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Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala 
Anticoruptie-serviciul teritorial Cluj este reprezentat prin  procuror II  

 
 

Pe rol se află propunerea formulată de Parchetul de pe langa Inalta Curte 
de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie-serviciul teritorial Cluj, 
privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul SOL cercetat pentru 
săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000. 

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul SOL, in stare de 
reţinere, asistat de aparatori alesi, av. GM din cadrul Baroului Bucureşti, av. CI, av. 
DC şi av. CI din cadrul Baroului Cluj şi av. CL din Baroul Cluj în substituirea av. 
GM din cadrul Baroului Arad.  
 Procedura de citare este legal îndeplinită. 
 S-a făcut referatul cauzei, după care,    
 Instanta, in temeiul art. 300 C.p.p. pune in discutia partilor legalitatea 
actului de sesizare.  
 Reprezentantul Parchetului, apreciaza ca ne aflam in realizarea tututor 
conditiilor privind legalitatea actului de sesizare intrucat in mod legal DNA- 
Serviciul teritorial Cluj a sesizat Judecatoria Cluj-Napoca pentru luarea masurii 
arestarii preventive a inculpatului SOL pe o durata de 29 de zile pentru savarsirea 
unei  infractiuni de coruptie prev. de art.13 din Legea 78/2000, competenta 
revenind Judecatoriei Cluj-Napoca.   
 Aparatorii alesi ai inculpatului, arata ca nu au obiectiuni de formulat.  

Instanţa verificând regularitatea sesizării instanţei in temeiul art. 300 C.p.p., 
constată că este legal investită cu soluţionarea propunerii formulată de către 
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala 
Anticoruptie- Serviciul teritorial Cluj privind luarea măsurii arestării preventive a 
inculpatului.  

Judecatorul procedează la identificarea inculpatului SOL, care arata ca este 
fiul lui Işi P, nascut la data de …., cu domiciliul in mun. B, str. …. nr. …, jud. BN.  

S-a adus la cunoştinţa inculpatului motivul pentru care se află in faţa 
instanţei respectiv faptul că Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si 
Justitie-Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul teritorial Cluj a formulat o 
propunere de luarea măsurii arestării preventive împotriva sa pe o perioadă de 29 
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zile, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 
78/2000, precum şi temeiurile care stau la baza propunerii de arestare preventivă, 
respectiv prevederile art. 143 C.p.p. şi art.148 lit. f C.p.p. în sensul că există indicii 
temeinice că a săvârşit infracţiunile pentru care este cercetat, că a comis o  
infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani 
închisoare şi că lăsarea sa in libertate prezintă un  pericol concret pentru ordinea 
publică.  

S-a adus la cunoştinţa inculpatului în ce constă învinuirea care i se aduce şi 
care sunt drepturile sale procesuale, respectiv dreptul de a nu face nicio declaraţie, 
atrăgându-i atenţia inculpatului că tot ceea ce va declara poate fi folosit împotriva 
sa, iar în situaţia în care doreste să dea o declaraţie i se pune în vedere să declare tot 
ceea ce cunoaşte în legătură cu temeiurile care stau la baza propunerii de arestare 
preventivă, in legătură cu învinuirea pentru care este acuzat şi cercetat de procuror 
şi pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventivă,  cu privire la 
încadrarea juridică dată faptei şi orice alte aspecte ce consideră a fi utile şi necesare 
a le învedera instanţei. 

Judecatorul pune in discuţie aplicarea prevederilor art. 150 C.p.p., respectiv  
ascultarea inculpatului  în condiţiile in care acesta doreşte  să dea o declaraţie in fata 
instanţei. 

Inculpatul SOL, arată că isi mentine declaratiile date in fata organelor de 
supraveghere si ca doreste sa faca o completare si  in fata judecatorului, sens in care 
se procedeaza la ascultarea acestuia, declaratia sa fiind consemnata in procesul-
verbal aflat la dosarul cauzei.  

Judecatorul aduce la cunostinta inculpatului imprejurarea ca la ora 1450 a 
încetat de drept măsura reţinerii, motiv pentru care pune în vedere acestuia că din 
acest moment nu este privat de libertate, urmând să rămână la dispoziţia instanţei 
doar dacă doreşte acest lucru. 

Inculpatul SOL, arata ca doreste sa ramana la dispozitia instantei de judecata.  
Judecatorul solicită aparatorilor alesi ai inculpatului şi reprezentantului 

Parchetului să precizeze dacă au de formulat cereri prealabile acordării cuvântului 
cu privire la propunerea formulată de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie 
si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul teritorial Cluj prin care se 
solicită  luarea măsurii  arestării preventive a inculpatului. 

Aparatorii alesi ai inculpatului şi reprezentantul Parchetului, arată că nu au 
de formulat cereri sau excepţii prealabile acordării cuvântului cu privire la 
propunerea formulată de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-
Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul teritorial Cluj prin care se solicită  luarea 
măsurii  arestării preventive a inculpatului.  

Nefiind cereri de formulat sau probe de solicitat, instanţa acordă cuvântul 
pentru susţinerea propunerii de luare a măsurii arestării preventive. 

Reprezentantul Parchetului, arata ca concluziile sale sunt in sensul de a 
admite propunerea formulata de serviciul teritorial Cluj al DNA, conform 
dispozitiilor art. 148 C.p.p. si art. 143 C.p.p. si sa dispuna arestarea preventiva a 
inculpatului SOL pe o perioada de 29 de zile incepand cu data de 1.11.2012, 
pentru comiterea de catre inculpat a infractiunii prev. de art. 13 din Legea 
78/2000, legea de prevenire, constatare si sanctionare a faptelor de  coruptie, 
articol care incrimineaza fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere 
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intr-un partid de a-si folosi influenta sau autoritatea in scopul obtinerii fie pentru 
el, fie pentru altii,  de bani, bunuri sau foloase necuvenite. In mod cert la acest 
moment al anchetei penale exista probe pertinente, concludente, utile cauzei si 
legal administrate precum si indicii ca inculpatul a realizat elementele constitutive 
ale infractiunii prev. de art. 13 din Legea 78/2000. Pentru a explica aceasta 
infractiune, care este de fapt o fapta de coruptie politica, are in vedere art. 29 pct. 
8 si art. 2 pct. 26 din Legea 35/2008, pentru alegerea C D si a S, articole care 
explica propunerile de candidatura care se fac de catre partidele politice, sub 
semnatura conducerii acestora sau a persoanelor care participa la alegerile pentru 
C D sau pentru S, iar propunerea de candidat este actul de inscriere in competitia 
electorala in alegeri pentru obtinerea unui mandat in conditiile in care persoana 
respectiva este propusa sau sustinuta in competitia electorala, pentru ca suma de 
40.000 Euro, solicitata de inculpatul S, in calitatea sa de presedinte interimar in 
functie a organizatiei judetene BN a P P D D, era subiect activ calificat al 
infractiunii prev. de art. 13, deci acesta a pretins suma de bani de 40.000 Euro 
pentru ca organele de conducere ale partidului sa propuna candidatura lui UAL. In 
acest sens, este si documentatia pe care Organizatia judeteana PP-DD B-N a 
depus-o la BEJ B-N de 30.10.2012, ultima zi de depunere a candidaturilor, in care 
pe lista candidatilor figura denuntatorul UAL, lista validata de BN de C partidului 
si aprobata de inculpat, in calitate de presedinte in functiune. Este cert ca acesti 
bani au fost pretinsi de catre inculpat pentru a-si folosi influenta si autoritatea sa 
de presedinte de partid al Organizatiei Judetene de a interveni la conducerea PP-
DD, pentru validarea candidaturii lui UAL pentru un mandat de deputat in 
colegiul 1 B  la alegerile parlamentare din data de 09.12.2012.  Pentru aceasta suma 
de bani, dupa depunerea candidaturilor, fapta a fost comisa in momentul 
pretinderii si a fost epuizata dupa ce s-au depus candidaturile in noaptea de 
30.10.2012, in jurul orelor 23.00 in localitatea S , un cartier al mun. B , un loc 
intunecos, cum sustine inculpatul, ferit de privirile indiscrete ale altor persoane, de 
a fi urmarit activitatea celor doi, cand inculpatul a primit prin fereastra coborata a 
portierei dreapta a autoturismului sau suma de 6000 Euro, predata sub aspectul 
aruncarii de catre denuntatorul U care se afla la volanul autoturismului sau, cele 
doua vehicule fiind parcate paralel. Pretinderea anterioara si realizarea infractiunii 
a fost realizata la momentul preluarii, primirii de catre inculpat a plicului care 
continea suma de 6000 Euro, consemnati in procesul-verbal de catre procuror 
anterior realizarii acelui moment operatie, prin intocmirea unui proces-verbal de 
consemnare a valorii banilor si a seriilor acestora, predarea realizandu-se sub 
forma aruncarii banilor in autoturismul inculpatului care se afla la volan, prin 
indemnul expres al inculpatului catre denuntator: „ Arunca-i!”, aspect care a fost 
surprins in inregistrarea ambientala audio-video realizata de serviciul teritorial Cluj 
al DNA, in baza ordonantei provizorii a procurorului emisa la data de 29.10.2012 
si confirmata astazi de catre Judecatoria Cluj, la solicitarea DNA.  

Inculpatul a fugit de la fata locului, dandu-si seama ca este prins de 
autoritati si mai mult,  rezulta din toate convorbirile telefonice pe langa cele datate 
a veni in benzinaria L care era in apropierea locului unde s-au predat banii si unde 
au dorit sa realizeze prinderea in flagrant a inculpatului, aceasta benzinarie era la o 
distanta foarte apropiata de locul in care s-au predat banii, un drum iluminat 
public, dupa care personal a mai purtat discutii telefonice care sunt inregistrate si 
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i-a cerut inculpatului sa se prezinte la sediul IPJ B-N, dar inculpatul a fugit si au 
trebuit sa ia masuri operative, prin ofiterii de politie judiciara din cadrul serviciului 
teritorial Cluj si cu ajutorul IGPR pentru a putea fi depistat si oprit in trafic si 
acest aspect s-a intamplat in mun. V-D, dupa circa 3 ore de la epuizarea 
infractiunii ( cand a primit banii), dar asupra inculpatului nu a mai fost gasita suma 
de bani respectiva. Este convins ca acea suma de bani nu a fost distrusa de catre 
inculpat, ci a fost ascunsa de catre acesta.  

