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COMUNICAT DE PRES  Ă  
Bucureşti,   06.03.2013  

Biroul   de  Relaţii  cu  presa  din  cadrul  Judecătoriei  Sectorului  5  aduce  la 
cunoştinţa  opiniei  publice  soluţia  pronunţată  la  data  de  02.03.2013  în  dosarul 
5036/302/2013, având  ca  obiect  propunerea  de  arestare  preventivă a  inculpatei  
DOGARU OLGA, formulată  de  Parchetului  de  pe  lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi 
Justiţie :

„În  temeiul  art.1491 alin.  9  rap.  la  art.148  lit.b  şi  f  şi  art.136  C.proc.pen.  
respinge,  ca neîntemeiată,  propunerea de arestare  preventivă a inculpatei  Dogaru  
Olga,,  formulată  de   Parchetul  de  pe  lângă  I.C.C.J.  –DIICOT,   în  dosarul  
nr.327/D/P/2013.

În temeiul art.145 ind.1 rap. la art.145 C.proc.pen., ia faţă de inculpată măsura  
obligării de a nu părăsi ţara, pe o durată de 30 de zile, respectiv de la 2.03.2013 la  
31.03.2013, inclusiv.

Pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara  impune inculpatei următoarele  
obligaţii:
a) să  se  prezinte  la  organul  de  urmărire  penală  sau,  după  caz,  la  instanţa  de  
judecată ori de câte ori este chemată;
b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv Poliţia  
localităţii Măcin I.P.J. Tulcea,   conform programului de supraveghere întocmit de  
organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată;
c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei;
d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme;
e) să nu se apropie de martorii şi de inculpaţii/învinuiţii din această cauză penală  
(cu excepţia inculpatului DR)  şi să nu comunice direct sau indirect cu aceştia.

În  temeiul  art.145  alin.2  ind.2  C.proc.pen.,  pune  în  vedere  inculpatei  
dispoziţiile art.145 alin. 3 C.proc.pen.

Copia  prezentei  încheieri  se  comunică  inculpatei,  Poliţiei  localităţii  Măcin  
I.P.J.  Tulcea,  jandarmeriei,  poliţiei  comunitare,  organelor  competente  să elibereze  
paşaportul, organelor de frontieră, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care  
îi  revin.  Organele  în  drept  refuză  eliberarea  paşaportului  sau,  după  caz,  ridică  
provizoriu paşaportul pe durata măsurii.
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În  baza  art.  192 alin.  3  C.proc.pen. cheltuielile  judiciare  rămân în  sarcina  
statului.

Cu drept de recurs,  în termen de 24 de ore de la pronunţare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 2.03.2013, ora 18,10”. 

Prin referatul nr. 327/D/P/2012 emis la data de 2.03.2013  de Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la aceeaşi 
dată,  sub  nr.  5036/302/2013,  s-a  înaintat  spre  soluţionare  propunerea  de  arestare 
preventivă a inculpatei Dogaru Olga, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 
aderare,  sprijinire  a  unui  grup  infracţional  constituit  în  vederea  săvârşirii  de  
infracţiuni, faptă prev. şi ped. de art. 8 din Legea 39/2003 rap. la art. 323 din c.p.;  
complicitate la infracţiunea de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave,  prev. de  
art. 26 C.p., rap. la art. . 208 – 209 alin. 1 lit.a şi art. 209 alin 4 C.p; nerespectare a 
regimului armelor şi muniţiei, faptă prev. şi pred  de art. 279 alin.1 şi 3 litera b din  
codul penal. 

Verificând cauza sub aspectul disp. art.146-149 ind.1 C.proc.pen.,  instanţa  a 
constatat că în cauză  există indicii temeinice care să creeze presupunerea rezonabilă  
(în  sensul  disp.  art.68 ind.1   C.proc.pen.)   că inculpata  a  săvârşit  infracţiunea de  
nerespectare a regimului armelor  şi muniţiei, prev. de art. 279 alin.1 şi 3 lit. b C.pen.,  
constând în deţinerea  - pentru o scurtă perioadă de timp  - a  unor arme şi a muniţiei 
aparţinând fiului său, inculpatul DR. 

