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 Biroul de Informare si Relatii Publice  din cadrul Judecatoriei Sectorului 6 aduce 
la cunostinta opiniei publice solutia pronuntata la data de 09.07.2013 în dosarul nr. 
25294/303/2010, având ca obiect „ ucidere din culpa ( art. 178 C.pen.)”: 

 I. Admite cererea de schimbare a încadrarii juridice formulata de inculpatul 
Marinescu Bogdan, prin aparator ales. 
 În baza art.334 C.pr.pen., schimba încadrarea juridica a faptelor retinute în sarcina 
inculpatului Marinescu Bogdan, din infractiunile prevazute de art. 249 alin.2 C.pen. si 
art.37 alin.3 din Legea nr.319/2006, cu aplicarea art.33 lit.a C.pen., în infractiunea 
prevazuta de art.37 alin.1, 2 si 3 din Legea nr.319/2006. 
 Respinge ce neîntemeiata cererea de schimbare a încadrarii juridice cu privire la 
inculpatul Marinescu Bogdan, din infractiunile prevazute de art. 249 alin.2 C.pen. si 
art.37 alin.3 din Legea nr.319/2006, cu aplicarea art.33 lit.a C.pen., în infractiunile 
prevazute de art.249 alin.1 si 2 C.pen. si art.37 alin.1, 2 si 3 din Legea nr.319/2006, cu 
aplicarea art.33 lit.a C.pen., cerere formulata de partile civile Sandulescu Alina 
Cosmina, Sandulescu Marian, Sandulescu Radu Marian, Sandulescu Stefan Marian. 
 Respinge ca neîntemeiata cererea de schimbare a încadrarii juridice cu privire la 
inculpatul Toma Adrian-Ioan, din infractiunea prevazuta de art.249 alin.2 C.pen., în 
infractiunea prevazuta de art.178 alin.2 si 5 C.pen. si cinci infractiuni, fiecare, prevazute 
de art.184 alin.2 si 4 C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen., cerere formulata de 
inculpata Cîrstea Florentina prin aparator ales. 

 II. Condamna pe inculpatul Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie 
„Prof.Dr. Panait Sîrbu”, reprezentat prin manager Moisa Ovidiu Marcel) pentru 
savârsirea urmatoarelor infractiuni: 
 -ucidere din culpa, prevazute de art.178 alin.2 si alin.5 C.pen. raportat la art.711 alin.2 
C.pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 400.000 lei (patru sute mii lei); 
 -vatamare corporala din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen. raportat la 
art.711 alin.2 C.pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 80.000 lei (parte 
vatamata Cornean Maria Daria); 
 -vatamare corporala din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen. raportat la 



art.711 alin.2 C.pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 80.000 lei (parte 
vatamata Coman Ana). 
 -vatamare corporala din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen. raportat la 
art.711 alin.2 C.pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 80.000 lei (parte 
vatamata Coman Stefan). 
 -vatamare corporala din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen. raportat la 
art.711 alin.2 C.pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 80.000 lei (parte 
vatamata Sandulescu Radu Marian). 
 -vatamare corporala din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen. raportat la 
art.711 alin.2 C.pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 80.000 lei (parte 
vatamata Sandulescu Stefan Marian). 
 În baza art.531 alin.3 lit.e C.pen. raportat la art.717 C.pen., pe lânga fiecare pedeapsa 
principala, aplica inculpatului pedeapsa complementara constând în: afisarea hotarârii 
de condamnare, în extras- numai dispozitivul si numai cu privire la acest inculpat (fara 
a dezvalui identitatea victimelor), pe usa principala de acces pentru pacienti, în corpul 
A al cladirii unde este sediul, pentru o perioada de doua luni. 
 În baza art.401 alin.1 C.pen. raportat la art.33 lit.a C.pen., contopeste cele 6 pedepse 
stabilite mai sus, inculpatul pe urmând sa execute pedeapsa cea mai grea – amenda 
penala în cuantum de 400.000 lei (patru sute mii lei). 
 În baza art.401 alin.3 C.pen. raportat la art.35 alin.3 C.pen., aplica inculpatului 
pedeapsa complementara constând în: afisarea hotarârii de condamnare, în extras- 
numai dispozitivul si numai cu privire la acest inculpat (fara a dezvalui identitatea 
victimelor), pe usa principala de acces pentru pacienti, în corpul A al cladirii unde este 
sediul, pentru o perioada de doua luni. 
 III. 1.Condamna pe inculpata Cîrstea Florentina Daniela pentru savârsirea 
infractiunii de ucidere din culpa, prevazute de art.178 alin.2 si alin.5 C.pen., la 
pedeapsa de 2 ani si 2 luni închisoare. 
 Aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de 
art.64, lit.a, teza a doua si lit.b C.pen., în conditiile si pe durata art.71 C.pen. 
 2. Condamna pe aceeasi inculpata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala 
din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen., la pedeapsa de 10 luni închisoare 
(parte vatamata Cornean Maria Daria). 
 Aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de 
art.64, lit.a, teza a doua si lit.b C.pen., în conditiile si pe durata art.71 C.pen. 
 3. Condamna pe aceeasi inculpata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala 
din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen., la pedeapsa de 10 luni închisoare 
(parte vatamata Coman Ana). 
 Aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de 
art.64, lit.a, teza a doua si lit.b C.pen., în conditiile si pe durata art.71 C.pen. 
 4. Condamna pe aceeasi inculpata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala 