Referitor la suma de 35.000 Euro, pretinsa de catre inculpat si revenind la 
discutiile ambientale legal interceptate si inregistrate de serviciul teritorial Cluj al 
DNA prin ordonanta provizorie emisa de procuror in data de 29.10.2012 si 
confirmata de Judecatoria Cluj-Napoca in data de 1.11.2012, in acele discutii 
ambientale rezulta ca inculpatul a pretins si a acceptat suma de 35.000 Euro 
pentru ca sa intervina, tot in calitatea sa de presedinte al Organizatiei Judetene B-
N a partidului, la conducerea P P, ca acestia sa ii dea doua documente prin care sa 
se revina asupra refacerii sprijinului politic si a invalidarii denuntatorului din 
calitatea de consilier local pentru ca denuntatorul, care are calitatea de martor in 
acest dosar, dorea prin contestatii si inclusiv o actiune pe care o are la instanta de 
judecata din B, sa solicite repunerea in drepturile sale de consilier local. Dar mai 
mult, pe baza acelor documente, care au fost consemnate si in ordonanta de 
retinere, ceea ce confirma inculpatul la acest moment si ceea ce prevede legea 
Administratiei Publice Locale, avand la dispozitie acele documente care puteau fi 
emise de conducerea PPDD, martorul si dupa un an de zile,  putea sa solicite 
repunerea in calitatea de consilier local. De aceea, pretinderea sumei de bani, 
pentru ca acesta sa intervina, ca acea conducere sa emita documentele respective, 
era posibila si probabil  si se putea realiza, deci nu este o fapta improprie, in 
imposibilitatea de realizare a ei ca sa putem discuta de o alta infractiune sau chiar 
sa nu discutam de vreo fapta de natura penala.  

In aceasta situatie, pe baza tuturor probelor s-a luat masura retinerii cu data 
de 31.10.2012, in mod legal si constienti au propus instantei de judecata arestarea 
preventiva, invocand ca temiuri de drept lit. a si lit. f din art. 148 C.p.p. pentru ca 
inculpatul s-a sustras urmaririi penale si a comis o fapta grava, o fapta de pericol 
public, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani, fiind 
intrunite dispozitiile C.p.p. referitor la luarea masurii preventive a arestului si 
instanta are posibilitatea sa retina si lit. b din art. 148 C.p.p. pentru ca prin toate 
activitatile pe care le-au desfasurat pana acum sunt date si indicii ca inculpatul 
incearca sa zadarniceasca aflarea adevarului, numai prin simplul fapt al ascunderii 
obiectului infractiunii si discutiile pe care inculpatul le-a purtat prin telefon, legal 
interceptat, cu diferite persoane, demonstreaza ca inculpatul a primit suma de bani 
respectiva.  

In caz de sponsorizari sau de donatii, personele care sunt subiecti ai Legii 
nr. 78/2000, au obligatia sa le declare in termen de 30 de zile. Inculpatul neaga 
primirea banilor si astfel nici nu se mai pune problema invocarii acelui articol din 
Legea 78/2000.  

Este cert ca inculpatul a comis infractiunea pentru care este cercetat penal 
si sunt probe si indicii la acest moment ca se justifica arestarea preventiva a 
inculpatului pentru o perioada de 29 de zile.   



 5 

Aparatorul ales al inculpatului, av. CL,  doreste sa sublinieze faptul ca, la 
baza propunerii de arestare preventiva nu exista probe care sa sustina temeiurile 
de arestare preventiva astfel cum acestea au fost sustinute prin propunere.  

In primul rand cu privire la transcrierile convorbirilor telefonice care sunt 
expres invocate ca probe in sustinerea propunerii de arestare preventiva, din 
dosarul de urmarire penale astfel cum l-a analizat, nu a identificat vreo ordonanta 
prin care procurorul sa fi dispus aceasta activitate de transcriere, care a fost 
realizata de ofiterii de politie judiciara. Ori, in temeiul art. 22 din Legea 78/2000, 
in cazul infractiunilor reglementate de aceasta lege, procurorul efectueaza in mod 
obligatoriu, personal urmarirea penala. Prin urmare, in conditiile in care, aceste 
transcrieri au fost realizate de o persoana care nu avea competenta, in lipsa unei 
ordonante de delegare, sa efectueze transcrieri, solicita instantei sa constate ca s-au 
incalcat normele privind competenta de efectuare a urmaririi penale si sa constate 
in temeiul art. 197 alin. 2 C.p.p., nulitatea absoluta a acestor mijloace de proba 
invocate  in sustinerea propunerii de arestare preventiva.  

In al doilea rand, invoca si art. 10 din OUG nr. 43/2002, care vorbeste 
expres de necesitatea unei delegari din partea procurorului catre organul care 
transcrie efectiv convorbirile.   

Cu privire la declaratia de martor data de denuntator la data de 31.10.2012, 
in conditiile in care existau deja aparatori alesi ai inculpatului, atrage atentia ca nu 
au fost respectate dispozitiile art. 172 C.p.p., respectiv aparatorii inculpatului nu 
au fost incunostiintati cu privire la efectuarea acestor acte de urmarire penala. 
Textul de lege prevede ca urmarirea penala sau actele de urmarire penala sunt legal 
efectuate daca organul de urmarire penala face dovada ca aparatorii au fost 
incunostiintati, deci se poate efectua in lipsa aparatorilor, atunci cand se face 
dovada ca acestia au fost incunostiintati. In acest sens, este jurisprudenta 
Judecatoriei Cluj-Napoca, pentru ca a sustinut o propunere de arestare preventiva 
la data de 25.07.2012, propunere care a fost respinsa tocmai pe acest motiv 
deoarece lipsa aparatorilor aduce prejudicii grave dreptului la aparare al 
inculpatului, drept expres reglementat de C.p.p. in art. 6 si in art. 6 paragraful 3 
din CEDO. Prin urmare,  nefiind vorba efectiv de administrarea probelor, cum a 
fost cazul  invocat anterior, este vorba de o nulitate relativa si nu este vorba de o 
nulitate absoluta dar totusi sanctiunea este aceeasi, respectiv cea prev. de art. 64 
alin. 2 C.p.p., respectiv inlaturarea probelor nelegal obtinute de organele de 
urmarire penala.  

Cu privire la fapta, in opinia apararii, nu sunt indeplinite elementele 
constitutive ale infractiunii prev. de art. 13 din legea 78/2000, deoarece textul 
prevede expres necesitatea existentei unui subiect activ special. Ori, in acest 
doreste sa depuna un inscris care prezinta valoarea unui mijloc de proba si din 
care rezulta ca la data de 24.10.2012, inculpatului i-a incetat calitatea de presedinte 
interimar al Organizatiei B-N al PPDD. Aceasta informatie a obtinut-o telefonic 
chiar de la presedinta partidului doamna MS, care i-a confirmat faptul ca nu exista 
nicio decizie de prelungire a mandatului si ca exista mandat doar ca sa depuna 
candidaturile in datele de 29 sau 30.10.2012.  In acest sens, solicita instantei sa 
constate ca nu sunt indeplinite elementele constitutive ale faptei reglementate de 
art. 13 din Legea 78/2000, intrucat inculpatul, fata de care s-a formulat 
propunerea de arestare preventiva,  nu are calitatea de subiect activ al infractiunii, 
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ori textul prevede in mod expres necesitatea existentei unui subiect activ calificat 
care sa detina o functie de conducere. Insasi formularea art. 13 din Legea 
78/2000, este o formulare abstracta care ridica probleme serioase cu privire la 
garantia previzibilitatii unui text de lege in conditiile in care prin el  nu se defineste 
nicaieri ce intelegem prin functii de conducere. Sub acest aspect, considera ca 
textul de lege nu este previzibil, ori previzibilitatea este o conditie fundamentala, 
este o conditie imperativa a oricarui text de natura penala in conditiile in care 
sanctiunile de natura penala, care pot ajunge la apogeu, in sensul ca pot ajunge la 
privarea de libertate, care este garantia libertatii persoanei si astfel cum aceasta este 
reglementata de art. 5 din C.p.p. este una dintre cele mai importante valori, dupa 
viata. Chiar si in CEDO, exista art. 2 care reglementeaza dreptul la viata, art. 3, 
care reglementeaza atingerile care pot fi aduse integritatii fizice sau morale a unei 
persoane. Articolul 5 din CEDO face referire la aceasta garantie care este dreptul 
la libertate si siguranta al persoanei, care nu trebuie sacrificata in conditiile in care 
nu exista probe si nu exista elemente din care sa rezulte in mod indubitabil 
vinovatia persoanei.  

Cu privire la temeiurile care au fost avute in vedere in propunerea de 
arestare preventiva, considera ca pentru a se putea dispune masura arestarii 
preventive nu trebuie sa intram in detalii ce tin de fondul cauzei, in sensul ca 
probele care conduc inspre vinovatia sau nevinovatia unei persoane trebuie sa fie 
analizate de instanta fondului, dupa ce inculpatul va fi trimis in judecata de catre 
DNA. Ori, in acest moment procesual, la care se propune arestarea preventiva a 
inculpatului, din jurisprudenta CEDO si din celelalte pacte internationale care 
reglementeaza drepturile omului si in special dreptul la libertate a persoanei si din 
jurisprudenta instantelor aferente lor, reiese in mod indubitabil faptul ca trebuie sa 
existe probe din care sa rezulte un risc real care sa sustina temeiurile de privare de 
libertate, deci trebuie sa existe un risc real din care sa rezulte ca inculpatul se va 
sustrage de la urmarirea penala sau cu privire la temeiul de la lit. b, care nu a fost 
invocat in propunerea de arestare preventiva dar la care s-a facut expres referire 
de domnul procuror, considera ca trebuie sa existe probe din care sa rezulte un 
astfel de risc.  

