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21.11.2022 – comunicat încetare mandat preşedinte Judecătoria Baia Mare 

 

 Aducem la cunoştinţa opiniei publice că, în data de 15.11.2022, mandatul domnului judecător 

Iacob-Cătălin Marcu de preşedinte al Judecătoriei Baia Mare a încetat ca urmare a susţinerii de către 

acesta a concursului de promovare efectivă în funcţii de execuţie, organizat de Consiliul Superior al 

Magistraturii în perioada mai-octombrie 2022, fiind declarat admis.  

Până la delegarea în funcţia de conducere a unui judecător de către Secţia pentru judecători a 

C.S.M., respectiv până la ocuparea funcţiei de conducere prin concurs, în vederea derulării în bune 

condiţii a activităţii instanţei, atribuţiile specifice funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Baia Mare vor fi 

îndeplinite de doamna judecător Alina-Dana Nechita, desemnată prin Ordinul de Serviciu nr. 

27/15.11.2022, emis de preşedintele Tribunalului Maramureş, domnul judecător Alexandru-Lucian 

Verdeş. 

 

21.11.2022 - comunicat arestare preventivă, omor în condiţiile violenţei în familie 

 

 Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş a admis, în data de 

20.11.2022, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş de arestare preventivă pentru o 

perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20 noiembrie 2022 şi până în data de 19 decembrie 2022, 

inclusiv, a unei inculpate în vârstă de 46 de ani, fără antecedente penale, cercetate pentru săvârşirea 

infracţiunii de omor în condiţiile violenţei de familie.  

Pentru a dispune măsura arestării preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi a reținut că, din 

probe, s-a conturat suspiciunea rezonabilă că, în data de 19.11.2022, între orele 21:45-21:50, aflându-se 

împreună cu victima – concubinul său - în locuinţa comună, în cadrul unui conflict spontan, pe fondul 
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consumului de băuturi alcoolice, inculpata i-ar fi aplicat acesteia două lovituri cu un cuţit în zona toracică 

stângă, cauzându-i leziuni care au dus la decesul victimei.  

Hotărârea Tribunalului Maramureş poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare. 

10.11.2022 – comunicat arestare preventivă, poliţist, distrugere şi instigare la acces ilegal la un 

sistem informatic 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 10.11.2022, propunerea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Maramureş, de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 10 

noiembrie 2022, şi până în data de 9 decembrie 2022, inclusiv, a inculpatului S.S.A., în vârstă de 24 de 

ani, agent de poliţie, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de distrugere şi instigare la acces ilegal la un 

sistem informatic, respingând totodată solicitarea formulată de inculpat de luare a unei măsuri preventive 

mai puţin restrictive de libertate. 

Pentru a dispune măsura arestării preventive, instanţa a reținut că, din probe s-a conturat 

suspiciunea rezonabilă că acesta, în data de 10 iulie 2022, în jurul orei 23:20, însoţit de un alt bărbat, 

rămas neidentificat până în prezent, s-a deplasat cu un autoturism la domiciliul persoanei vătămate X, 

împrejurare în care, bărbatul neidentificat a stropit cu motorină aflată într-un recipient de plastic 

autoturismul parcat în faţa imobilului, aparţinând persoanei vătămate X, dar utilizat de martorul Y, şi l-a 

incendiat prin aprinderea combustibilului, ulterior părăsind în viteză zona respectivă. 

Instanţa a reţinut în mandatul de arestare preventivă că fapta de distrugere a fost concepută şi 

săvârşită de inculpat în scop de răzbunare şi de constrângere, în contextul acordării de către acesta a unui 

împrumut martorului Z, cu implicarea martorului Y, şi a refuzului martorului Z de a-i restitui banii. 

De asemenea, instanţa a reţinut că, în data de 1 august 2022, în jurul orei 20:00, inculpatul şi-a 

determinat un coleg de serviciu, agent de poliţie, să acceseze fără drept, în interesul personal al 

inculpatului, cu depăşirea autorizării primite, şi în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, un sistem 

informatic, respectiv baza de date administrată de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date, pentru a verifica datele din evidenţa auto ale unei persoane. 

Hotărârea Tribunalului Maramureş poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare. 

