. 2 lit.  a) raportat la art. 10 alin. 1 lit.  d) Cod procedură 
penală,  dispune  achitarea  aceluiaşi  inculpat  pentru  instigare  la  abuz în  serviciu 
contra  intereselor  persoanelor  dacă funcţionarul  public  a  obţinut  pentru sine sau 
pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, prevăzută de art. 25 şi art. 29 
Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 Cod 
penal, instigare neurmată de executarea faptei.

13. În baza art. 334 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată 
faptelor pentru care  inculpatul Romanescu  Eugen a  fost  trimis  în  judecată  din 
infracţiunile prevăzute de art. 25 raportat la art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,  de art. 25 
Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea 
nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi de art. 25 Cod penal raportat la 
art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 Cod penal, cu aplicarea art. 41 
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alin. 2 Cod penal, în infracţiunile prevăzute de art. 25 raportat la art. 289 Cod penal, 
cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, de art. 25 Cod penal raportat 
la art. 291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, şi de  
art. 25 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 Cod 
penal.

În baza art. 11 pct. 2 lit.  a) raportat la art. 10 alin. 1 lit.  a) Cod procedură 
penală,  dispune  achitarea  inculpatului Romanescu  Eugen  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de instigare la fals intelectual, prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la 
art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu 
aplicarea art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 11 pct. 2 lit.  a) raportat la art. 10 alin. 1 lit.  a) Cod procedură 
penală,  dispune  achitarea  aceluiaşi  inculpat  pentru  săvârşirea  infracţiunii  de 
instigare la uz de fals, prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, 
cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 18 alin. 1  
din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 25 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire 
la art. 246 Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 2 Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. c) 
Cod penal, condamnă pe inculpatul ROMANESCU EUGEN la 8 luni închisoare 
pentru  săvârşirea  infracţiunii  de  instigare  la  abuz  în  serviciu  contra  intereselor 
persoanelor  dacă  funcţionarul  public  a  obţinut  pentru  sine  sau  pentru  altul  un 
avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) Cod penal.

În  baza  art.  81  Cod  penal,  dispune  suspendarea  condiţionată  a  executării 
pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni, 
stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 82  Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 
durata termenului de încercare.

În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 
dispoziţiilor  art.  83 Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei.

14. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală, dispune achitarea inculpatului Alecu Viorel pentru săvârşirea infracţiunii de 
asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal, 
cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
ALECU  VIOREL la  6  luni  închisoare  pentru  săvârşirea  infracţiunii  de  fals 
intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
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78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  uz de fals în formă 
continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea, 
în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 
dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 
sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate  inculpatului Alecu Viorel, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 
grea, de   1 an şi 6 luni   închisoare.  

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În  baza  art.  81  Cod  penal,  dispune  suspendarea  condiţionată  a  executării 
pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, 
stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 82  Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 
durata termenului de încercare.

În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 
dispoziţiilor  art.  83 Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei.

15. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală,  dispune  achitarea  inculpatului  Gaicu  Dănuţ  Mihail  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 
şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea 
art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
GAICU DĂNUŢ MIHAIL la 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
fals intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  uz de fals în formă 
continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea, 
în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 
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dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 
sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate inculpatului Gaicu Dănuţ Mihail, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea 
mai grea, de   1 an şi 6 luni   închisoare.  

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În  baza  art.  81  Cod  penal,  dispune  suspendarea  condiţionată  a  executării 
pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, 
stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 82  Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 
durata termenului de încercare.

În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 
dispoziţiilor  art.  83 Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei.

16. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală,  dispune  achitarea  inculpatului  Dumitrescu  Laurenţiu  George  pentru 
săvârşirea infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 
323 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, 
cu aplicarea art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
DUMITRESCU  LAURENŢIU-GEORGE la  6  luni  închisoare  pentru 
săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  de  uz de fals în formă 
continuată.

În baza  art.  132 din  Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea, 
în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 
dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 
sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate  inculpatului Dumitrescu Laurenţiu George,  urmând ca acesta  să  execute 
pedeapsa cea mai grea, de   1 an şi 6 luni   închisoare.  

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În  baza  art.  81  Cod  penal,  dispune  suspendarea  condiţionată  a  executării 
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pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, 
stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 82  Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 
durata termenului de încercare.

