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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Azi, 23 decembrie 2019, ora 10.00, secţia penală şi pentru cauze cu 

minori şi de familie a Curţii de Apel Târgu-Mureş a pronunțat decizia, în 

apel, în dosarul nr. 496/96/2012*, denumit generic ”dosarul Țăndărei”. 

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Târgu-Mureș la data de 

19.03.2019 și repartizat aleatoriu, conform normelor legale și regulamentare. În 

cauză au fost acordate 11 termene de judecată, pronunțarea fiind amânată o 

singură dată.  

Din extrasul Deciziei penale nr. 599/A23.12.2019 reiese că instanța a 

respins cererea de repunere pe rol, formulată de d-na avocat (A.V.), în calitate 

de apărător ales al inculpaţilor (Ș.Ș.), (T.T.), (Ț.Ț.), (Z.Z.) şi (R.R.), a respins 

cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţi prin apărători, 

la termenul de judecată din data de 10.12.2019. În temeiul art. 415 alin. 1 Cod 

procedură penală, instanța a luat act de retragerea apelului declarat de inculpatul 

apelant (A.A.), împotriva Sentinţei penale nr. 6/12.02.2019, pronunţată de 

Tribunalul Harghita, în dosarul penal nr. 496/96/2012*.  

În temeiul art. 421 pct. 2  lit. a Cod procedură penală, instanța a admis 

apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – 

Biroul Teritorial Harghita, împotriva Sentinţei penale nr. 6/12.202.2018, 

pronunţată de Tribunalul Harghita, a desființat în parte hotărârea atacată şi 

rejudecând cauza a dispus următoarele: 

1. A constatat că inculpatul (Z.Z.) nu a fost trimis în judecată de către 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare 

a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală. 
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2. În temeiul art. 5 Cod penal a recalificat infracţiunile reţinute în sarcina 

inculpatului (P.P.) prin Încheierea penală din data de 26 noiembrie 2019 din: 

- infracţiunea de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin.1, 2 lit. a Cod 

penal, cu referire la art. 210 alin.1 lit. a, b, c, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod 

penal în infracţiunea de trafic de minori, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 şi 3 din 

Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal; 

- infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din 

Legea nr. 129/2019 în infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 23 alin. 

1 lit. a din Legea nr. 656/2002; 

- infracţiunea de constituire grup infracţional organizat, prevăzută de  

art.367 alin. 1, 2 Cod penal în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional 

organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1, 3 din Legea nr. 39/2003; 

- infracţiunea prevăzută de art. 342 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de 

nerespectarea regimului  armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 279 alin. 1 

vechiul Cod penal.  

În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 

lit. a Cod procedură penală a achitat inculpatul (P.P.) de sub acuza infracţiunilor 

de: 

- trafic de minori, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 

678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal;  

- spălare de bani, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 

656/2002; 

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.7 alin. 1, 

3 din Legea nr. 39/2003; 

În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 

lit. f Cod procedură penală a dispus încetarea procesului penal faţă de inculpatul 

(P.P.) cu privire la infracţiunea de nerespectarea regimului  armelor şi 

muniţiilor, prevăzută de art. 279 alin. 1 vechiul Cod penal.  

3. În temeiul art. 5 Cod penal a recalificat infracţiunile reţinute în sarcina 

inculpatului (A.A.) prin încheierea penală din data de 26 noiembrie 2019 din: 
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- infracţiunea de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin.1, 2 lit. a Cod 

penal, cu referire la art.210 alin. 1 lit. a, b, c, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod 

penal în infracţiunea de trafic de minori, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 şi 3 din 

Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal;  

- infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din 

Legea nr. 129/2019 în infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 23 alin.1 

lit. a din Legea nr. 656/2002; 

- infracţiunea de constituire grup infracţional organizat, prevăzută de  art. 

367 alin. 1, 2 Cod penal în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional 

organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1, 3 din Legea nr. 39/2003; 

- infracţiunea prevăzută de art. 342 alin. 1, 5 Cod penal în 2 infracţiuni 

de nerespectarea regimului  armelor şi muniţiilor, una prevăzută de art. 279 alin. 

1 vechiul Cod penal şi una prevăzută de art. 279 alin. 3 lit. a vechiul Cod penal.  

În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 

lit. a Cod procedură penală a achitat inculpatul (A.A.). de sub acuza 

infracţiunilor de: 

- trafic de minori, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 

678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal; 

- spălare de bani, prevăzută de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002; 

- constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin.1, 

3 din Legea nr. 39/2003; 

- nerespectarea regimului  armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 279 

alin. 3 lit. a vechiul Cod penal.  

În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 

lit. f Cod procedură penală a dispus încetarea procesului penal faţă de inculpatul 

(A.A.) cu privire la infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi 

muniţiilor, prevăzută de art. 279 alin. 1 vechiul Cod penal.  

4. În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 

1 lit. a Cod procedură penală a achitat inculpatul (F.F.) de sub acuza 

infracţiunilor de: 
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- Trafic de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin.1, 2 lit. a Cod 

penal, cu referire la art. 210 lit. a, b, c, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal; 

- spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr. 