Cu privire la temeiul de la lit. a, doctrina este unanima in a sustine ca 
inculpatul trebuie sa fi avut cunostinta de inceperea urmaririi penale impotriva sa 
pentru a se retine acest temei. In acest sens, invoca pe autorul MP si P „PEDO”,  
la pagina 422 sustine aceasta chestiune. In acelasi sesns se pronunta in celelalte 
lucrari de referinta in materie procesul penala. Este absolut necesar ca inculpatul 
sa fi avut cunostinta ca impotriva sa se efectueaza acte de urmarire penala pentru a 
retine acest temei de la lit.a. Ori, din declaratia inculpatului reiese faptul ca acesta 
s-a speriat in momentul in care a avut loc acel incident nefericit si niciun moment 
nu a constientizat faptul ca ar fi vorba de autoritati judiciare. Oricum, inculpatul 
nu avea cunostinta la acel moment ca impotriva lui se efectueaza acte de cercetare, 
ori acte premergatoare ori acte de cercetare penala. Prin urmare, solicita instantei 
sa respinga propunerea de arestare preventiva cu privire la acest aspect.  

Cu privire la necesitatea masurii arestarii preventive, in Hotararea Sado 
contra Regatului Unit data de Marea Camera a CEDO, Curtea a aratat ca privarea 
de libertate trebuie sa fie si sa  ramana o masura exceptionala in sensul ca trebuie 
sa fie justificata de savarsirea unor fapte extrem de grave. Ori, a cercetat cat a avut 



 7 

posibilitatea jurisprudenta instantelor care au mai judecat asemenea fapte cum este 
cea prev. de art. 13 din Legea 78/2000 si a vazut o serie de dosare in care aceasta 
fapta a fost retinuta in forma continuata si a fost retinuta alaturi de luare de mita si 
de alte infractiuni mult mai grave si nu s-a pus niciodata problema luarii unei 
masuri preventive, deci sub aspectul gravitatii nu considera ca se justifica luarea 
masurii arestarii preventive, data fiind limita de pedeapsa extrem de redusa 
prevazuta in C.p.p. De asemenea, in acelasi sens este si recomandarea Comitetului 
de Ministri al Consiliului Europei, recomandarea 13/2006, privind arestarea 
preventiva si conditiile in care poate fi luata aceasta, in care se arata ca pentru 
aprecierea existentei unui asemenea risc este necesar ca judecatorul sa aiba in 
vedere circumstantele cauzei cum sunt natura si gravitatea faptei precum si 
pedeapsa ce ar putea fi aplicata in caz de condamnare, domiciliul, profesia si 
celelalte circumstante care ii sunt pe deplin favorabile clientului sau.  

Cu privire la existenta pericolului concret pentru ordinea publica, aceeasi 
CEDO intr-o jurisprudenta constanta pronuntata impotriva Romaniei in cauze 
incepand de la P contra Romania din 2003  pana la L contra Romania din 
31.05.2012, in cauza R din data de 03.04.2012, CEDO a sustinut ca notiunea de 
suspiciune rezonabila pentru ca art. 5 paragraful 1 lit. c CEDO, spune ca arestarea 
preventiva este justificata atunci cand exista o suspiciune rezonabila ca inculpatul 
urmeaza sa se sustraga sau urmeaza sa efectueze alte fapte de natura penala. 
Trebuie sa existe probe si date certe care sa sustina convingerea oricarui 
observator obiectiv si impartial ca luarea unei astfel de masuri este necesara. Tot 
cu privire la acest temei, in celelalte cauze cum sunt D contra Romania, cauza S, 
cauza T, CEDO repeta aceeasi chestiune in mod constant ca autoritatile judiciare 
nu trebuie sa se margineasca in  a face referire in mod abstract la tulburarea ordinii 
publice, ci trebuie sa motiveze concret si cert pericolul pe care l-ar reprezenta 
pentru societate lasarea la acest moment a inculpatului, ori nu exista nicio proba 
din care sa reiasa ca riscul ca odata lasat in libertate, inculpatul sa provoace un val 
de indignare.  

Considera ca presiunea mediatica nu trebuie sa fie avuta in vedere si nu 
trebuie sa influenteze in niciun fel autoritatile judiciare in luarea masurii, acest 
lucru in exprima expres CEDO in cauza G contra Romania din martie 2011, unde 
zice ca autoritatile judiciare trebuie sa se raporteze exclusiv la fapta si la 
circumstantele de natura personala. De aceea, CEDO  in cauza R si in celelalte 
cauze pe care le-a invocat, arata in mod constant ca arestarea preventiva nu 
trebuie vazuta ca o forma anticipata de executare a unei posibile pedepse privative 
de libertate deoarece altfel s-ar aduce prejudicii grave principiului de nevinovatie 
care este o garantie de care beneficiaza expres inculpatul atat in temeiul 
prevederilor Codului de procedura penala art. 52 si a art. 6 paragraful 2 din 
CEDO.  

Pe de alta parte CEDO si autoritatile judiciare trebuie sa se refere la 
complexitatea cauzei. Prezenta cauza nu este complexa intrucat inculpatului i se 
reproseaza o singura fapta pedepsita cu o pedeapsa relativ scazuta fata de alte 
cauze in care s-a dispus arestarea preventiva.  

In acelasi timp trebuie sa sublinieze faptul ca circumstantele personale ii 
sunt pe deplin favorabile si trebuie avute in vedere atunci cand instanta va analiza 
propunerea de arestare preventiva. Inculpatul are o locuinta stabila, are o familie, 
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nu are cazier judiciar, circumstante care au fost evidentiate si care atunci cand nu 
au fost avute in vedere de autoritati, au atras hotarari de condamnare impotriva 
statului roman.  

 Solicita instantei ca avand in vedere aceeasi jurisprudenta CEDO, sa aiba 
in vedere  in mod efectiv  luarea unei masuri alternative masurii arestarii 
preventive, a unei masuri dintre cele reglementate de art. 136 la lit. b si c C.p.p., 
respectiv obligarea de a nu parasi localitatea sau obligarea de a nu parasi tara, in 
masura in care va considera ca sunt necesare, deoarece scopul masurilor 
preventive asa cum acesta este prevazut de alin. 1 si alin.8 din art. 136 C.p.p. poate 
fi atins si prin aplicarea unei astfel de masuri alternative masurii arestarii 
preventive.  
Considera ca in aceasta cauza dreptul la libertate trebuie sa primeze, tocmai acesta 
este rolul masurilor preventive, este crutarea libertatii persoanei, tocmai aceasta 
este ratiunea introducerii in Cod a acestor masuri alternative masurii arestarii 
preventive.  

 A observat ca in propunere s-a facut referire la hotararea L contra Frantei 
din anul 1991 si cu privire la aceasta hotarare doreste sa sublinieze ca din cate isi 
aminteste era vorba despre o infractiune de omor,  era vorba o infractiune de 
violenta, atunci cand autoritatile judiciare au dispus luarea masurii arestarii 
preventive. Ori, curtea repeta in mod constant ca atunci cand nu este vorba de o 
infractiune de violenta, trebuie avute in mod efectiv in vedere cu precadere 
celalalte masuri alternative masurii arestarii preventive.  

Pentru toate aceste motive, solicita instantei sa respinga propunerea 
parchetului astfel cum a fost formulata si in masura in care va considera necesar  
sa dispuna masura obligarii de a nu parasi localitatea sau masura obligarii de a nu 
parasi tara, in conditiile in care a discutat cu inculpatul si acesta este de acord sa 
respecte conditiile restrictive impuse si de aceste masuri si este constient de faptul 
ca daca le incalca cu rea-credinta imediat se va putea dispune masura arestarii 
preventive.  

Aparatorul ales al inculpatului, av. CD, arata ca art. 136 alin. 8 C.p.p. 
vorbeste de modalitatea in care instanta de judecata, la un astfel de moment 
procedural, poate sa analizeze masura preventiva care s-ar impune a fi luata fata de 
inculpat. In cazul in care instanta este confruntata cu o astfel de analiza, conform 
indicatiilor exprese pe care legiuitorul le face in cuprinsul alin. 8 al art. 136, se 
vorbeste de gradul de pericol social al infractiunii, de sanatate, de varsta si de alte 
situatii de natura personala raportat la persoana aflata in fata instantei.  

Plecand de la acest alineat, se pot trage urmatoarele concluzii: 
Gradul de pericol social al infractiunii, nu se poate aprecia decat fiind unul 

relativ redus fiind vorba de o infractiune prev. de art. 13 din Legea nr. 78, cu 
limite de pedeapsa de la 1 la 5 ani, limite de pedeapsa redusa fata de alte 
infractiuni pentru care s-ar impune luarea unei masuri restrictive de libertate.  