În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 
dispoziţiilor  art.  83 Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei.

17. În  baza  art.  334  Cod  procedură  penală,  respinge  cererea  formulată  de 
inculpatul Cioroiu Nicuşor Ciprian privind schimbarea încadrării juridice dată faptei 
prin rechizitoriu din infracţiunea prevăzută de art. 289 Cod penal, cu referire la art. 
17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 
lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002, în infracţiunea prevăzută de art. 
290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 lit.  a) raportat la art. 10 alin. 1 lit.  d) Cod procedură 
penală,  dispune achitarea  inculpatului  Cioroiu  Nicuşor  Ciprian  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 
şi 2 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea 
art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
CIOROIU  NICUŞOR-CIPRIAN la  6  luni  închisoare  pentru  săvârşirea 
infracţiunii de fals intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  uz de fals în formă 
continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea, 
în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 
dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 
sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate inculpatului Cioroiu Nicuşor Ciprian, urmând ca acesta să execute pedeapsa 
cea mai grea, de   1 an şi 6 luni   închisoare.  

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În  baza  art.  81  Cod  penal,  dispune  suspendarea  condiţionată  a  executării 
pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, 
stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 82  Cod penal.
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În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 
durata termenului de încercare.

În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 
dispoziţiilor  art.  83 Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei.

18. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. d) Cod procedură 
penală, dispune achitarea inculpatului Tănase Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de 
asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal, 
cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
TĂNASE  MIHAI la  6  luni  închisoare  pentru  săvârşirea  infracţiunii  de  fals 
intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  de  uz de fals în formă 
continuată.

În baza  art.  132 din  Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002, condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea, 
în formă continuată, a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 
dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 
sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate inculpatului Tănase Mihai, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 
grea, de   1 an şi 6 luni   închisoare.  

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În  baza  art.  81  Cod  penal,  dispune  suspendarea  condiţionată  a  executării 
pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, 
stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 82  Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 
durata termenului de încercare.

În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 
dispoziţiilor  art.  83 Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei.

19. În  baza  art.  334  Cod  procedură  penală,  respinge  cererea  formulată  de 
inculpatul  Ţîncă  Dumitru  privind schimbarea  încadrării  juridice  dată  faptei  prin 
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rechizitoriu din infracţiunea prevăzută de art. 289 Cod penal, cu referire la art. 17 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. 
a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002, în infracţiunea prevăzută de art. 290 
Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 lit.  a) raportat la art. 10 alin. 1 lit.  d) Cod procedură 
penală, dispune achitarea inculpatului Ţîncă Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii 
de  asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de  art. 323 alin. 1 şi 2 Cod 
penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 
din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

În baza art.  289 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul 
ŢÎNCĂ DUMITRU la 1 an şi  6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
fals intelectual în formă continuată.

În baza art.  291 Cod penal, cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal, art. 19 din 
O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe acelaşi 
inculpat la  1  an închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii  de  uz de fals  în  formă 
continuată.

În  baza  art.  132 din Legea  nr.  78/2000,  raportat  la  art.  246 Cod penal,  cu 
aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 19 din O.U.G. nr. 
43/2002,  condamnă  pe  acelaşi  inculpat la  2  ani  închisoare  pentru  săvârşirea, în 
formă continuată, a infracţiunii de  abuz în serviciu contra intereselor persoanelor 
dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial 
sau nepatrimonial.

În baza art. 33 lit. a) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele 
aplicate inculpatului Ţîncă Dumitru, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 
grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, 
drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal.

În  baza art. 861 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării 
pedepsei aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit în 
conformitate cu dispoziţiile art. 862  Cod penal.

În  baza  art.  863 Cod  penal,  pe  durata  termenului  de  încercare,  inculpatul 
trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a)  să  se  prezinte  la  datele  fixate  la  Serviciul  de  Probaţiune  de  pe  lângă 
Tribunalul Constanţa;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă 
şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d)  să  comunice  informaţii  de natură a  putea fi  controlate  mijloacele  lui  de 

existenţă.
Datele  prevăzute  în  alineatul  precedent  la  lit.  b),  c)  şi  d)  se  comunică 
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Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepselor accesorii pe 

durata termenului de încercare.
În  baza  art.  359  Cod  procedură  penală,  atrage  atenţia  inculpatului  asupra 

dispoziţiilor  art.  864  Cod  penal,  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea 
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

 În  baza  art.  346  alin.  1  Cod  procedură  penală,  respinge,  ca  neîntemeiate, 
acţiunile civile formulate de părţile civile ………… ……….