din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen., la pedeapsa de 10 luni închisoare 
(parte vatamata Coman Stefan). 
 Aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de 
art.64, lit.a, teza a doua si lit.b C.pen., în conditiile si pe durata art.71 C.pen. 
 5. Condamna pe aceeasi inculpata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala 
din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen., la pedeapsa de 10 luni închisoare 
(parte vatamata Sandulescu Radu Marian). 
 Aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de 
art.64, lit.a, teza a doua si lit.b C.pen., în conditiile si pe durata art.71 C.pen. 
 6. Condamna pe aceeasi inculpata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala 
din culpa, prevazute de art.184 alin.2 si alin.4 C.pen., la pedeapsa de 10 luni închisoare 
(parte vatamata Sandulescu Stefan Marian). 
 Aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de 
art.64, lit.a, teza a doua si lit.b C.pen., în conditiile si pe durata art.71 C.pen. 
 În baza art.34, alin.1 lit.b C.pen. raportat la art.33 lit.a C.pen., contopeste cele 6 pedepse 
stabilite mai sus, inculpata urmând sa execute pedeapsa cea mai grea – 2 ani si 2 luni 
închisoare. 
 Aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de 
art.64, lit.a, teza a doua si lit.b C.pen., în conditiile si pe durata art.71 C.pen. 
 În baza art.88 C.pen., deduce din pedeapsa rezultanta de 2 ani si 2 luni închisoare 
durata retinerii si arestarii preventive de la 23.08.2010 la 20.10.2010, conform ordonantei 
din 23.08.2010, emisa de P.Î.C.C.J. (filele 59-60 vol.II d.u.p.) si mandatului de arestare 
preventiva nr.125/24.08.2010 emis de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti (fila 49 vol.II 
d.u.p.). 

 IV. Condamna pe inculpatul Marinescu Bogdan pentru savârsirea infractiunii 
prevazute de art.37 alin.1, 2 si 3 C.pen., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 
6500 lei. 
Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.631 C.pen. privind înlocuirea 
pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul sustragerii cu rea-credinta de la 
executarea amenzii.  

 V. În baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art.10 lit.d C.pr.pen., achita pe 
inculpatul Toma Adrian-Ioan pentru infractiunea de neglijenta în serviciu, prevazuta 
de art.249 alin.2 C.pen. 

 VI. Condamna pe inculpatul Dima Vasile  pentru savârsirea infractiunii de 
neglijenta în serviciu, prevazute de art.249 alin.2 C.pen., la pedeapsa de 2 ani si 8 luni 
închisoare. 
 Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute 
de art.64, lit.a, teza a doua si lit.b C.pen., în conditiile si pe durata art.71 C.pen. 
 În baza art.81 C.pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe 
durata termenului de încercare de 4 ani si 8 luni, stabilit conform art.82, alin.1 C.pen. 



În baza art.71, alin.5 C.pen., suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata 
suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale. 
În temeiul art.359 C.pr.pen., atrage inculpatului atentia asupra dispozitiilor art.83 
C.pen. privind revocarea suspendarii conditionate si executarea în întregime a 
pedepsei, în cazul savârsirii din nou a unei infractiuni în cursul termenului de încercare. 
 Constata ca inculpatul a fost retinut pentru 24 ore, în data de 27.08.2010, conform 
ordonantei din 27.08.2010, emisa de P.Î.C.C.J. (filele 26-27 vol.V d.u.p.). 

 VII. Condamna pe inculpatul Oprea Gigel pentru savârsirea infractiunii de 
neglijenta în serviciu, prevazuta de art.249 alin.2 C.pen., la pedeapsa de 2 ani 
închisoare. 
 Aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute 
de art.64, lit.a, teza a doua si lit.b C.pen., în conditiile si pe durata art.71 C.pen. 