Pe de alta parte, inculpatul are o varsta frageda din  punct de vedere al 
afirmarii la nivel social, la nivel familial, din dosar se poate observa ca si-a 
intemeiat o familie, are doi copii  minori in intretinere, este agreat in societate din 
punct de vedere al apartenentei politice si se preocupa de anumite sfere ale acestui 
domeniu politic in dorinta de a veni in sprijinul comunitatii din care face parte.  
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In privinta sustragerii reglementata de art. 148 lit. a C.p.p., doreste sa faca o 
referire expresa la cauza P versus Romania, o cauza deja celebra si care stabileste 
anumite exigente care ar trebui sa se regaseasca intr-o stare de fapt pentru a se 
putea vorbi de sustragere de la urmarirea penala. In cazul de fata vorbim de o 
situatie complet diferita, o situatie care vina sa confirme faptul ca nu a fost 
incidenta o astfel de situatie de sustragere, ci din contra a fost un implus al 
momentului, o reactie chiar involuntara. Din punctul sau de vedere acest lucru se 
confirma chiar cu aspectele pe care parchetul le-a pus la dispozitia instantei prin 
sesizarea formulata si se refera aici inclusiv la convorbirile pe care inculpatul le-a 
avut cu NLR si din cele relatate avocatului F. Aceste convorbiri atesta starea de 
spirit a inculpatului, modalitatea in care a reactionat si motivele pentru care a 
procedat in acest fel. Apreciaza ca aceasta incidenta a dispozitiilor art. 148 lit. a 
C.p.p. este neintemeiata si nu poate constitui un temei al luarii masurii arestarii 
preventive, intrucat nu exista probe certe care sa atraga acea sustragere.  
   Pe de alta parte, art. 148 lit. f C.p.p., aceasta prevedere este invocata si in 
acest dosar si referitor la prima conditie aceasta este indeplinita intrucat avem o 
infractiune care o limita maxima de 5 ani.  Referitor la aceasta limita maxima 
trebuie avuta in vedere urmatoarea chestiune si anume: prevederea art. 148 lit. f 
C.p.p. si conditia primara pe care aceasta o instituie se raporeteaza la infractiunea 
la care limita sa depaseasca 4 ani, in acest caz vorbim de o limita foarte apropiata 
de cea avuta in vedere de legiuitor.  
 In ceea ce priveste pericolul social, arata ca trebuie sa disociem pericolul 
abstract al infractiunii si pericolul concret care tine de inculpat si care tine de o 
conduita interioara lui de la acest moment. Arata ca art. 148 lit. f C.p.p. impune ca 
instanta sa aprecieze daca odata lasat in libertate, inculpatul pe viitor va fi in 
masura sa savarseasca alte infractiuni si aceasta conditie poate fi retinuta de catre 
instanta doar in masura in care la acest moment si in ceea ce il priveste pe inculpat 
exista probe si chiar indicii ca inculpatul a savarsit sau ar urmari pe viitor 
savarsirea  de astfel de infractiuni. Din punctul sau de vedere, aceasta conditie este 
neideplinita.  
 Sustine ca jurisprudenta CEDO, prin hotararile ei este consecventa in a 
spune ca pericolul social trebuie sa fie dovedit si trebuie sa fie probat fara lipsa de 
echivoc. Pentru acest considerent si raportat la celelalte spuse, solicita instantei sa 
nu faca aplicarea acestui articol si in consecinta sa nu ia masura arestarii 
preventive.  
 Din propunerea inaintata de parchet a constatat ca se aduc in atentia 
instantei unele paragrafe din niste inregistrari audio ambientale. In concluziile 
parchetului s-a vorbit cu certitiudine, faptul ca inculpatul a pretins sume de bani.  
Arata ca nu exista niciun material probator, dovada faptului ca inculpatul a pretins 
sume de bani. De fiecare data cand s-a discutat de sume de bani, aceste sume de 
bani au fost aduse aduse in discutie de catre denuntatorul-martor, care, a venit cu 
fel de fel de variante pentru a-si urmari interesul propriu. Mai mult decat atat, 
chiar din aceste pasaje din inregistrari, se poate observa in toate faptul ca 
denuntatorul este cel care vorbeste de sume, aduce in discutie sumele si care, 
oarecum incearca sa traga de limba inculpatul sa vorbeasca de sume de bani.  

Pe de alta parte se vorbeste despre primirea unei sume de bani care nu a 
intrat vreodata in posesia inculpatului.  
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Denuntul care a fost facut si care de la bun inceput vorbeste de incadrarea faptei, 
respectiv art. 13 din Legea 78/2000.  Imediat dupa acest denunt, in prima 
convorbire pe care domnul o are cu inculpatul, el aduce in discutie exact suma de 
75.000 Euro prin fel de fel de afirmatii.  Pana la urma, tot ceea ce s-a facut in acest 
dosar rezulta din conduita domnului U. Mai mult decat atat, acea pretindere  de 
care se vorbeste s-ar fi situat in timp intre data de 22 si data de 25 octombrie. Cu 
toate acestea, ne aflam in momentul 29-30, unde nu exista niciun fel de discutie 
despre o pretindere, unde nu exista niciun fel de probe despre pretindere, dar 
acesta este intervalul la care ne raportam si care prin inregistrari se sustine ca se 
dovedeste pretinderea.  

Sustine ca la acest moment, exista ca si probe in sprijinul propunerii de 
luare a masurii arestului preventive, cea mai grea in situatia unui inculpat intr-un 
dosar penal, denuntul domnului U, declaratia sa in calitate de martor in acest 
dosar si inregistrarile la care el este faptas in totalitate si care dovedesc aducerea in 
discutie a variantelor de sume de bani in ipoteze diferite, tot de catre el.  

Considera ca instanta de judecata trebuie sa aiba in vedere si urmatorul 
aspect: ne aflam intr-o perioada de precampanie si fiecare partid politic incearca sa 
isi puna in miscare acel mecanism care va propaga mesajul electoral si toata 
activitatea sa electorala, este o prefaza a campaniei in care organizatiile, in speta 
cele judetene, precum cea care a fost conduse de catre inculpat, incearca sa atraga 
fonduri banesti. Este inevitabil ca intr-o astfel de perioada un presedinte de 
organizatie judeteana in discutiile avute cu posibili candidati, cu membrii de partid 
sau cu terte persoane sa nu pomeneasca de sume de bani.   

Solicita instantei ca, atunci cand va analiza situatia inculpatului si aceste 
discutii telefonice interceptate de catre reprezentantii Parchetului,  sa aiba in 
vedere calitatea pe care a avut-o, de presedinte al organizatiei judetene a PPDD si 
de faptul ca in aceast calitate, una dintre atributiile, asa cum de altfel a aratat si in 
declaratia data in cursul zilei de ieri, a amintit faptul ca este o atributie a sa ca 
presedinte.  

 Solicita instantei sa observe  faptul ca,  in calitatea pe care a avut-o pana la 
data de 23.10.2012, asa cum rezulta si din declaratia inculpatului, organizatia 
judeteana a partidului din care face parte,  a fost preluata de acesta  intr-un 
moment dificil si prin resurse proprii si  prin daruire, consecventa si ceea ce a 
facut a reusit sa ridice partidul la un anumit nivel, a reusit sa ajunga cu o lista de 
candidati  care sa fie supusa validarii organizatiei nationale si care sa fie depusa la 
Biroul Electoral Judetean.  

Considera ca aceasta masura privativa de libertate, in conditiile in care 
vorbim de o infractiune cu limite de pedeapsa de la 1 la 5 ani, raportat la situatia 
concreta, la lipsa de probe care sa inlature dubiul cu privire cele sugerate de catre 
reprenetantul Parchetului ca fiind temeinic pentru luarea acestei masuri, avand in 
vedere ca la acest moment, inculpatul se bucura de prezumtia de nevinovatie, 
solutia pe care instanta trebuie sa o pronunte este de respingere a propunerii 
parchetului.  

Arata ca instanta poate sa considere ca fiind suficienta o masura dintre cele 
prev. de art. 136 lit. b si c C.p.p., dar raportat la situatia inculpatului, faptul ca este 
candidat la una dintre CP si anume CD si faptul ca in perioada care urmeaza se va 
dedica activitatii de promovare a sa si a partidului, nu crede ca instanta va avea 
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niciodata vreo posibilitate de a reprosa inculpatului ca nu s-ar conforma 
obligatiilor legale pe care le-ar avea in calitatea pe care o detine in acest moment.  

Pentru aceste considerente, solicita instantei ca prin solutia ce o va 
pronunta  sa respinga propunerea parchetului de luare a masurii arestului 
preventiv si a lua in final una dintre masurile  restrictive de libertate.   

Aparatorul ales al inculpatului, av. GM, achieseazala concluziile colegilor 
sau vis-a-vis de art. 197 alin. 2 C.p.p. referitor la nulitatea interceptarilor audio si 
video, a faptului incontestabil  ca in acest dosar nu avem un subiect activ.  

Asa cum spune art. 13 din Legea 78/2000, este vorba de o persoana in 
fuctie de conducere, de a folosi influenta sau autoritatea. Considera ca autoritatea 
se vede, iar influenta in niciun caz, atata timp cat avem in vedere precedentele, 
chiar si in cazul denuntatorului care a castigat un loc de consilier la Primaria B si a 
fost retras sprijinul politic de catre decizia BC. In opinia sa, plecand de la ceea ce 
s-a intamplat in vara dupa alegeri, in care persoana denuntatorului sub 
dezamagirea a ceea ce s-a petrecut, a incercat sa faca tot posibilul pentru a se 
ajunge la aceasta situatie. A reusit prin mai multe procedee, prin faptul ca amandoi  
si el cunostea foarte bine  tot mecanismul acesta in cadrul partidului, stia foarte 
bine  ca odata trecut pe lista nu va mai putea fi retras si atunci  avand in vedere 
cand s-a consumat asa zisa fapta, nu vede ce ar fi avansat aceasta suma si ce suma 
si anume 6000 lei si nu are nicio legatura cu suma pretinsa de inculpat si anume 
75.000 Euro. Aceasta tentativa nereusita de provocare s-a intamplat din motive 
administrative si in afara de. acest lucru faptul cum a dat asa zisa mita.  

Avand in vedere ca nu s-a gasit plicul cu cei 6000 Euro, considera ca nu 
exista obiectul.  

Arata ca, avand in vedere ca s-a facut referire la legea electorale,  nu trebuie 
sa omitem un lucru si anume ca exista un plafon de 200 salarii medii pe economie, 
aproximativ 53.000 Euro, care poate fi donat partidului. In acest caz a fost o 
tentativa nereusita de razbunare a denuntatorului.  

Solicita instantei sa aiba in vedere persoana inculpatului care este un tanar 
in ascensiune, o persoana care a lucrat si in guvern si a facut-o cu succes.  

Solicita respingerea propunerii parchetului si in subsidiar, solicita luarea 
masurii obligarii de a nu parasi tara sau localitatea.  De asemenea, arata ca 
analizand toate probele acestea sunt in favoarea inculpatului, inclusiv cele privind 
banii.  

In completare, aparatorul ales al inculpatului, av. C, arata ca inculpatul a 
aratat astazi si ieri faptul ca ulterior parasirii acelui loc, datorita impulsului, a sunat 
denuntatorul de 3 ori tocmai pentru faptul ca s-a simtit vinovat ca l-a lasat acolo, 
constientizand la acel moment ca ar fi vorba despre un atact indreptat asupra sa 
sau asupra celeilalte persoane. Acest lucru este graitor raportat la starea de spirit 
de atunci si la faptul ca nu ar putea fi niciodata de sustragere intentionata.  

In replica, reprezentantul Parchetului, referitor la nedepunerea la dosar 
dintr-o eroare  de catre ofiterii de politie judiciara la acest moment, nu atrage 
nulitatea absoluta a convorbirilor telefonice, ordonanta procurorului fiind 
confirmata de catre instanta de judecata, eventual ar putea atrage o nulitate 
relativa.  

In ceea ce priveste calitatea de presedinte interimar al organizatiei judetene 
B –N a inculpatului, are inclusiv documentatia depusa de partid la BEJ B-N, 
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inclusiv la candidatura inculpatului, in care acesta consemneaza ca este presedinte 
interimar al partidului si le va pune la dispozitia instantei de judecata ca sa poata fi 
avute in vedere, precizand ca actele sunt intocmite cu data de 30.10.2012, fiind un 
aspect care a fost avut in vedere si de catre parchet.  