Ia act că părţile civile  ………….. au renunţat la pretenţiile civile formulate.
Ia  act  că  părţile vătămate   ……………. nu s-au constituit  părţi  civile  în 

cauză.
În baza art. 170 raportat la art. 348 Cod procedură penală, dispune anularea 

următoarelor înscrisuri:
- 205 foi de concurs falsificate pe numele candidaţilor  …………….;
-  procesul  verbal  încheiat  la  data  de  21.08.2007  de  membrii  comisiei  de 

examen şi aprobat de inspectorul şef cuprinzând rezultatele concursului de ocupare a 
unor  posturi  de  subofiţeri  organizat  la  I.S.U.  Dobrogea  în  perioada  9.07.2007  – 
20.08.2007, numai cu privire la menţiunile referitoare la cei 205 candidaţi ale căror 
lucrări au fost falsificate (filele 23-43 vol. XXIII d.u.p.);

- tabelele cu rezultatele finale obţinute de candidaţii care au susţinut examenul 
pentru ocuparea funcţiilor de subofiţer conducător auto şi servant, pe subunităţi, în 
ordinea descrescătoare a mediilor, afişate la sediul I.S.U. Dobrogea, numai cu privire 
la menţiunile referitoare la cei 205 candidaţi ale căror lucrări au fost falsificate (filele 
42-55 vol. XXII d.u.p.);

- documentele întocmite cu prilejul încadrării la I.S.U. Dobrogea a celor 192 
de candidaţi ale căror foi de concurs au fost falsificate, respectiv:  …………;

- procesul-verbal  din data de 15.08.2007, ora 2200,  încheiat  la sediul  I.S.U. 
Dobrogea privind predarea-primirea unei mape tip DS sigilată cu sigiliul nr. 9821 
aparţinând inculpatului Coman Neculai (fila 75 vol. IX d.u.p.);

-  procesul-verbal din data de 16.08.2007, ora 0800, încheiat la sediul I.S.U. 
Dobrogea privind predarea-primirea unei mape tip DS sigilată cu sigiliul nr. 9821 
aparţinând inculpatului Coman Neculai (fila 78 vol. IX d.u.p.);

Dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituit asupra cotei-părţi 
din bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Datcu Costel, Bugnar Marius 
Sorin, Niculae Florin şi Bugnar Adrian Mihai, prin Ordonanţele nr. 927P/2007 din 
2.12.2008 ale P.Î.C.C.J – D.N.A, adusă la îndeplinire conform proceselor-verbale din 
data de 3.12.2008 (filele 195-196, 213-214, 220-221 şi 233-234 vol. XI d.u.p.).

În baza art. 191 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii 
Trandafir  Petre,  Coman  Neculai,  Costache  Viorel,  Niculae  Andrei  Gabriel, 
Alexandrescu  Gabriel,  Datcu  Costel,  Bugnar  Marius  Sorin,  Creţu Sorin Marius, 
Deoşlea  Liviu,  Niculae  Florin,  Bugnar  Adrian  Mihai,  Romanescu  Eugen,  Alecu 
Viorel,  Gaicu  Dănuţ  Mihail,  Dumitrescu  Laurenţiu  George,  Ciororiu  Nicuşor 
Ciprian şi Tănase Mihai la plata sumei de câte 5600 lei fiecare cheltuieli judiciare 
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către stat, din care suma de câte 100 lei, onorariul cuvenit apărătorilor din oficiu 
până la prezentarea apărătorilor aleşi, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei, 
iar pe inculpatul Ţîncă Dumitru la plata sumei de 5900 lei, cu acelaşi titlu, din care 
suma  de  400  lei,  onorariul  apărătorului  din  oficiu,  se  avansează  din  fondul 
Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2012.

PREŞEDINTE,                         JUDECĂTOR,                  JUDECĂTOR,
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