Examinând  situaţia  inculpatei,  instanţa  a  constatat  în  primul  rând  că  fapta 
inculpatei –  de deţinere pentru scurt timp de arme şi muniţii şi de încredinţare a lor  
către o altă persoană pentru a fi ascunse -  a fost săvârşită în luna ianuarie 2013,  
armele fiind găsite şi ridicate ulterior de organele de urmărire penală.  De asemenea, 
instanţa  a  constatat  că,  în  raport  de  contribuţia  celorlalte  persoane  implicate  în 
deţinerea/ascunderea acestor arme ale inculpatului DR (MC şi DC – cercetaţi în stare de 
libertate),  contribuţia inculpatei Dogaru Olga a fost minoră,  nefiind astfel  justificată 
privarea de libertate doar a unora dintre făptuitori şi lăsarea în libertate a celorlalţi. 

În ceea ce priveşte celelalte infracţiuni pentru care este cercetată penal inculpata, 
instanţa a constatat existenţa unor indicii temeinice că aceasta a săvârşit acte repetate de 
tăinuire  a  bunurilor  furate  de  fiul  său,  inculpatul  DR,  împreună  cu  alte  persoane, 
săvârşind  fapta  de  tăinuire  în  formă continuată,   faptă  ce  nu  se  pedepseşte  însă  în 
ipoteza în care tăinuitorul este o rudă apropiată a autorului/complicelui infracţiunii de 
furt din care provine bunul tăinuit (art.221 alin.2 C.pen.).

Cu privire la infracţiunea de aderare, sprijinire a unui grup infracţional constituit 
în vederea săvârşirii de infracţiuni, instanţa  a constatat – de asemenea – că nu există 
indicii ale comiterii acestei infracţiuni, căci toate actele de ajutor date de inculpată după 
săvârşirea  infracţiunii de furt calificat se încadrează în ipoteza infracţiunii de favorizare 
a infractorului, cu privire la inculpatul DR, infracţiune ce nu pedepseşte în cazul în care 
infractorul favorizat  este o rudă apropiată a celui ce acordă ajutorul (art.264 alin.3 
C.pen.).  De asemenea, instanţa a apreciat că nu există indicii  din care să rezulte că 
inculpata  Dogaru Olga  i-ar  fi  ajutat  pe  ceilalţi  inculpaţi  cercetaţi  în  prezenta  cauză 
pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală. 



Referitor  la primul  dintre  motivele  invocate  de  procuror  în  propunerea  de 
arestare  preventivă  (art.148  lit.b  C.proc.pen.-  există  date  că  inculpatul  încearcă  să 
zădărnicească în mod direct  sau indirect aflarea adevărului prin distrugerea, alterarea 
sau sustragerea mijloacelor de probă), instanţa  a apreciat că nu există indicii temeinice 
că inculpata  – lăsată în libertate  - va încerca să distrugă bunurile (tablourile) furate. 

În  ceea  ce  priveşte  pericolul  concret  pentru  ordinea  publică pe  care   l-ar 
prezenta  lăsarea inculpatei  în libertate (art.148 lit.f C.proc.pen.),  instanţa a apreciat, 
de asemenea, că acest temei pentru arestarea preventivă a inculpatei a fost invocat doar 
în legătură cu infracţiunea de nerespectare a regimului armelor  şi muniţiei, prev. de  
art.279 alin.1 şi 3 lit.b C.pen., căci pentru celelalte două pretinse infracţiuni  - la data la 
care s-a început urmărirea penală împotriva inculpatei   - procurorul a apreciat că se 
poate dispune o altă măsură preventivă.

Pentru aceste argumente, instanţa a apreciat că măsura privativă de libertate este  
o măsură mult disproporţionată, fiind încălcat principiul proporţionalităţii măsurilor  
preventive  statuat  de  disp.  art.136  C.proc.pen.  şi,  constatând  că  nu  sunt  întrunite 
condiţiile  prev.  de  art.148  rap.  la  art.136  alin.1  C.proc.pen.,  neexistând  indicii  că 
inculpata  ar  încerca  să  se  sustragă  de  la   urmărirea  penală  sau  că  ar  încerca  să 
zădărnicească în vreun fel buna desfăşurare a procesului penal, a respins propunerea de 
arestare  preventivă, luând faţă de inculpată o altă măsură preventivă, aceea  a obligării 
de a nu părăsi ţara, pe o durată maximă, de 30 de zile, măsură ce poate atinge mai bine 
scopul preventiv, inculpata urmând  a se afla sub supravegherea organelor de poliţie 
locală.

                                        

În lipsa conducătorului Biroului de Informare şi Relaţii  Publice,  

 semnează înlocuitorul acestuia, Preşedintele  Judecătoriei sector 5, 
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