Asa cum prevede art. 202 C.p.p. trebuie sa administreze probe atat in 
favoarea cat si in defavoarea inculpatului, cu respectarea drepturilor procesuale ale 
acestuia.  

In ceea ce priveste sperieturile prin care a trecut inculpatul, solicita instantei 
sa aiba in vedere  ca exista pe suportii optici si magnetici pe care i-a pus la 
dispozitie, mai multe convorbiri pe care le-a avut cu inculpatu, i-a adus la 
cunostinta inculpatului calitatea de invinuit si i-a solicitat sa se prezinte de 2 sau 3 
ori la IPJ B-N, ca sa nu isi agraveze situatia, i-a primis solemn ca va veni, dupa 
care inculpatul si-a inchis mobilul si nu a mai raspuns la apelurile sale telefonice. 
Dorinta parchetului a fost sa isi recupereze banii pe langa ancheta penala.   

Aparatorul ales inculpatului, av. CL, in conditiile in care organ de 
conducere este acest Birou National de coordonare a activitatii partidului, este 
organul care decide in partid de la nivel central nu a dat o hotarare prin care sa ii 
fie prelungit mandatul inculpatului, in aceste conditii el oficial in cadrul partidului 
nu mai avea calitatea de presedinte interimar la nivelul organizatiei B-N, avea un 
simplu mandat special de executie.  

In legatura cu ce s-a spus cu provocarea, daca se urmaresc interceptarile, se 
va observa faptul ca cuvantul „ ban” si „sume de bani”, apar cu precadere in 
exprimarea denuntatorului, care stia ca este interceptat si avem de a face cu o stare 
de provocare, de inducere a probelor, se incearca sa se induca inculpatului o 
intentie infractionala. Arata ca CEDO a sanctionat grav astfel de actiuni, in 
conditiile in care nu se respecta un principiu fundamental in administrarea 
probelor care este principiul loialitatii probelor. 

In completare, aparatorul ales al inculpatului, av. CD, arata ca domnul 
procuror a spus ca banii au provenit de la DNA si apropo de provocare si de 
faptul ca s-a insuflat de catre denuntator aceasta situatie si s-a perpetuat in sensul 
in care si discutia sa fie dusa catre bani si faptelor sa li se dea o tenta in sensul ca 
inculpatul ar fi pretins niste sume de bani, spune ca si acest lucru trebuie avut in 
vedere.  

In completare, aparatorul ales al inculpatului, av. GM,  vis-a-vis de faptul ca 
domnul procuror a formulata aceasta cerere fata de inculpat si in ideea ca mai sunt 
probe de administrat in dosar si e mai bine sa fie acolo. In opinia sa nu mai sunt 
multe probe de administrat, cu exceptia certificarii probelor audio-video, 
problema este daca exista acea fapta sau nu.  

In replica, reprezentantul Ministerului Public, referitor la provenienta 
sumelor de bani, arata ca exista procesul-verbal de consemnare a seriilor in care se 
stabileste in mod fiecare componenta a sumelor de bani si de la cine provine. 
Referitor la cele spuse anterior de catre domnul avocat, arata ca urmarirea penala 
nu are caracter public.  

Inculpatul SOL, având ultimul cuvânt cu privire la măsura arestării 
preventive, achieseaza la concluziile aparatorilor sai alesi.   
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JUDECĂTORUL : 

 
Deliberând asupra propunerii de arestare preventivă de faţă, constată 

următoarele: 
Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. 

25400/211/2012 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia 
Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Cluj a propus instanţei, în 
conformitate cu prevederile art. 149¹ din Codul de procedură penală şi ale art. 148 
lit. a şi f Cod procedură penală, luarea măsurii arestării preventive faţă de 
inculpatul SOL – cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 13 
din Legea nr. 78/2000, respectiv fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de 
conducere într-un partid de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii 
pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pe o 
perioadă de 29 zile, începând cu data de 01.11.2012.  

În motivarea propunerii de arestare preventivă s-a arătat în esenţă că din 
probele administrate până în prezent constând în denunţul penal formulat de 
ULA, declaraţia de martor a denunţătorului, convorbirile interceptate şi 
înregistrate audio-video purtate de ULA cu inculpatul SOL în perioada 29-30 
octombrie 2012, convorbirile telefonice purtate de denunţător cu inculpatul SOL 
în perioada 29-30 octombrie 2012, convorbirile telefonice pe care inculpatul le-a 
purtat în perioada 30-31 octombrie 2012 de pe postul telefonic cu nr. 072…… cu 
diverse persoane, convorbiri redate în scris şi certificate de procuror a reieşit că în 
intervalul 22.10.2012 – 25.10.2012 SOL, în calitate de preşedinte interimar al 
Organizaţiei Judeţene BN a PP – DD a pretins de la ULA suma totală de 75.000 
euro promiţând că îşi va folosi influenţa sau autoritatea sa ca preşedinte de partid 
la conducerea partidului ca să se avizeze candidatura denunţătorului pentru postul 
de deputat în C nr. 1 B la alegerile parlamentare din luna decembrie 2012 şi pentru 
ca organele de conducere ale partidului să emită o decizie de revocare a invalidării 
lui ULA din funcţia de consilier local în cadrul CLMB şi a excluderii acestuia din 
partid. Cu privire la activitatea de primire a banilor, respectiv a unei tranşe în sumă 
de 6.000 euro, se arată că a avut loc la data de 30.10.2012 la ieşirea din municipiul 
B, în localitatea S, judeţul BN pe DJ 1…, în autoturismul inculpatului SOL şi a 
fost înregistrată în baza dispozitivului ordonanţei provizorii a procurorului nr. 
155/P/2012 din data de 29.10.2012. 

La momentul declanşării procedurii de prindere în flagrant, în timp ce 
echipa condusă de procurorul de caz a vrut să intervină, inculpatul SOL, aflat la 
volanul autoturismului, a demarat în trombă şi a dispărut. Activităţile de căutare a 
inculpatului au durat mai multe ore în noapte, acesta sustrăgându-se urmăririi 
penale, chiar dacă a fost contactat telefonic de către procurorul de caz şi invitat să 
se prezinte la sediul IPJ BN. În aceste condiţii a fost solicitat sprijinul forţelor de 
poliţie de pe raza municipiului VD, inculpatul fiind prins într-un filtru al poliţiei.  

S-au apreciat incidente in cauză temeiurile prevăzute de art. 148 lit. a şi f 
Cod procedură penală, atâta timp cât inculpatul s-a ascuns în scopul sustragerii de 
la urmărirea penală şi este acuzat că a săvârşit o infracţiune pentru care legea 
prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi ar exista probe certe că lăsarea sa 
în libertate ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică. 
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S-a dispus ataşarea spre studiu a dosarului nr. 155/P/2012 al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, 
Serviciul Teritorial Cluj. 
 Analizând propunerea formulată în raport cu actele dosarului de 
urmărire penală şi cu dispoziţiile legale în materie, judecătorul reţine 
următoarele: 

Prin rezoluţia procurorului din data de 29.10.2012, ora 1800, s-a dispus 
începerea urmăririi penale faţă de învinuitul SOL sub aspectul comiterii 
infracţiunii de fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un 
partid de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine sau 
pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea 
nr. 78/2000 (filele 11-12). 

Prin ordonanţa procurorului din data de 29.10.2012 s-a dispus autorizarea 
efectuării de înregistrări audio video în mediu ambiental a discuţiilor purtate de 
către denunţătorul ULA cu învinuitul SOL sau cu alte persoane, în legătură cu 
obiectul cauzei penale instrumentate în cadrul dosarului nr. 155/2012 al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională 
Anticorupţie, Serviciul Teritorial Cluj, autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor 
convorbirilor telefonice purtate de denunţător de la postul telefonic cu nr. 07….., 
de învinuitul SOL de la postul telefonic cu nr. 07…… şi de RT de la postul 
telefonic cu nr. 07….., autorizarea luării de imagini în mediu ambiental cu 
denunţătorul ULA şi învinuitul SOL sau orice alte persoane în legătură cu obiectul 
respectivei cauze, autorizare dată cu titlu provizoriu pe o perioadă de 48 de ore, 
începând cu data de 29.10.2012 orele 1830 şi până în data de 31.10.2012 orele 1830 
(filele 21-22). 

Prin încheierea nr. 112/C/I/01.11.2012 pronunţată în dosarul penal nr. 
25.350/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca a fost confirmată ordonanţa 
provizorie nr. 155/P/2012 din data de 29.10.2012 orele 1830 privind interceptarea 
şi înregistrarea de convorbiri telefonice şi audio-video ambientale. 
        Prin ordonanţa din data de 31.10.2012 a fost pusă în mişcare acţiunea penală 
împotriva inculpatului SOL sub aspectul comiterii infracţiunii de fapta persoanei 
care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid de a folosi influenţa ori 
autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau 
alte foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 (filele 125-127). 

Prin ordonanţa procurorului din data de 31.10.2012 s-a dispus reţinerea 
inculpatului pe o durată de 24 ore, începând cu data de 31.10.2012, orele 1450, 
măsura expirând la data de 01.11.2012, orele 1450 (filele 130-134). 

În declaraţiile date în faţa organelor de urmărire penală, inculpatul a negat 
comiterea faptei, arătând că a fost contactat anterior de către ULA care i-a solicitat 
sprijinul – având în vedere calitatea sa de preşedinte interimar al Organizaţiei 
Judeţene BN a PP-DD - în sensul redobândirii calităţii de consilier local în 
municipiul B în schimbul susţinerii financiare a partidului. Detalii cu privire la 
acestea au fost discutate în cadrul mai multor întâlniri la care a participat şi 
denunţătorul, despre care inculpatul precizează că era insistent în a solicita 
demiterea/schimbarea a doi dintre consilierii locali ai PP-DD şi ulterior numirea 
sa în funcţia vizată. SOL arată că i-a explicat lui ULA că nu poate fi numit în 
funcţia de consilier local datorită prevederilor legii administraţiei publice locale şi 
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i-a sugerat acestuia să găsească o modalitate de susţinere financiară legală a 
partidului în condiţiile în care acesta nu dorea să doneze „pe faţă” bani partidului, 
sub pretextul că nu ar fi dorit să se afle despre faptul că ar susţine financiar PP-
DD. 