04.11.2022 - AGJ 

 

În data de 03 noiembrie 2022, la sediile Tribunalului Maramureş şi ale Judecătoriilor Baia Mare, 

Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Dragomireşti şi Târgu-Lăpuş, s-au întrunit Adunările Generale ale 

Judecătorilor, în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la aspectele de actualitate privind 

asigurarea stabilității statutului magistraților, garanție a independenței justiției. 

La dezbaterile desfăşurate la sediul Tribunalului Maramureş a participat şi doamna judecător 

Dana-Cristina Gîrbovan, președintele Curții de Apel Cluj. 

Ca urmare a dezbaterilor purtate, Adunările au hotărât să susţină în integralitate demersul inițiat și 

propunerile adoptate de către Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Înaltei Curți de Casație și 

Justiție, cuprinse în Hotărârea nr. 5 din data de 31 octombrie 2022, respectiv: 

- solicitarea celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor, ale 

cărui repere constituționale se regăsesc în prevederile art. 124 alin. (3) și art. 125 din Constituția 

României, și să își asume principiile stabilității și previzibilității acestui statut; 

- solicitarea executivului și legislativului să respecte principiul cooperării loiale între puterile 

statului, astfel încât orice demers legislativ privind modificarea condițiilor de acordare a pensiilor de 

serviciu ale judecătorilor să fie făcut cu consultarea reală și efectivă a sistemului judiciar, evitând 

afectarea statutului judecătorilor în funcție prin măsuri intempestive și populiste care ar afecta grav 

echilibrul sistemului judiciar și garanțiile de independență ale acestuia. 

De asemenea, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureş susţine în 

integralitate memoriul personalului auxiliar de specialitate al Tribunalului Maramureş, referitor la 

necesitatea menţinerii prevederilor art. 685 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar 

de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 

funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările 

ulterioare, în forma în vigoare în prezent. 



11.10.2022 – comunicat finalizare lucrări jud. Sighetu Marmaţiei 

 

Sediul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei a fost supus, după 50 de ani de la ultima renovare, unor 

ample lucrări de reparaţii capitale, consolidare, restaurare, extindere şi modernizare. 

Pornind la drum în data de 12.11.2018, cu o estimare a lucrărilor la valoarea de 9.687.355,25 de 

lei şi a perioadei de realizare la 24 de luni, investiţia s-a finalizat în data de 12.09.2022 cu o valoare totală 

de 17.000.000 de lei, din care 15.000.000 de lei reprezintă cheltuielile cu execuția lucrărilor. 

În cursul lunii iunie a anului 2021, din valoarea totală de execuţie, a fost decontată suma de 

aproximativ 5.000.000 de lei, la acea dată lucrările fiind executate în procent de 31%.  

Investiţia s-a realizat din fondurile Ministerului Justiţiei, clădirea Judecătoriei fiind una dintre cele 

mai mari construcţii restaurate exclusiv din aceste fonduri. 

Ceremonia de inaugurare s-a desfăşurat vineri, 07.10.2022, iar recepţia tehnică va avea loc în 

perioada noiembrie-decembrie 2022. 

Ideea investiției și primele demersuri au fost realizate în anul 2010, iar în anul 2014, a început 

proiectarea lucrărilor cu firma K&K STUDIO DE PROIECTARE Cluj. 

Contractul de execuție a fost semnat în data de 09.10.2018 cu firma S.C. AXA RECONST S.A 

din Sighetu Marmației. 

Deoarece imobilul, cunoscut sub denumirea de „Tribunalul vechi”, este monument istoric, acesta 

figurând pe Lista Monumentelor Istorice din Judeţul Maramureş cu codul MM-II-m-A-04689, lucrările s-

au realizat cu avizul Ministerului Culturii. Mai mult, în vederea restaurării, s-au efectuat un studiu de 

istorie a artei şi o cercetare de parament, ultima în scopul determinării cromaticii şi a decoraţiilor murale 

originale din spaţiile reprezentative ale clădirii. 

Punctele esenţiale vizate de proiect au fost următoarele: 

- consolidarea structurii de rezistenţă a clădirii; 

- repararea structurii de lemn a acoperişului şi înlocuirea învelitorii de tablă cu una de ţiglă 

ceramică; 

- crearea unei pasarele de trecere între cele două corpuri de clădire, care să permită personalului 

instanţei şi deţinuţilor accesul direct la sălile de judecată; 

- amenajarea zonei destinate deţinuţilor şi crearea unei intrări separate; 

- crearea unei noi intrări în imobil, dinspre strada Corneliu Coposu, care va fi destinată exclusiv 

publicului; 

- amenajarea curţii şi crearea unor locuri de parcare; 

- amenajarea demisolului şi mutarea arhivelor instanţei la acest nivel; 

- montarea unui ascensor; 

- crearea a două grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilităţi; 

- renovarea sălilor de şedinţă şi a birourilor; 

- renovarea şi restaurarea sălii vechi de şedinţă. 

