
R O M Â N I A
CURTEA DE APEL CLUJ
SECŢIA PENALĂ ŞI DE MINORI
DOSAR NR. (...)

ÎNCHEIEREA PENALĂ NR.(...)/2015
Şedinţa camerei de consiliu din data de 26 februarie 2015
JUDECĂTOR CAMERĂ PRELIMINARĂ: M.Ş., judecător 

GREFIER: M.B.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj reprezentat prin PROCUROR – D.D.

S-au luat spre examinare contestaţiile formulate de inculpaţii (...) împotriva încheierii penale 
f.n. din 13.11.2014 a Tribunalului Sălaj, având ca obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecător.

La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părţilor.
Procedura de citare nu este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei după care, se constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au 

fost consemnate în  încheierea de şedinţă din data de 9  februarie 2015,  încheiere care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

JUDECĂTOR CAMERĂ PRELIMINARĂ

Prin încheierea penală din 13 noiembrie 2014 pronunţată în dosarul nr.  (...) a Tribunalului 
Sălaj, în baza art. 345 alin. 1 raportat la art. 344 alin. 3 Cod procedură penală, s-au respins ca tardive 
excepţiile  invocate  de  inculpatul  (...)  privind  nulitatea  efectuării  urmăririi  penale  şi  de  către 
inculpatul (...) privind neregularitatea actului de sesizare a instanţei şi nelegalitatea probelor.

În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală s-au respins ca neîntemeiate excepţiile privind 
neregularitatea  actului  de  sesizare  a  instanţei  invocate  de  inculpaţii  (...),  excepţiile  privind 
neregularitatea efectuării  actelor de urmărire penală invocate de inculpaţii  (...),  precum şi cererile 
inculpaţilor (...) de excludere a probelor.

În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu 
rechizitoriul  nr.  (...) al  Parchetului  de  pe  lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie,  Direcţia  de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Sălaj privind pe 
inculpaţii (...).

S-a dispus începerea judecăţii  cauzei  privindu-i  pe aceşti  inculpaţi,  urmând să fie stabilit 
termen de judecată în cauză, după rămânerea definitivă a prezentei încheieri.

