
R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
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Şedinţa publică de la 20 iunie 2012

ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E

Admite  recursurile  declarate  de  inculpaţii  NĂSTASE 
ADRIAN,  JIANU  IRINA  PAULA,  GASPAROVICI  DIANA, 
POPOVICI  BOGDAN,  POPOVICI  MARINA  IOANA  și 
VASILE MIHAIL CRISTIAN împotriva sentinței nr.176 din 30 
ianuarie 2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, 
Secția Penală în dosarul nr.514/1/2009.

Casează, în parte, sentinţa penală atacată, numai în ceea 
ce  privește  încadrarea  juridică  a  faptei  reținute  în  sarcina 
inculpatului  Năstase  Adrian  şi  cu  privire  la  individualizarea 
judiciară  a  pedepselor  aplicate  inculpaților  Jianu Irina Paula, 
Gasparovici Diana, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana și 
Vasile Mihail Cristian și, în rejudecare:

I.În  baza  art.334  Cod  procedură  penală  schimbă 
încadrarea  juridică  a  faptei  reţinută  în  sarcina  inculpatului 
NĂSTASE  ADRIAN  din  infracţiunea  prevăzută  de  art.13  din 
Legea  nr.78/2000  cu  aplicarea  art.41  al.2  Cod  penal,  în 
infracţiunea  prevăzută  de  art.13  din  Legea  nr.78/2000  şi 
menţine pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi pedeapsa 
complementară  a  interzicerii  drepturilor  prevăzute  de  art.64 
lit.a, b şi c Cod penal pe o durată de 2 ani, după executarea 
pedepsei principale.

II.Înlătură sporul de 1(un) an închisoare aplicat inculpatei 
JIANU IRINA PAULA, urmând ca inculpata să execute pedeapsa 
rezultantă de  6 ani închisoare şi  pedeapsa complementară a 
interzicerii  drepturilor  prevăzute  de  art.64  lit.a,  b  şi  c  Cod 
penal pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei.

III.Reduce  pedeapsa  aplicată  inculpatei  GASPAROVICI 
DIANA pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu 
contra  intereselor  publice  în  formă  calificată  prevăzută  de 
art.26 raportat  la  art.248  cu  referire  la  art.2481 Cod penal, 
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combinat cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 şi cu aplicarea 
art.41  al.2  Cod  penal,  de  la  6  ani  închisoare  şi  5  ani 
interzicerea drepturilor  prevăzute de art.64 lit.a,  b  şi  c  Cod 
penal,  la  5  ani  închisoare  şi  pedeapsa  complementară  a 
interzicerii  drepturilor  prevăzute  de  art.64  lit.a,  b  şi  c  Cod 
penal pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei.

IV.Înlătură  sporul  de  1(un)  an  închisoare  aplicat 
inculpatului  POPOVICI  BOGDAN,  urmând  ca  inculpatul  să 
execute pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare şi pedeapsa 
complementară  a  interzicerii  drepturilor  prevăzute  de  art.64 
lit.a şi  b Cod penal, pe o durată de 5 ani, după executarea 
pedepsei.

V.Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare 
şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a şi b 
Cod  penal  aplicată  inculpatei  POPOVICI  MARINA  IOANA,  în 
pedepsele  componente,  pe care le repune în individualitatea 
lor, cu înlăturarea sporului de 1(un) an închisoare.

Reduce pedeapsa stabilită inculpatei Popovici Marina Ioana 
pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra 
intereselor  publice  în  formă  calificată  prevăzută  de  art.26 
raportat la art.248 cu referire la art.2481 Cod penal, combinat 
cu art.17 lit.d din Legea nr.78/2000 şi cu aplicarea art.41 al.2 
Cod  penal,  de  la  6  ani  închisoare  şi  5  ani  interzicerea 
drepturilor prevăzute de art.64 lit.a şi b Cod penal, la 5 ani 
închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor 
prevăzute de art.64 lit.a şi b Cod penal, pe o durată de 5 ani, 
după executarea pedepsei.

Reduce pedeapsa stabilită inculpatei Popovici Marina Ioana 
pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani prevăzută de 
art.23 al.1 lit.b şi c din Legea nr.656/2002 raportat la art.17 
lit.e din Legea nr.78/2000 şi cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal, 
de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare.

Reduce  pedeapsa  stabilită  aceleiaşi  inculpate  pentru 
săvârşirea  infracţiunii  de  fals  în  înscrisuri  sub  semnătură 
privată prevăzută de art.290 Cod penal raportat la art.17 lit.c 
din Legea nr.78/2000 şi cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal, de 
la 2 ani închisoare la 1 închisoare.

În  baza  art.33  lit.a,  art.34  lit.b  şi  art.35  Cod  penal 
contopeşte pedepsele sus menţionate, urmând ca inculpata să 
execute  pedeapsa  cea  mai  grea,  de  5  ani  închisoare  şi 
pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 
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art.64  lit.a  şi  b   Cod  penal,  pe  o  durată  de  5  ani,  după 
executarea pedepsei.

VI.Înlătură  sporul  de  1(un)  an  închisoare  aplicat 
inculpatului VASILE MIHAIL CRISTIAN, urmând ca inculpatul să 
execute pedeapsa rezultantă de  6 ani închisoare şi pedeapsa 
complementară  a  interzicerii  drepturilor  prevăzute  de  art.64 
lit.a şi  b Cod penal,  pe o durată de 5 ani, după executarea 
pedepsei.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate.
Respinge, ca nefondat, recursul declarat de  PARCHETUL 

DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – 
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE împotriva aceleiaşi 
hotărâri.

Onorariile  apărătorilor  desemnați  din  oficiu  pentru 
recurenţii intimaţi inculpaţi Năstase Adrian, Jianu Irina Paula, 
Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana, Vasile Mihail Cristian 
și recurenta inculpată Gasparovici Diana,  până la prezentarea 
apărătorilor  aleși,  în  sumă  de  câte  100  lei,  se  suportă  din 
fondul Ministerului Justiției.

Definitivă.
Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 20 iunie 2012.

PREŞEDINTELE  JUDECĂTORI:
ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
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