129/2019; 

- constituire grup infracţional organizat, prevăzută de  art. 367 alin.1, 

2 Cod penal. 

5-24 . În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 

alin. 1 lit. a Cod procedură penală a achitat inculpaţii (B.B.), (I.I.), (J.J.), (Ș.Ș.), 

(Ț.Ț.), (G.G.), (H.H.), (L.L.), (U.U.), (V.V.), (Q.Q.), (S.S.), (C.C.), (D.D.), 

(K.K.), (M.M.), (N.N.), (R.R.), (X.X.), și (T.T.) de sub acuza infracţiunilor de: 

- Trafic de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin.1, 2 lit. a Cod 

penal, cu referire la art. 210 lit. a, b, c, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal; 

- spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr. 

129/2019; 

- aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de  art. 367 alin. 

1, 2 Cod penal. 

25. În temeiul art. 5 Cod penal a recalificat infracţiunile reţinute în 

sarcina inculpatului (O.O.) prin încheierea penală din data de 26 noiembrie 2019 

din: 

- infracţiunea de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin.1, 2 lit. a Cod 

penal, cu referire la art. 210 alin. 1 lit. a, b, c, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod 

penal în infracţiunea de trafic de minori, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 şi 3 din 

Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal; 

- infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din 

Legea nr. 129/2019 în infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. 23 alin.1 

lit. a din Legea nr. 656/2002; 

- infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de  

art. 367 alin. 1, 2 Cod penal în infracţiunea de aderare la un grup infracţional 

organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1, 3 din Legea nr. 39/2003; 
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- infracţiunea prevăzută de art. 342 alin. 1,5 Cod penal în infracţiunea de 

nerespectarea regimului  armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 279 alin. 3 lit. a 

vechiul Cod penal.  

În baza art. 396 alin. 1, 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 

lit. a Cod procedură penală a achitat inculpatul (O.O.) de sub acuza 

infracţiunilor de: 

- trafic de minori, prevăzută de art. 13 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 

678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal;  

- spălare de bani, prevăzută de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002; 

- aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1, 3 

din Legea nr. 39/2003; 

- nerespectarea regimului  armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 279 

alin. 3 lit. a vechiul Cod penal.  

În temeiul art. 112 alin. 1 lit. f Cod penal a dispus confiscarea specială a 

încărcătoarelor ridicate de la inculpaţii (A.A.) şi (O.O.) . 

A menținut dispoziţiile primei instanţe referitoare la: 

- ridicarea măsurilor asiguratorii; 

- restituirea bunurilor indisponibilizate; 

- plata onorariilor apărătorilor din oficiu. 

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală contravaloarea onorariilor 

avocaţilor desemnaţi din oficiu în favoarea inculpaţilor au rămas în sarcina 

statului şi se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei, în favoarea 

Baroului Mureş, astfel: 

- apărătorul desemnat din oficiu pe seama inculpaţilor (J.J.) şi (F.F.), 

doamna avocat (A.V.V.) – delegaţia nr. 1455/2019 (2506 lei); pentru inculpatul 

(I.I.) onorariu parţial - delegaţia 1455/2019 (800 lei); 

- apărătorul desemnat din oficiu pe seama inculpaţilor (G.G.) şi 

(H.H.). , doamna avocat (A.V.V.V.) – delegaţia nr. 1456/2019 (onorariu parţial 

– 1.500 lei); pentru inculpatul (A.A.). - delegaţia nr. 1456/2019 (1253 lei); 

- apărătorul desemnat din oficiu pe seama inculpaţilor (O.O.). (S.S.) 

(U.U.), domnul avocat (A.V.V.V.V) – delegaţia nr. 1710/2019 (3759 lei); 
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- apărătorul desemnat din oficiu pe seama inculpaţilor (N.N.), (M.M.) 

şi (K.K.) , domnul avocat (A.V.V.V.V.V.) – delegaţia nr. 1459/2019 (3759 lei); 

- apărătorul desemnat din oficiu pe seama inculpaţilor (Q.Q.), (C.C.), 

(D.D.), doamna avocat (A.V.V.V.V.V.V.) – delegaţia nr. 1458/2019 (3759 lei); 

- apărătorul desemnat din oficiu pe seama inculpaţilor (L.L. şi X.X.) , 

domnul avocat (A.V.V.V.V.V.V.V.) – delegaţia nr. 1799/2019 (2506 lei); 

- apărătorul desemnat din oficiu pe seama inculpatului (P.P.). , 

domnul avocat (A.V.V.V.V.V.V.V.V.) – delegaţia nr. 2601/2019 (onorariu 

parţial – 800 lei). 

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală a obligat inculpatul apelant 

(A.A.) la plata sumei de 100 lei  cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. 

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare 

avansate în apel în cuantum de 2.000 lei rămân în sarcina statului. 

Decizia Curții de Apel Târgu-Mureș este definitivă și a fost pronunțată în 

ședință publică azi, 23.12.2019, ora 10.00. 
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