 VIII. În baza art.346 raportat la art.14 C.pr.pen., admite în parte actiunile civile 
formulate, iar în baza art.998-999 si art.1003 C.civ., obliga în solidar pe inculpatii 
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” si Cârstea 
Florentina Daniela, iar pe aceasta din urma în solidar cu partea responsabila 
civilmente Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” la 
plata sumelor de bani, dupa cum urmeaza: 
 - câte 300.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune 
morale si câte 2500 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de 
daune materiale pentru fiecare din partile civile: Benga Constantin Marius si Benga 
Ileana;  
 - câte 300.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune 
morale si câte 2.000 lei, cu titlu de daune materiale, pentru fiecare din partile civile: 
Pauna Gheorghe Stelian, Arcudeanu Madalina Nicoleta; 
 - câte 97.500 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune 
morale pentru fiecare din partile civile: Ylmaz Ali Riza si Ylmaz Mihaela; 5.000 euro 
(echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune materiale pentru 
ambele parti civile: Ylmaz Ali Riza si Ylmaz Mihaela; 
 - câte 250.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune 
morale pentru fiecare din partile civile: Florescu Vasilica Viorel si Florescu Violeta si 
5.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune materiale 
pentru ambele parti civile; 
 - câte 300.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune 
morale si câte 3.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de 
daune materiale pentru fiecare din partile civile: Dragomirescu Andrei si 
Dragomirescu Florina; 
 - câte 300.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii) cu titlu de daune 
morale pentru fiecare din partile civile: Bostan Georgiana Marinela si Bostan Daniel;  
 - câte 180.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune 



morale pentru fiecare din partile civile: Cornean Alin Claudiu, Cornean Florina; 10.000 
euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune materiale 
pentru ambele parti civile: Cornean Alin Claudiu, Cornean Florina; -350.000 euro 
(echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune morale partea civila 
Cornean Daria Maria (prin reprezentanti legali); 
 - câte 55.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune 
morale pentru fiecare din partile civile: Coman Laurentiu Stefan, Coman Alina; -5000 
euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune materiale 
pentru ambele parti civile: Coman Laurentiu Stefan, Coman Alina; - 75.000 euro 
(echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune morale pentru 
fiecare din partile civile: Coman Stefan (prin reprezentanti legali) si Coman Ana (prin 
reprezentanti legali); 
 - câte 50.000 euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din data platii), cu titlu de daune 
morale pentru fiecare din partile civile: Sandulescu Marian, Sandulescu Alina 
Cosmina, Sandulescu Radu Marian (prin reprezentanti legali) si Sandulescu Stefan 
Marian (prin reprezentanti legali). 
În baza art.14 C.pr.pen., art.346 al.1 C.pr.pen. si art.22, art.42, art.43  si art.44 din Legea 
nr.136/1995, constata ca pentru inculpata Cîrstea Florentina Daniela, despagubirile 
materiale vor fi achitate de S.C. Astra Asigurari S.A., în calitate de asigurator de 
raspundere civila profesionala a cadrelor medicale, în limita a 10.000 de euro, echivalent 
în lei la data platii, stabilita prin polita de asigurare seria MP09 nr.0154688/13.01.2010. 
 În baza art.14 C.pr.pen., art.346 al.1 C.pr.pen. si art.22, art.42, art.43  si art.44 din Legea 
nr.136/1995, constata ca pentru partea responsabila civilmente Spitalul Clinic de 
Obstetrica si Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu”, despagubirile materiale vor fi 
achitate de S.C. Astra Asigurari S.A., în calitate de asigurator de raspundere civila 
profesionala a cadrelor medicale, în limita a 500.000 de euro, echivalent în lei la data 
platii, stabilita prin polita de asigurare nr.BB0008090000354/02.10.2009. 
  
 În baza art.346 raportat la art.14 C.pr.pen. si art.1000, alin.3 C.civ., respinge ca 
neîntemeiate actiunile civile formulate de partile civile împotriva inculpatilor 
Marinescu Bogdan, Toma Adrian Ioan, Dima Vasile, Oprea Gigel, precum si împotriva 
partilor responsabile civilmente Ministerul Sanatatii, Municipiul Bucuresti prin 
Primarul General, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. 