Pentru a dispune astfel, judecătorul de cameră preliminară a reţinut că prin rechizitoriul nr. 
(...) al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Sălaj au fost trimişi în judecată inculpaţii 
(...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 
29  de  infracţiuni  de  evaziune  fiscală  prev.  de  art.  9  lit.  c  din  Legea  241/2005,  7  infracţiuni  de 
complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.  de art.  48 raportat la art.  9  lit.  c din Legea 
241/2005 şi infracţiunea de spălare de bani, prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, totul cu aplic.  
art.  38  alin.1,  cu aplic.  art.  5  C.p.,  (...),  pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional 
organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 29 de infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c din Legea 
241/2005, 7 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 raportat la 
art. 9 lit. c din Legea 241/2005 şi infracţiunea de spălare de bani, prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 
656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p.,  (...), pentru infracţiunile de constituirea 
unui  grup  infracţional  organizat  prev.  de  art.  367  alin.1  C.p.,  7  infracţiuni  de  complicitate  la 
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infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 raportat la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune 
de spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, o infracţiune de complicitate la 
spălarea banilor spălare în formă continuată , prev. de 48 alin 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 
656/2002  rap.  la art.  35  alin.1  C.p.,  totul  cu aplic.  art.  38  alin.1,  cu aplic.  art.  5  C.p.,  (...),  pentru 
infracţiunile de constituire unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 19 infracţiuni 
de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 raportat la art. 9 lit. c din Legea 
241/2005, o infracţiune de spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 
656/2002 rap. la art. rap. la art. 35 alin.1 C.p., 5 infracţiuni de instigare la cesiunea părţilor sociale în 
scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi penale prev. 47 C.p. rap. la art. 280 ind. 1 din Legea 31/1990, 
totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup 
infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 10 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c 
din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, 
totul  cu aplic.  art.  38  alin.1,  cu aplic.  art.  5  C.p.,  (...),  pentru infracţiunile de constituire de grup 
infracţional organizat prev. de art.  367 alin.1 C.p.,  12 infracţiuni  de complicitate la infracţiunea de 
evaziune fiscală prev. de art. 48 raportat la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a 
banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p., o 
infracţiune de cesiune a părţilor sociale în scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi penale art. 280 
ind.  1  din  Legea  31/1990,  trei  infracţiuni  de  complicitate  la  cesiunea  părţilor  sociale  în  scopul 
sustragerii sau îngreunării urmăririi penale prev. 48 C.p. rap. la art. 280 ind. 1 din Legea 31/1990, totul 
cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile din Legea 31/1990, totul cu aplic. 
art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune 
fiscală  prev.  de  art.  48  C.p.  rap.  la  art.  9  lit.  c  din  Legea 241/2005,  (...),  pentru  infracţiunile  de 
constituirea unui  de grup infracţional  organizat  prev.  de art.  367  alin.1  C.p.,  7  de  infracţiuni  de 
complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.  de art.  48 C.p.  rap.  la art.  9 lit.  c din Legea  
241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de constituirea unui 
grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 7 de infracţiuni de complicitate la infracţiunea 
de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare 
de bani în formă continuată, prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p., totul 
cu  aplic.  art.  38  alin.1,  cu  aplic.  art.  5  C.p.,  (...),  pentru  infracţiunile  de  constituirea  unui  grup 
infracţional  organizat prev.  de art.  367 alin.1  C.p.,  2  infracţiuni  de complicitate la infracţiunea de 
evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005; cesiune fictivă a părţilor 
sociale în scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi penale prev. de art. 280 ind. 1din Legea 31/1990, 
totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p.,  (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup 
infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 10 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c 
din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, 
totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p.,  (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup 
infracţional  organizat prev.  de art.  367 alin.1  C.p.,  2  infracţiuni  de complicitate la infracţiunea de 
evaziune fiscală  de  constituirea  unui  grup infracţional  organizat  prev.  de  art.  367  alin.1  C.p.,  10 
infracţiuni de evaziune fiscală prev.  de art.  9 lit.  c din Legea 241/2005,  o infracţiune de spălare a 
banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., 
(...), pentru infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 5 de 
infracţiuni de evaziune fiscală prev.  de art.  9 lit.  c din Legea 241/2005,  o infracţiune de spălare a 
banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., 
(...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.p., 7 
de infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a 
banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., 
(...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 12 
infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din 
Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din 
Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru 
infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 12 infracţiuni 
de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 
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241/2005, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 
656/2002  rap.  la art.  35  alin.1  C.p.,  totul  cu aplic.  art.  38  alin.1,  cu aplic.  art.  5  C.p.,  (...),  pentru 
infracţiunile  de  constituirea  unui  grup infracţional  organizat  prev.  de  art.  367  alin.1  C.p.,  20  de 
infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din 
Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din 
Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p.,o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de 
art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p., instigare la infracţiunea de cesiune 
fictivă a părţilor sociale în scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi penale prev. de 47 C.p. rap. la 
art. 280 ind. 1 din Legea 31/1990 cu aplic. art. 5 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., 
(...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 13 
infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din 
Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din 
Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p.,  cesiune fictivă a părţilor sociale în scopul sustragerii sau 
îngreunării urmăririi prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare 
a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 
C.p.,  (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 
C.p., 2 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 
lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea  
656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p.,  (...), pentru infracţiunile de constituirea 
unui  grup  infracţional  organizat  prev.  de  art.  367  alin.1  C.p.,  o  infracţiune  de  complicitate  la 
infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune 
de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu  
aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 
367 alin.1 C.p., 2 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. 
la art.  9  lit.  c  din Legea 241/2005,  totul  cu aplic.  art.  38  alin.1,  cu  aplic.  art.  5  C.p.,  (...) pentru 
infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 5 infracţiuni  
de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 
241/2005, o infracţiune de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, totul cu 
aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional 
organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 3 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală 
prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5  
C.p.,  (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 
C.p., 5 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 
lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată , prev. de art. 29 alin. 1 
lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...) 
pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 
lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru 4 infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 
9 lit. c din Legea 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...) pentru 2 infracţiuni de 
complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.  de art.  48 C.p.  rap.  la art.  9 lit.  c din Legea  
241/2005, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată , prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 
656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru 2 infracţiuni de complicitate la 
infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune 
de spălare a banilor în formă continuată , prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, totul cu 
aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional 
organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 13 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală 
prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a banilor în formă 
continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p., cesiune fictivă a 
părţilor sociale în scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi penale prev. de art. 280 ind. 1 din Legea 
31/1990 cu aplic. art. 5 C.p. ,totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de 
constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 12 infracţiuni de complicitate 
la infracţiunea de evaziune fiscală prev.  de art.  48 C.p.  rap.  la art.  9  lit.  c din Legea 241/2005,  o 
infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 
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rap. la art. 35 alin.1 C.p., cesiune fictivă a părţilor sociale în scopul sustragerii sau îngreunării urmăririi 
penale prev. de art. 280 ind. 1din Legea 31/1990 cu aplic. art. 5 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu  
aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 
367 alin.1 C.p., 12 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. 
la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29  
alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p., cesiune fictivă a părţilor sociale în scopul 
sustragerii sau îngreunării urmăririi penale prev. de art. 280 ind. 1din Legea 31/1990 cu aplic. art. 5  
C.p., totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de constituire unui grup 
infracţional  organizat prev.  de art.  367 alin.1  C.p.,  2  infracţiuni  de complicitate la infracţiunea de 
evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin.1, 
cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de 
art. 367 alin.1 C.p., 3 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. 
rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p.,  (...), pentru 
infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c 
din  Legea  241/2005,  cu  aplic.  art.  5  C.p.,  (...),  pentru  infracţiunile  de  constituirea  unui  grup 
infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 6 de infracţiuni de complicitate la infracţiunea de 
evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare de 
bani în formă continuată, prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rap. la art. 35 alin.1 C.p., totul cu 
aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p., (...), pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional 
organizat prev. de art. 367 alin.1 C.p., 3 infracţiuni de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală 
prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005, o infracţiune de spălare a banilor, prev. de  
art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 rap., totul cu aplic. art. 38 alin.1, cu aplic. art. 5 C.p.,  D.M., 
pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1  
C.p.  cu aplic.  art.  5  C.p.,  evaziune fiscală prev. de art.  9 lit.  c din Legea 241/2005, spălarea 
banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 C cu aplic. art. 5 C.p., totul cu aplic. art.  
38 alin.1 din C.p. Şi (...), pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de 
art. 367 alin.1 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005, spălarea 
banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 5 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin.1  
din C.p.penale prev. de art. 280 ind. 1.