Sediul Judecătoriei este localizat în centrul municipiului Sighetu Marmaţiei, într-un mare complex 

arhitectonic laic compus din Primărie, Judecătorie şi Închisoarea - Memorial al Victimelor 

Comunismului, denumită „Palatul Dicasterial şi Închisoarea”.  

Clădirea a fost întabulată iniţial, în anul 1876, pe Regatul Statului Maghiar, cu titlu de „Tribunal 

Regal Comitatens şi închisoare”. 

În anul 1921, aceasta a fost preluată de statul român, în anul 1941, de statul maghiar, iar în anul 

1947, în baza Legii nr. 260/1945, din nou, de statul român. 

În perioada 2002-2018, imobilul a fost administrat de Ministerul Justiţiei, iar în anul 2018, prin 

H.G. nr. 490/05.07.2018, acesta a fost preluat în administrare de Tribunalul Maramureş. 

Plasată între Primărie şi Închisoare, Judecătoria are două curţi interioare şi două niveluri, fiind cea 

mai veche dintre clădirile complexului. La etaj, fosta judecătorie de plasă, terminată în anul 1899, 

păstrează şi în prezent o sală bogat ornată cu stucaturi şi o sobă monumentală, şi dotată cu mobilier clasic, 

din lemn masiv. 

Stilul arhitectonic al clădirii este unul eclectic, acesta prezentând atât elemente renascentiste, cât şi 

clasice, intrarea principală fiind împodobită cu patru coloane dorice. 

Judecătoria Sighetu Marmaţiei deservește un număr de 30 de localități (1 municipiu și 14 comune 

cu satele aparținătoare) și aproximativ 82.000 de locuitori aflați în raza sa de competenţă. 



Sighetu Marmaţiei, localitate situată în Nordul României, la frontiera cu Ucraina, este un 

important punct de intrare în Uniunea Europeană, astfel că la această instanţă sunt specifice infracţiunile 

transfrontaliere. 

În acelaşi timp, Maramureşul istoric fiind o zonă parţial colectivizată, datorită schimbărilor 

teritoriale, de regim, dar şi legislative, cauzele având ca obiect fond funciar au, de asemenea, un specific 

aparte. 

Având în vedere poziţionarea geografică a Municipiului Sighetu Marmaţiei, această instanţă nu 

este una atractivă ca loc de muncă, fiindu-i specifică fluctuaţia personalului, mai ales a judecătorilor.  

Schema de personal conţine 25 de posturi aprobate, din care 6 de judecători, 18 de personal 

auxiliar și conex (grefieri, agenţi procedurali, şoferi) și un post de muncitor de întreținere - personal 

contractual, însă, efectiv, activitatea judecătoriei se desfășoară cu 3 judecători și 17 persoane încadrate ca 

personal auxiliar și conex, restul posturilor fiind vacante sau vacante temporar. 

În anul 2021, personalul Judecătoriei Sighetu Marmației a avut în lucru un număr de 4.918 de 

dosare, iar în primele 9 luni ale acestui an, a avut în lucru 4.088 de dosare, activitatea instanței 

desfășurându-se în paralel cu lucrările de reparații capitale. 

05.10.2022-arestare preventivă, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea ordinului provizoriu de 

protecţie şi tentativă la infracţiunea de omor calificat 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 04.10.2022, propunerea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Maramureş de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 4 

octombrie 2022, şi până în data de 2 noiembrie 2022 inclusiv, a unui inculpat cu  antecedente penale, în 

vârstă de 36 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea 

ordinului provizoriu de protecţie şi tentativă la infracţiunea de omor calificat. 