Deşi a resimţit insistenţele denunţătorului în a solicita repunerea în funcţia 
de consilier local, scop pe care inculpatul îl aprecia a fi imposibil de îndeplinit, 
SOL nu a acţionat ferm în sensul respingerii categorice deoarece – în calitatea sa 
de preşedinte de partid - trebuia să depună eforturi de a atrage sponsori de partid 
şi pentru campania electorală. 

În data de 28 octombrie 2012, inculpatul declară că denunţătorul şi-a 
manifestat dorinţa de a participa la alegerile parlamentare pentru funcţia de 
deputat, fapt perceput de către SOL ca reprezentând una dintre soluţiile la 
problemele cu care se confrunta partidul în lipsa puterii financiare de susţinere a 
campaniei electorale a persoanelor care candidau pe listele partidului.  

În aceste împrejurări a avut loc o discuţie dintre cei doi în data de 
29.10.2012, în care inculpatul susţine că denunţătorul a propus mai multe sume de 
bani pentru susţinerea campaniei electorale, fără a putea reţine suma exactă ca 
urmare a vehiculării mai multor variante. La data de 30.10.2012 SOL a obţinut de 
la conducerea centrală a PP-DD validarea candidaţilor propuşi pentru alegerile 
parlamentare, fiind convocată în aceeaşi seară o şedinţă extraordinară a 
Organizaţiei Judeţene a PP-DD, iar după aceea având loc depunerea 
candidaturilor la sediu Prefecturii. 

Inculpatul precizează că în timp ce se sărbătorea depunerea candidaturilor 
la un local din municipiul B, ULA a venit la el şi a insistat ca acesta să părăsească 
petrecerea şi să se întâlnească doar cu el. Deşi a refuzat de mai multe ori 
propunerea efectuată, în final SOL, arată că a acceptat să se întâlnească cu 
denunţătorul în prezenţa lui RT, fapt refuzat de către ULA sub pretextul că 
respectiva persoană nu ar fi de încredere.  

SOL precizează că în final a acceptat să se întâlnească cu ULA, 
intenţionând să ceară informaţii doar despre RT. În acest sens s-au întâlnit în 
parcarea de la H G, inculpatul susţinând că denunţătorul era agitat, repetând 
obsesiv cuvântul „bani”, fapt care l-a determinat să-l întrebe de ce tot vorbeşte 
despre bani. Pe fondul neîncrederii în persoana denunţătorului, inculpatul i-a 
propus să discute a doua zi, însă ULA îi făcea semne cu mâinile şi insista să 
vorbească în aceeaşi seară.  

În apropiere de Ş, inculpatul s-a apropiat cu maşina sa de autovehiculul în 
care se afla staţionat denunţătorul, iar pentru a discuta cu acesta a coborât geamul 
de la portiera dreapta faţă. La un moment dat ULA i-a făcut semn să dea cu 
maşina mai în faţă pentru a ieşi din vehicul, iar după ce acesta a ieşit s-a deplasat 
prin spatele maşinii inculpatului la portiera dreapta faţă, unde a stat câteva 
secunde, iar după care a deschis portiera. În acele momente, SOL susţine că 
maşina a fost depăşită de o altă maşină care rula încet şi imediat a auzit lovituri 
puternice în geamul maşinii sale, se trăgea de portiera stânga faţă şi strigătele unor 
bărbaţi. În acest timp, inculpatul l-a auzit pe denunţător strigând şi repetând 
panicat de mai multe ori „Ce se întâmplă T?”, momente în care a crezut că este 
atacat atât el, cât şi ULA. Reacţionând, inculpatul a accelerat în marşarier şi a 
plecat spre B.  
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În drum spre oraş, inculpatul l-a apelat pe ULA însă i-a răspuns un domn 
care s-a prezentat a fi procuror şi care l-a chemat să meargă în parcarea L. SOL i-a 
spus că nu crede identitatea sub care s-a prezentat şi că va suna la poliţie. La scurt 
timp a fost apelat de un număr necunoscut, iar domnul care s-a prezentat din nou 
a fi procuror l-a invitat la sediul IPJ B–N.  

Luând în considerare şi posibilitatea ca persoana care l-a apelat să-şi fi 
declarat identitatea reală, inculpatul susţine că a sunat la conducerea partidului 
căreia i-a prezentat situaţia şi care i-a recomandat să contacteze un anumit avocat. 
Acesta din urmă l-a sfătuit să meargă acasă şi, dacă va fi citat – să se prezinte la 
organele de poliţie. Fiindu-i frică să meargă acasă, inculpatul a plecata fără o 
destinaţie anume, propunându-şi să se cazeze, sens în care s-a deplasat spre pasul 
T  şi ulterior spre VD, unde a fost interceptat de către un echipaj de poliţie. 

Arestarea preventivă a unei persoane împotriva căreia s-a pus în mişcare 
acţiunea penală presupune pe de o parte, existenţa unor probe sau indicii 
temeinice ale săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală, iar pe de altă parte 
existenţa cel puţin al unuia din cazurile reglementate de art. 148 Cod procedură 
penală.  

De asemenea, din perspectiva  prevederilor  art. 136 Cod procedură penală  
reţinem că scopul măsurilor preventive este exclusiv acela de a asigura buna 
desfăşurare a procesului penal, de a împiedica inculpatul să săvârşească noi fapte 
cu relevanţă penală ori de a-l împiedica să se sustragă de la urmărire penală, 
judecată sau executarea pedepsei. De aceea măsura preventivă a arestării nu 
trebuie şi nu poate fi o anticipare a unei eventuale pedepse care s-ar putea aplica 
inculpatului în urma pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive. 

Totodată, alegerea măsurii ce urmează a fi luată se face ţinându-se seama de 
scopul  acesteia, de gradul de pericol social al infracţiunii, de sănătatea, vârsta, 
antecedentele penale şi alte situaţii privind persoana faţă de care se ia măsura. Din 
aceeaşi perspectivă reţinem că arestarea preventivă a inculpatului trebuie să fie 
necesară pentru interesul  bunei desfăşurări a procesului penal şi proporţională cu 
scopul urmărit prin dispunerea acesteia, ceea ce presupune cu necesitate  
dovedirea caracterului necesar al măsurii privative de libertate pentru buna 
desfăşurare a procesului penal, dar şi pe de altă parte caracterul insuficient al 
altor măsuri preventive  pentru realizarea cu aceeaşi eficienţă a scopurilor prev 
de art. 136 alin.1 Cod procedură penală, faţă de prezumţia de libertate de care se 
bucură  inculpatul si caracterul de excepţie al măsurii arestării preventive (cauza S c 
Romaniei). 

Raportat la probatoriul administrat în cauză până în acest moment 
procesual, judecătorul va analiza în prealabil dacă în speţă sunt îndeplinite 
cumulativ cele două condiţii impuse de lege pentru ca magistratul să aibă deschisă 
posibilitatea luării măsurii procesuale preventive a arestării, iar apoi dacă luarea 
acestei măsuri se impune în cazul concret întrucât chiar în situaţia îndeplinirii 
cumulative a celor două condiţii prevăzute de lege, această măsură nu are un 
caracter obligatoriu, ci este doar o măsură cu caracter excepţional care, trebuie 
luată numai în cazul în care ea apare ca fiind necesară unei bune desfăşurări a 
procesului penal şi protejării ordinii publice. 

Trebuie menţionat însă că pentru luarea măsurii arestării preventive nu este 
necesară existenţa unor probe certe de vinovăţie necesare pentru condamnarea 
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unei persoane, ci potrivit dispoziţiilor art. 68 indice 1 Cod procedură penală, 
existenţa unor date din care să rezulte presupunerea rezonabilă că persoana faţă de 
care se efectuează cercetări a săvârşit fapta. În acelaşi sens sunt şi prevederile 
dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. c CEDO care permit luarea măsurii arestării 
preventive atunci când există motive verosimile de a bănui că s-a comis o faptă 
prevăzută de legea penală. 

 Din jurisprudenţa CEDO rezultă că motivele verosimile se referă la fapte 
ori informaţii de natură a convinge un observator obiectiv că persoana în cauză a 
putut comite fapta pentru care se ia măsura şi care nu trebuie să fie de acelaşi nivel 
ca cele necesare pentru justificarea unei condamnări sau fundamentarea unei 
anumite acuzaţii (cauza E c/Turcia). 

Sub aspectul condiţiei impuse de dispoziţiile articolului 143 din Codul de 
procedură penală privind existenţa unor probe sau indicii temeinice că inculpatul 
ar fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, în sarcina inculpatului a fost 
reţinută săvârşirea unei infracţiuni, respectiv aceea prevăzută de art. 13 din Legea 
nr. 78/2000, judecătorul reţine existenţa unor indicii că inculpatul ar fi comis fapta 
reţinută în sarcina sa şi care au fost corect încadrate din punct de vedere juridic. 
Pentru a reţine în cauză existenţa indiciilor temeinice cu privire la săvârşirea de 
către inculpat a infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000, judecătorul 
a analizat şi coroborat informaţiile cuprinse în denunţul formulat de ULA, 
declaraţia de martor a aceleiaşi persoane, declaraţiile de învinuit şi de inculpat date 
de SOL, procesele-verbale întocmite în cauză, precum şi înscrisurile depuse la 
dosar la momentul discutării cu privire la luarea măsurii arestului preventiv, din 
administrarea acestor mijloace de probă şi ţinând cont de împrejurările comiterii 
faptei – existenţa a două liste validate cu candidaţii PP-DD la alegerile 
parlamentare, discuţii cu privire la necesitatea oferirii/primirii de garanţii, 
vehicularea unor sume de bani (fără a se preciza clar lei sau euro), întâlnirea pe 
timp de noapte, în loc retras, fără a avea la bază o motivaţie plauzibilă - rezultând 
bănuiala rezonabilă că inculpatul ar fi comis fapta reţinută în sarcina sa. 