 În temeiul art.357, alin.2 lit.c C.pr.pen. raportat la art.163 C.pr.pen., mentine 
masura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale 
inculpatei Cârstea Florentina Daniela, pâna la concurenta pagubei cauzate partilor 
vatamate minore Cornean Maria Daria, Coman Stefan, Coman Ana, Sandulescu Radu 
Marian, Sandulescu Stefan Marian, masura instituita prin încheierea din 19.09.2011 
(filele 544-546 vol.2 d.i.). 
 În temeiul art.357 alin.2 lit.c C.pr.pen. raportat la art.163 C.pr.pen., ridica masura 



sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatului 
Marinescu Bogdan, instituita prin încheierea din 29.08.2011 (filele 524-527, vol. 2 d.i.). 
 În temeiul art.357 alin.2 lit.c C.pr.pen. raportat la art.163 C.pr.pen., ridica masura 
sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor Toma 
Adrian Ioan, Dima Vasile, Oprea Gigel si Marinescu Bogdan (cu privire la partile 
vatamate minore Cornean Maria Daria, Coman Stefan, Coman Ana, Sandulescu Radu 
Marian, Sandulescu Stefan Marian) masura instituita prin încheierea din 19.09.2011 
(filele 544-546 vol.2 d.i.). 

 IX. În temeiul art.191 alin.1 C.pr.pen., obliga pe fiecare dintre inculpatii Spitalul 
Clinic de Obstetrica si Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu”, Marinescu Bogdan, Dima 
Vasile, Oprea Gigel, Cîrstea Florentina Daniela, iar pe aceasta din urma în solidar cu 
partea responsabila civilmente Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie „Prof.Dr. 
Panait Sîrbu”, la plata sumei de 14.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, sume 
ce se vor achita în contul IBAN RO30TREZ7015032XXX005681, cod fiscal 4340633 
deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti – beneficiar Judecatoria Sectorului 6 
Bucuresti. 
 În baza art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare privind pe inculpatul Toma 
Adrian Ioan ramân în sarcina statului. 
În temeiul art.193 alin.1, alin.2 si 4 C.pr.pen., obliga pe fiecare dintre inculpatii Spitalul 
Clinic de Obstetrica si Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” si Cârstea Florentina, iar pe 
aceasta din urma în solidar cu partea responsabila civilmente Spitalul Clinic de 
Obstetrica si Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu”, în proportie de jumatate, la plata 
cheltuielilor judiciare efectuate de partile civile, dupa cum urmeaza: 
- 3000 lei, catre partile civile Benga Constantin Marius, Benga Ileana (fila 2934 vol.10); 
-3000 lei, catre partile civile Florescu Violeta, Florescu Vasilica Viorel (fila 2942 vol.10); 
-3000 lei, catre partea civila Arcudeanu Maria (fila 3037 vol.10); 
-3000 lei, catre partea civila Pauna Gheorghe Stelian (fila 3038 vol.10); 
-5000 lei, catre partea civila Ylmaz Mihaela (fila 2981 vol.10); 
-5374 lei, catre partea civila Sandulescu Marian (filele 2912-2916 vol.10). 
În baza art.22, art.42, art.43  si art.44 din Legea nr.136/1995, constata ca pentru inculpata 
Cîrstea Florentina Daniela, cheltuielile judiciare efectuate de parti vor fi achitate de 
S.C. Astra Asigurari S.A., în calitate de asigurator de raspundere civila profesionala a 
cadrelor medicale, în limita a 10.000 de euro, echivalent în lei la data platii, stabilita prin 
polita de asigurare seria MP09 nr.0154688/13.01.2010. 
 În baza art.22, art.42, art.43  si art.44 din Legea nr.136/1995, constata ca pentru partea 
responsabila civilmente Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie „Prof.Dr. Panait 
Sîrbu”, cheltuielile judiciare efectuate de parti vor fi achitate de S.C. Astra Asigurari 
S.A., în calitate de asigurator de raspundere civila profesionala a cadrelor medicale, în 
limita a 500.000 de euro, echivalent în lei la data platii, stabilita prin polita de asigurare 
nr.BB0008090000354/02.10.2009. 



În baza art.193 alin.6 C.pr.pen. raportat la art.451 alin 2 C.pr.civ., obliga toate partile 
civile, în mod egal, la plata catre partea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale 
Bucuresti a sumei 7.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare facute de aceasta parte. 

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la pronuntare pentru Ministerul 
Public, inculpatii Cîrstea, Marinescu, Toma, Dima, Oprea, partile civile Bostan 
Georgiana Marinela, Cornean Florina, Coman Laurentiu Stefan, Coman Alina, 
Sandulescu Alina Cosmina, iar de la comunicare pentru celelalte parti. 
Pronuntata în sedinta publica azi, 09.07.2013. 

 