Pentru a dispune măsura arestării preventive, instanţa a reținut că, din probe s-a conturat 

suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în seara zilei de 30 septembrie a.c., pe fondul consumului de alcool, 

i-a aplicat soţiei sale mai multe lovituri, cu pumnii şi cu picioarele, şi a încuiat-o în dormitorul imobilului 

în care locuiesc, lipsind-o de libertate pe parcursul mai multor ore în ziua de 1 octombrie a.c. şi încălcând 

totodată obligaţiile impuse în sarcina sa prin ordinul de protecţie provizoriu emis de organele de poliţie la 

solicitarea persoanei vătămate, iar ulterior, în data de 2 octombrie a.c., i-a aplicat multiple lovituri de cuţit 

acesteia şi fiului său în încercarea de a le suprima viaţa. 

Hotărârea Tribunalului Maramureş poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare. 

27.09.2022 - arestare preventivă, tentativă la omor 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 26.09.2022, propunerea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Maramureş de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 

26 septembrie 2022, şi până în data de 25 octombrie 2022 inclusiv, a unui inculpat fără 

antecedente penale, în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la 

omor, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept, respingând totodată 

cererea de luare a măsurii controlului judiciar ori a arestului la domiciliu, formulată de inculpat. 

Pentru a dispune măsura arestării preventive, instanţa a reținut că din probe s-a conturat 

suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 23 septembrie 2022, în jurul orei 21:30, în timp ce 

se afla în zona unui liceu din municipiul Baia Mare, pe fondul geloziei, în contextul în care avea 

suspiciuni cu privire la existenţa unei presupuse relaţii între fosta sa parteneră şi persoana 

vătămată, a executat patru focuri de armă (pistol) de la mică distanţă în direcţia acesteia din urmă, 

cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat un număr de 30–35 de  zile de îngrijiri medicale şi 

care i-au pus viaţa în pericol. 

Inculpatul a contestat hotărârea Tribunalului Maramureş, dosarul urmând a fi înaintat 

Curţii de Apel Cluj pentru soluţionarea căii de atac. 

19.09.2022 – arestare preventivă, tentativă la omor 

 



Tribunalul Maramureş a admis, în data de 19.09.2022, propunerea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Maramureş de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 19 

septembrie 2022 şi până în data de 18 octombrie 2022 inclusiv, a unui inculpat recidivist în vârstă de 30 

de ani, cercetat sub acuzaţia de săvârşire a tentativei la infracţiunea de omor, în condiţiile săvârşirii 

infracţiunii de violenţă în familie. 

Pentru a dispune măsura arestării preventive, instanţa a reținut că din probe s-a conturat suspiciunea 

rezonabilă că inculpatul, în data de 17 septembrie 2022, în jurul orei 18:40, pe fondul geloziei, i-a aplicat 

concubinei sale lovituri cu un cuţit în zona spatelui şi în zona pieptului, în împrejurarea în care aceasta îl 

avea în braţe pe copilul minor de 10 luni, şi a încercat în continuare să-i aplice lovituri şi după ce a căzut 

la pământ, fiind oprit de un martor. 

Leziunile pricinuite persoanei vătămate i-au pus acesteia viaţa în primejdie şi necesită pentru 

vindecare un număr de 25-30 de zile de îngrijiri medicale.  

Hotărârea Tribunalului Maramureş poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare. 

16.09.2022 – arestare preventivă, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni 

financiare în mod fraudulos. 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 16.09.2022, propunerea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Maramureş de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 16 

septembrie 2022 şi până în data de 15 octombrie 2022 inclusiv, a unei inculpate recidiviste în vârstă de 33 

de ani, cercetate pentru săvârşirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de 

operaţiuni financiare în mod fraudulos. 

Pentru a dispune măsura arestării preventive, instanţa a reținut că din probe s-a conturat suspiciunea 

rezonabilă că inculpata, în data de 3 septembrie 2022, în  intervalul orar 11:00-11:20, în timp ce se afla în 

incinta unui complex comercial din municipiul Baia Mare, i-a sustras persoanei vătămate X, din rucsacul 

pe care îl purta pe umăr, portofelul conţinând carduri bancare şi a efectuat imediat două plăţi contactless 

în cuantum de 150 de lei, cauzându-i un prejudiciu total în valoare de 250 de lei. 

