
 R O M Â N I A

TRIBUNALUL SĂLAJ

PENAL

Dosar nr. xxxx/84/2014

Î N C H E I E R E

Şedinţa Camerei de consiliu din 16 iulie 2014 

Completul compus din:

JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI: (...)

(...), grefier

D.I.I.C.OT. – Biroul Teritorial Sălaj este reprezentat de (...), procuror.

S-a luat în examinare propunerea formulată de Parchetul de pe lângă I.C.C.J. – 

D.I.I.C.OT.  –  Biroul  Teritorial  Sălaj  pentru  prelungirea  duratei  măsurii  arestării 

preventive  privind inculpaţii:  (...) în  prezent reţinuţi  în  Arestul  I.P.J.Sălaj  şi  prelungirea 

măsurii arestului la domiciliu privind pe inculpaţii (...).

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul (...), personal, în stare de 

reţinere si asistat de apărător ales av. Mircea Florin, inculpatul  (...), personal şi în stare de 

reţinere,  asistat de apărător ales av.  Sandu Florin,  inculpatul  (...),  personal  şi  în stare de 

reţinere, asistat de apărător ales av. Chiriţă Radu şi av. Moga Aurel, inculpatul (...), personal şi 

în stare de reţinere, asistat de apărător ales Chiriţă Radu şi av. Moga Aurel, inculpatul  (...), 

personal  şi  în stare de reţinere,  asistat de apărător ales Chertes Dan Sebastian şi  Bugnar 

Laura, inculpatul (...) personal, asistat de apărător desemnat din oficiu av. Gavriş Ioan Darie, 

(...),  personal, asistat de apărător ales av.  Bogdan Ilea, inculpatul  (...),  personal, asistat de 

apărător ales av. Mudure Vlad George în substituirea av. Neamţ Mihai Paul, inculpatul  (...), 

personal, asistat de apărător ales av. Sas Garofiţa în substituirea av. Popovici Mircea.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

(...)

Av.Chertes Dan pentru inculpatul (...) invocă excepţia tardivităţii propunerii 

(s.n.), care trebuia făcută potrivit art.235 alin.1 Cod p.p.în 5 zile. Depune în scris la dosar 

cererea pe care o susţine pe larg, cu motivarea expusă în scris.
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Procurorul solicită respingerea cererii apreciind că termenul de 5 zile este unul 

de  recomandare.  Judecătorul  de  drepturi  şi  libertăţi  trebuie  să  se  pronunţe  înainte  de 

expirarea măsurii. Dosarul a fost restituit de la C.A.Cluj şi a avut la dispoziţie doar 10 zile din 

care 2 zile a fost pus la dispoziţia avocaţilor, pentru studiu.

Av.Mircea  Florin  pentru  inculpatul  (...)  achiesează  la  cererea  av.Chertes, 

propunerea trebuind a fi depusă cu cel puţin 5 zile înainte de expirare. Există o vătămare şi  

există un interes, precum şi o sancţiune. Cere admiterea excepţiei de constatare a tardivităţii.

Av.  Sandu  Florin  pentru  inculpatul  (...)  susţine  excepţia  prevăzută  de 

disp.art.235 alin.1 coroborat cu art.6 C.p.p. trebuie asigurată garanţia de legalitate. Studierea 

impune un timp necesar judecătorului pentru studiu. Apreciază că termenul de 5 zile este 

obligatoriu şi nu unul de recomandare.

Av.Chiriţă  Radu  pentru  inculpaţii  (...)  achiesează  la  cererea  de constatare  a 

tardivităţii. Normele legale sunt imperative, propunerea de prelungire este tardivă. 

Av.Sas Garofiţa pentru inculpatul (...) cere admiterea excepţiei şi să se constate 

că cererea a fost tardiv formulată.

Av.  Ilea  Bogdan  pentru  inculpatul  (...)  susţine  că  propunerea  este  tardivă, 

termenul de 5 zile nefiind unul de recomandare. Cere respingerea ca tardivă a propunerii.

Av.Mudure Vlad pentru inculpatul  (...)  apreciază că propunerea este tardivă. 

Disp.art.222 alin.4, 5 Cp.p. invocă că se depune cu cel puţin 5 zile înainte. Este o vătămare mai 

mult decât evidentă.

Av. Chertes Dan pentru inculpatul (...) arată că disp.art.287 alin.1,2 C.p.p.nu sunt 

respectate. Nu s-au făcut copii certificate de pe dosar.

Av.  Bugnar  Oana  pentru  inculpatul  (...)  achiesează  la  susţinerile  privind 

constatarea tardivităţii.

Av.  Moga pentru  inculpaţii  (...)  achiesează la  susţinerile privind  constatarea 

tardivităţii.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi deliberând cu privire la excepţia de 

tardivitate a propunerii prelungirii arestării preventive, o apreciază ca neîntemeiată 

şi o respinge ca atare. Termenul de 5 zile prev.de art.235 alin.1 C.p.p.este apreciat ca 

fiind un termen de recomandare. Judecătorul de drepturi şi libertăţi nu are impus un 

termen  de  soluţionare a  propunerii  de  prelungire  a  măsurii  arestării  preventive, 

având obligaţia de a stabili doar termen de soluţionare a cauzei înainte de expirarea 
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măsurii  preventive  şi  obligaţia  de  a  se  pronunţa  cu  privire  la  măsura  respectivă 

anterior expirării  măsurii.  Chiar dacă sesizarea ar fi  făcută cu mai  mult de 5  zile 

înainte de expirare, judecătorul de drepturi şi libertăţi ar putea stabili termenul de 

soluţionare în ultima zi, ajungându-se practic la aceeaşi situaţie ca în cazul sesizării 

cu mai puţin de 5 zile. În C.p.p.nu există o sancţiune pentru nerespectarea disp.art.235 

alin.1 C.p.p. Singura sancţiune care ar putea interveni, dacă poate fi numită sancţiune, 

ar fi  încetarea de drept a măsurii  preventive în eventualitatea în care contestaţia 

depusă  de  către  procuror  nu  poate  fi  soluţionată  înainte  de  expirarea  măsurii 

preventive.

(...)

[Se dezbate fondul propunerii de prelungire a arestării preventive]

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI

Amână pronunţarea asupra cauzei de faţă la data de 17.07.2014.

Dată şi citită în şedinţă azi 16.07.2014. 

Judecător de drepturi şi libertăţi,

Grefier, 

PRONUNŢAREA LA: 17.07.2014 
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