Cu privire la susţinerile conform cărora nu ar fi întrunite elementele 
constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000, respectiv 
că inculpatul SOL nu ar fi îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru calitatea 
de subiect activ calificat deoarece la data organizării flagrantului nu ar fi deţinut 
calitatea de preşedinte interimar al Organizaţiei Judeţene B-N din cadrul PP-DD 
deoarece perioada pentru care a fost desemnat să îndeplinească această funcţie a 
expirat la data de 24.10.2012 (fila 13), judecătorul va înlătura această susţinere 
având în vedere asumarea efectivă de către inculpat a respectivei funcţii de 
conducere aşa cum reiese din declaraţiile date în cursul urmăririi penale, din 
conţinutul înscrisurilor depuse la dosar (filele 14-20), dar şi din transcrierile 
înregistrărilor convorbirilor în care apar şi alţi membri ai PP-DD şi care fac 
referire la SOL în calitate de preşedinte al Organizaţiei Judeţene B-N a PP-DD 
(ex. filele 72, 75).   

Cu privire la nulitatea actelor de urmărire penală invocată în cauză în 
temeiul art. 197 alin. 2 din Codul de procedură penală ca urmare a omisiunii 
depunerii la dosarul de urmărire penală a delegării de către procuror a lucrătorului 
din cadrul poliţiei judiciare pentru efectuarea transcrierilor înregistrărilor realizate 
în cauză – conform art. 913 alin. 1 din Codul de procedură penală, judecătorul 
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apreciază că atribuţia de analiză a legalităţii probelor administrate în faza de 
urmărire penală revine instanţei care va soluţiona fondul cauzei, în acest moment 
procesual interesând doar indiciile cu privire la săvârşirea infracţiunii reţinute în 
sarcina inculpatului.   

În continuare, cu toate că judecătorul a reţinut în sarcina inculpatului SOL 
existenţa unor indicii temeinice de vinovăţie circumscrise dispoziţiilor articolului 
143 din Codul de procedură penală, acest lucru nu impune automat arestarea lui, 
această măsură procesuală preventivă implicând îndeplinirea cumulativă a mai 
multor condiţii, cea de-a doua condiţie fiind existenţa cel puţin a unuia dintre 
cazurile enumerate la articolul 148 din Codul de procedură penală, în propunerea 
de arestare preventivă a inculpatului fiind invocate existenţa cazurilor prevăzute la 
articolul 148, litera a şi f din Codul de procedură penală. 

Art. 148 lit. a Cod procedură penală trebuie văzut şi analizat în strânsă 
corelare cu art. 5 parag. 1 lit. c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale în care se prevede că privarea de libertate este 
justificată când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica 
pe făptuitor să fugă după săvârşirea infracţiunii. În interpretarea Curţii Europene, 
pericolul de fugă nu trebuie prezumat, ci trebuie să existe „motive plauzibile”, 
înţelese ca fapte sincere şi autentice, de natură a convinge un observator 
independent de posibilitatea ca făptuitorul să fugă. 
 În ce priveşte cazul prevăzut în art. 148 alin. (1) lit. a din Codul de 
procedură penală, acesta vizează mai multe situaţii - fiecare dintre ele îndreptăţind 
luarea măsurii preventive - şi care vor fi analizate succesiv de către judecător.  

Atât fuga - constând în plecarea intempestivă de la locul faptei, de la 
domiciliu sau loc de muncă, cât şi ascunderea făptuitorului care poate consta în 
diferite acţiuni de natură a o feri de privirile publicului sau a o face de 
nerecunoscut, trebuie să urmărească sustragerea sa de la desfăşurarea procesului 
penal. Mai mult, este necesar ca anterior fugii sau ascunderii inculpatul să 
cunoască faptul că împotriva lui este în curs un proces penal şi să fi fost avertizat, 
potrivit art. 237 alin. 3 Cod procedură penală, că este obligat să se prezinte la toate 
chemările ce i se vor face în cursul procesului penal şi că are îndatorirea să 
comunice orice schimbare de adresă. In lipsa unei asemenea atenţionări, inculpatul 
are dreptul la liberă circulaţie, drept fundamental înscris în art. 25 din Constituţie. 

Dacă fuga şi ascunderea sunt în fapt certe, ceea ce trebuie clarificat este 
numai scopul în care au fost făcute, iar în prezenta cauză judecătorul reţine că la 
momentul declanşării procedurii de prindere în flagrant, în timp ce echipa 
condusă de procurorul de caz a vrut să intervină, inculpatul SOL, aflat la volanul 
autoturismului, a demarat în trombă şi a dispărut. Activităţile de căutare a 
inculpatului au durat mai multe ore în noapte, acesta refuzând să dea curs 
chemărilor procurorului de caz de a se prezenta în parcarea de la benzinăria Ll 
sau, ulterior, la sediul IPJ B-N. În aceste condiţii a fost solicitat sprijinul forţelor 
de poliţie de pe raza municipiului VD, inculpatul fiind prins cu ajutorul filtrelor 
organizate în zonă. 

Judecătorul apreciază că nu se poate reţine că inculpatul ar fi fugit sau s-ar 
fi ascuns în scopul sustragerii de la urmărire sau de la judecată având în vedere 
circumstanţele în care au avut loc evenimentele din noaptea de 31.10.2012, 
respectiv pe timp de noapte, în loc întunecat, prin apariţia intempestivă a mai 
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multor persoane, reacţia imediată a inculpatului de blocare a portierei, de demaraj 
şi de îndepărtare cu viteză de la locul faptei putând fi motivată prin teama 
puternică de a nu fi victima unui atac (în vederea jefuirii – din procesul verbal 
încheiat cu privire la efectuarea percheziţiei corporale filele 102-110 s-au găsit 
asupra lui SOL sumele de 2.000 euro şi de 6.200 lei sau în calitate de preşedinte al 
OJ a PP-DD), teamă generată şi de strigătele denunţătorului ULA imediat după 
demararea încercării de a-l reţine pe inculpat (aşa cum reies din înregistrările 
ambientale efectuate în cauză).  

Şi inculpatul a arătat în declaraţia sa, dată în faţa judecătorului cu ocazia 
soluţionării propunerii de arestare preventivă, că nu a dat curs solicitărilor de a se 
prezenta la benzinăria L sau la sediul IPJ B-N datorită incertitudinilor cu privire la 
identitatea persoanei care l-a interpelat telefonic şi care s-a recomandat a fi 
procurorul I din cadrul DNA Cluj, dar şi a puternicei stări de teamă pentru 
propria siguranţă în condiţiile în care a avut convingerea că este victima unui atac 
pentru a fi jefuit sau având în vedere calitatea sa de preşedinte de organizaţie 
judeţeană a unui partid politic. Judecătorul constată că susţinerile inculpatului sunt 
confirmate chiar de procesele-verbale de redare a înregistrărilor convorbirilor 
derulate între inculpat şi persoanele apelate de acesta la scurt timp după 
organizarea flagrantului (fila 85 – „şi în spate o venit nişte hoţi, nişte bandiţi şi am 
fugit de acolo şi acuma sunt în fugă prin oraş”, filele 86-87 – „Procurorul I. Eu nu 
cred ... deci eu în seara asta am fost atacat, am fost atacat de 7 indivizi”, „Deci eu 
nu cred că sunteţi cine sunteţi”, „Eu nu mă joc cu nimeni, eu o să dau telefon la 
Poliţie”, „Confirmaţi-mi că domnul U trăieşte, e în viaţă”, „Nu mă pot duce nici 
acasă, că ăştia ştiu unde stau. Eu ştiu ce se întâmplă?”, fila 89 – „Păi şi acasă nu 
ştiu cum să mă duc. Dacă mă aşteaptă... Nu ştiu. Hoţii, bandiţii, poliţia ... Nici nu 
ştiu cine sunt”). 

În plus, este adevărat că în urma verificării informaţiilor obţinute telefonic 
de la organele de urmărire penală, la un moment dat inculpatul realizează că ar 
putea corespunde realităţii identitatea persoanei care s-a prezentat a fi procurorul 
I, însă urmează sfaturile primite de la persoane avizate în domeniu (respectiv 
avocatul contactat telefonic – filele 88-89 – „Nu te duci nicăieri pentru că dacă nu 
ai o citaţie oficială nu ai unde să te duci” ... „Deci du-te acasă...”, „Du-te la un 
prieten atunci”, „Du-te la un prieten şi culcă-te” ), neîncrederea manifestată şi 
conduita sa ulterioară organizării flagrantului putând fi motivată de circumstanţele 
extraordinare a derulării evenimentelor din noaptea de 31.10.2012 şi a confuziei 
dintre această procedură – flagrant - şi derularea unui eventual atac asupra 
persoanei. 

Analizând ipoteza în care măsura privativă de libertate se solicită pentru a 
preîntâmpina asemenea acte (fuga sau ascunderea), observăm că legea 
condiţionează luarea măsurii de existenţa datelor privind pregătirea fugii sau a 
sustragerii în orice mod de la derularea procesului penal, informaţii care nu se 
regăsesc în prezentul dosar penal, situaţie în care judecătorul nu va putea reţine ca 
fiind îndeplinite condiţiile impuse prin textul articolul 148 litera a din Codul de 
procedură penală. 

Cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 148 lit. f din Codul de 
procedură penală, judecătorul reţine că pentru reţinerea acestora trebuie 
îndeplinite cumulativ cele două condiţii pe care acest text legal le impune 
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respectiv: pe de o parte, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de 
săvârşirea căreia este acuzat inculpatul să fie mai mare de 4 ani închisoare, iar 
lăsarea în libertate a acestuia să prezinte pericol concret pentru ordinea publică. 

Observând încadrarea juridică a faptei pentru care este cercetat inculpatul 
SOL, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000, 
judecătorul constată că este îndeplinită prima dintre condiţiile prevăzute de art. 
148 lit. f din Codul de procedură penală, maximul pedepsei prevăzute de lege fiind 
de 5 ani. 

În ceea ce priveşte pericolul concret pentru ordinea publică în accepţiunea art.148 
alin.1 lit. f) Cod procedură penală, teza finală, acesta nu trebuie confundat cu 
pericolul abstract ce caracterizează orice infracţiune (mai ales cele de natura celor 
aflate în competenţa de cercetare a DNA ), ci acesta trebuie să rezulte din probe 
concrete care vizează gravitatea în concret a faptei ori modul de concepere a planului infracţional 
sau modalitatea de punere în aplicare a acestuia, fie din argumente subiective care privesc 
persoana inculpatului şi care duc spre concluzia unei predispoziţii infracţionale. 