 De asemenea, în data de 10 septembrie 2022, în jurul orei 10:40, în timp ce persoana vătămată Y se 

afla într-un magazin second-hand din municipiul Baia Mare, inculpata i-a sustras din ghiozdanul pe care 

îl avea pe spate un portmoneu cu acte, carduri bancare şi suma de 150 de lei, iar ulterior a efectuat plăţi 

contactless la aparatele POS.  În aceeaşi zi, la ora 11:20, persoana vătămată a fost anunţată de către bancă 

prin SMS cu privire la tranzacţiile frauduloase efectuate de pe cardul acesteia. 

Inculpata a contestat hotărârea Tribunalului Maramureş, dosarul urmând a fi înaintat Curţii de Apel 

Cluj pentru soluţionarea căii de atac. 

08.07.2022 – arestare preventivă, tentativă omor 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 08.07.2022, propunerea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Maramureş de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 8 iulie 

2022 şi până în data de 6 august 2022 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 34 de ani, cercetat pentru 

săvârşirea infracțiunilor de tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, respingând totodată 

cererea inculpatului de luare a măsurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar. 

Pentru a dispune măsura arestării preventive, instanţa a reţinut că există indicii temeinice care 

justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 22 iunie 2022, în jurul orei 22:30, în timp ce se 

afla în faţa locuinţei sale, pe fondul unei dispute verbale şi fizice între concubina sa şi persoana vătămată, 

i-a aplicat acesteia lovituri, cu partea tăioasă a unei securi, în zona capului şi a membrului inferior drept, 

cauzându-i leziuni traumatice care nu i-au pus viaţa în pericol, dar au necesitat un număr de 14-15 zile de 

îngrijiri medicale pentru vindecare. La incident au asistat mai multe persoane care au ieşit în curte sau în 

drum în contextul zgomotelor provocate de discuţiile purtate între cei implicaţi.  

Inculpatul a contestat hotărârea Tribunalului Maramureş, dosarul urmând a fi înaintat Curţii de Apel 

Cluj pentru soluţionarea căii de atac. 

 



05.05.2022 - arestare preventivă, dare de mită 

 

 Tribunalul Maramureş a admis, în data de 05.05.2022, propunerea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Maramureş, de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a unui inculpat în 

vârstă de 42 de ani, recidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzute de art. 290 

alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 1 şi 3 şi 

ale art. 43 alin. 5 din Codul penal, respingând totodată cererea formulată de inculpat de luare a 

măsurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.  

Pentru a dispune măsura arestării preventive, instanţa a reţinut existenţa unor indicii 

temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 28 aprilie 2022, în jurul 

orei 21:51, fiind surprins în trafic, pe un drum naţional din oraşul Borşa, de către doi agenţi de 

poliţie din cadrul Poliţiei Borşa aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conducând un 

autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice, le-a promis agenţilor, în mod repetat, remiterea a 

diverse sume de bani (suma de 10.000 de euro, precum şi alte sume), pentru ca aceştia să-şi 

încalce atribuţiile de serviciu şi să consemneze în actul de constatare că autoturismul ar fi fost 

condus de o altă persoană, propuneri respinse de către agenţi.  

S-a mai reţinut că, în cursul aceleiaşi seri, după ce a fost condus la sediul Poliţiei, i-a 

promis unuia dintre cei doi agenţi remiterea sumei de 300 de euro, iar ulterior, în aceeaşi 

împrejurare şi în acelaşi scop, a încercat în mod repetat să-i introducă acestuia în buzunar o sumă 

de bani într-un cuantum nestabilit, acţiuni rămase fără rezultat, ca urmare a refuzului agentului de 

poliţie de a accepta promisiunea, respectiv de a primi suma de bani, iar în data de 29 aprilie 2022, 

în jurul orei 16:22, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, într-un birou din incinta sediului de 

poliţie, i-a remis agentului de poliţie respectiv suma de 400 de euro, pentru a-l determina pe 

martor să-şi încalce atribuţiile de serviciu, respectiv să distrugă actul de constatare încheiat pe 

numele său şi să încheie un alt act de constatare, din care să rezulte că o altă persoană a condus în 

data de 28 aprilie 2022 autoturismul, urmărind astfel să evite tragerea sa la răspundere penală 

pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 337 din Codul penal şi reţinerea permisului de 

conducere şi i-a promis că, în data de 2 mai 2022, îi va mai remite o sumă în cuantum de 600 de 

euro, acţiuni urmate de constatarea flagrantă a infracţiunii.  

Hotărârea Tribunalului Maramureş poate fi contestată în termen de 48 de ore de la 

pronunţare. 