De asemenea cercetarea si judecarea în stare de libertate a inculpatului este 
regula (Curtea EDO, L împotriva Italiei,  N împotriva Austriei şi S împotriva Lituaniei), 
ceea ce nu echivalează cu nepedepsirea acestuia şi nu trebuie sa fie concepută 
drept creatoare în opinia publică a unui sentiment de insecuritate şi a ideii că 
justiţia nu acţionează suficient de ferm împotriva unor manifestări infracţionale, ci 
doar faptul că, implicând o atingere gravă adusă libertăţii persoanei, măsura 
arestării preventive nu poate fi dispusă decât cu respectarea strictă a dispoziţiilor 
legale şi cu asigurarea tuturor garanţiilor în vederea înlăturării arbitrariului, 
abuzului şi excesului.  

Pentru aprecierea cerinţei pericolului concret pentru ordinea publică trebuie 
avute în vedere natura şi modalitatea concretă de săvârşire a infracţiunii, 
împrejurările în care inculpatul a acţionat, gravitatea faptelor, urmările produse şi 
persoana inculpatului. 

Este adevărat că inculpatul este acuzat a fi comis o faptă percepută de 
opinia publică ca fiind gravă cum este cea de a folosi influenţa ori autoritatea sa în 
scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 
necuvenite (mai ales în contextul iminentei desfăşurări a campaniei electorale), 
însă din punct de vedere juridic gravitatea faptei se oglindeşte în limitele de 
pedeapsă prevăzute de lege, în acest caz fiind vorba despre pedeapsa de la 1 an la 
5 ani închisoare, acestea aflându-se aproape la limita îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de art. 148 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală. În această 
situaţie, gravitatea faptei de săvârşirea căreia este acuzat inculpatul – privită 
singular – nu poate susţine luarea unei măsuri privative de libertate faţă de SOL. 

Analizând modalitatea concretă de săvârşire a infracţiunii de care este 
acuzat inculpatul SOL, judecătorul constată că activitatea de pretindere a sumelor 
de bani rezultă doar din declaraţiile date de denunţător, convorbirile derulate între 
ULA şi  în acest sens fiind mai mult decât vagi, făcând referire explicită doar la 
necesitatea stabilirii unei „garanţii” - motivată de inculpat prin necesitatea 
susţinerii financiare de către ULA a viitoarei campanii electorale, în condiţiile în 
care ceilalţi trei candidaţi la funcţiile de deputat pe listele PP-DD nu aveau 
„puterea financiară” de a acoperi respectivele cheltuieli.   
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În plus, din cuprinsul convorbirilor derulate între denunţător şi inculpat, 
rezultă în mod clar că ULA este cel care iniţiază şi ghidează discuţiile cu privire la 
sumele de bani vehiculate în prezentul dosar penal, acesta manifestând mai mult 
decât insistenţă în vederea rezolvării problemelor şi a transmiterii sumelor de bani 
(a se vedea filele 41 – „Păi vin mâine cu caşcavalul acolo”, 46 – „Şi ce garanţie tre 
să-ţi dau? Că ai garanţie din partea mea”, „Tu zici că vrei garanţii...”, „Altă garanţie 
ce să-ţi dau?”, „Da ce garanţie T, zi-mi ce garanţie?”), fila 47 – „Şi ce să-i fac la T, 
să-i dau banii lui?”, fila 56 – „Bun şi cum îţi dau 40? Sau să-ţi dau toţi?”, „Păi o 
fost aşa, o fost 35.000 pentru consilier şi 40 pentru deputat”, „75.000”, „35.000”, 
fila 57 – „Şi-ţi dau banii înainte?”, „Şi pentru deputat? Ţi-i dau în seara asta? Sau 
cum să procedez, să aştept pă...?”, „Da unde stai? Vin acolo şi te duc acasă şi-i las 
acasă. În maşină ce, sparge maşina, prinde vreunul pontu şi vine şi-ţi găureşte 
maşina” etc.). 

Judecătorul va reţine la stabilirea împrejurărilor în care a avut loc săvârşirea 
faptei perioada în care se susţine că ar fi fost comisă infracţiunea, respectiv că este 
vorba de o perioadă de pre-campanie electorală, caracterizată prin activităţi 
intense ale membrilor partidelor politice de definitivare a listelor de candidaţi 
pentru funcţiile de deputat/senator, dar şi de strângere a fondurilor necesare 
susţinerii campaniei electorale. Pentru a analiza în ansamblu aceste împrejurări, nu 
vom omite nici informaţiile cu privire la situaţia politică a lui ULA, respectiv că 
acesta a fost invalidat din funcţia de consilier local din partea PP-DD pe fondul 
retragerii sprijinului politic al partidului, aspecte care ridică unele semne de 
îndoială cu privire la scopul urmărit de denunţător prin demersurile efectuate în 
prezentul dosar penal.     

Un rol important în aprecierea pericolului concret pentru ordinea publică îl 
joacă şi persoana inculpatului, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale sau 
ca generând probleme în comunitatea din care face parte, iar din susţinerile 
acestuia reieşind că se bucură de încrederea celorlalţi membri ai PP-DD şi că a 
depus eforturi pentru dinamizarea activităţii organizaţiei judeţene. 
 Reţinând pe de o parte scopul imperativ şi limitativ al luării măsurilor 
preventive, precum şi împrejurarea că organul de urmărire penală nu a făcut 
dovada existenţei unor indicii că activitatea de urmărire penală sau cea de judecată 
ar fi perturbată în situaţia în care inculpatul SOL ar fi cercetat în stare de libertate 
sau că acesta s-ar sustrage de la urmărire penală sau judecată, apreciem că măsura 
privativă de libertate a arestului preventiv nu este una oportună, necesară, dar nici 
proporţională cu scopul urmărit prin luarea acesteia, motiv pentru care, în temeiul  
art. 149/1 alin. 9 Cod procedură penală vom respinge propunerea formulată de 
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – 
Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj privind luarea măsurii  
arestului preventiv fata de inculpatul SOL. 

În continuare, având în vedere indiciile din care rezultă că acesta ar putea fi 
autorul faptei pentru care este cercetat şi raportat la aceleaşi împrejurări legate de 
pericolul public pe care dimensiunea libertăţii inculpatului ar putea să îl prezinte, 
apreciază totodată că în interesul unei bune desfăşurări a procesului penal se 
impune totuşi restrângerea preventivă a libertăţii sale.  

Analizând în acest sens condiţiile impuse de articolul 1451 din Codul de 
procedură penală pentru luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, 
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magistratul reţine că în speţă sunt întrunite condiţiile impuse de articolul 143 din 
Codul de procedură penală, fiind avute în vedere în acest sens probele 
administrate în cauză până în acest moment procesual, probe la care am făcut 
referire anterior. De asemenea sub aspectul temeiniciei acestei măsuri preventive a 
obligării inculpatului SOL de a nu părăsi ţara, magistratul apreciază că ea se 
justifică raportat la împrejurările descrise mai sus. Având în vedere aceste 
considerente, judecătorul apreciază că se impune luarea faţă de inculpatul SOL a 
măsurii procesuale preventive a obligării de a nu părăsi ţara, prevăzută de 
dispoziţiile articolului 136, aliniatul 1, litera b din Codul de procedură penală.  

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor articolului 136, aliniatul 1, litera b din 
Codul de procedură penală instanţa va lua faţă de inculpatul SOL, măsura 
preventivă a obligării de a nu părăsi ţara pe o durată de 30 de zile începând din 
data de 01 noiembrie 2012. Judecătorul a determinat conţinutul acestei măsuri pe 
de o parte întrucât domiciliul inculpatului se află într-o altă localitate decât cea în 
care se află sediul organelor judiciare penale care îl cercetează, iar pe de altă parte 
întrucât apreciază ca fiind inoportună îngrădirea dreptului inculpatului de liberă 
circulaţie având în vedere că acesta candidează la alegerile parlamentare şi urmează 
a se începe campania electorală. 

În temeiul dispoziţiilor articolului art. 1451 alin. 2 din Codul de procedură 
penală raportat la art. 145, aliniatul 11 din Codul de procedură penală, pe durata 
măsurii obligării de a nu părăsi ţara, inculpatul SOL este obligat să respecte 
următoarele obligaţii : 
    1. să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţa de 
judecată ori de câte ori este chemat; 
    2. să se prezinte la Politia municipiului B, organul de poliţie desemnat cu 
supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de 
supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; 
    3. să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus 
măsura; 
    4. să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme. 

În temeiul dispoziţiilor articolului art. 1451 alin. 2 din Codul de procedură 
penală raportat la articolul 145 aliniatul 22 din Codul de procedură penală atrage 
atenţia inculpatului SOL că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi 
revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. 

In temeiul art. 192 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile 
judiciare rămân în sarcina statului. 
 

D I S P U N E 
 
În temeiul art. 149¹ alin. 9 Codul de procedură penală raportat la art. 143 

Codul de procedură penală şi la art.148 lit. a şi f Codul de procedură penală 
respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie – 
Serviciul Teritorial Cluj faţă de inculpatul SOL. 

În temeiul art. 1491 alin. 12 din Codul de procedură penală raportat la 
art.146 alin. 111 şi la art. 1451 din Codul de procedură penală dispune luarea faţă 
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de inculpat a măsurii obligării de a nu părăsi ţara pe o perioadă de 30 de zile 
începând cu data de 01.11.2012. 

În temeiul dispoziţiilor articolului art. 1451 alin. 2 din Codul de procedură 
penală raportat la art. 145, aliniatul 11 din Codul de procedură penală, pe durata 
măsurii obligării de a nu părăsi ţara, inculpatul SOL este obligat să respecte 
următoarele obligaţii : 
    1. să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţa de 
judecată ori de câte ori este chemat; 
    2. să se prezinte la Poliţia municipiului B, organul de poliţie desemnat cu 
supravegherea de organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de 
supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; 
    3. să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus 
măsura; 
    4. să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme. 

În temeiul dispoziţiilor articolului art. 1451 alin. 2 din Codul de procedură 
penală raportat la articolul 145 aliniatul 22 din Codul de procedură penală atrage 
atenţia inculpatului SOL că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi 
revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. 

In temeiul art. 192 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile 
judiciare rămân în sarcina statului. 

Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare. 
Pronunţată în şedinţă publică, din data de 01 noiembrie 2012, orele 1925. 
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