În actul de sesizare s-a reţinut următoarea stare de fapt:

(Se descrie pe larg starea de fapt)

După comunicarea rechizitoriului, au fost formulate memorii de către inculpaţii (...) la data de 
22.09.2014, (...) la data de 30.09.2014, (...) la data de 29.09.2014, (...) la data de 17.09.2014, (...) la data 
de 13.10.2014, (...) la data de 24.09.2014, (...), la data de 24.09.2014, (...) la data de 24.09.2014, (...) la 
data de 30.09.2014, (...) la datele de 28.08.2014 şi 04.11.2014 şi D.M. la data de 24.10.2014, invocându-se 
neregularităţi  legate de actul  de sesizare a instanţei  şi  de efectuarea actelor de urmărire penală, 
solicitându-se totodată excluderea unor probe. 

Memoriile depuse au fost înaintate procurorului în vederea expunerii punctului de vedere, 
acesta conformându-se dispoziţiilor judecătorului în acest sens şi depunând la dosar răspuns la data 
de 27.10.2014.

În  ceea  ce  priveşte  termenul  de  depunere  a  acestor  memorii,  judecătorul  de  cameră 
preliminară a subliniat încă de la început că a fost acordat fiecărui inculpat, precum şi apărătorilor, un 
termen de 30 de zile pentru studierea rechizitoriului şi invocarea neregularităţilor legate de acesta sau 
de urmărirea penală. Chiar dacă legiuitorul a stabilit doar durata minimă a termenului acordat în 
acest  sens,  de  20  de  zile,  lăsând  la  latitudinea  judecătorului  învestit  cu  soluţionarea  cauzei  să 
stabilească un termen rezonabil în acest sens în raport de complexitatea cauzei, termenul stabilit de 
către judecător conform art.344 alin.3 Cod procedură penală nu este unul de recomandare, ci este 
unul maximal, la expirarea căruia se comunică eventualele excepţii ridicate procurorului, aşa cum 
dispune art.344 alin.4 Cod procedură penală. Dacă s-ar da o altă interpretare acestui text, ar însemna 
să  nu  se  ajungă  niciodată  în  anumite  dosare  la  finalizarea  etapei  camerei  preliminare,  întrucât 
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inculpaţii ar ava mereu posibilitatea depunerii de noi memorii.
Faţă de aceste motive, se constată că memoriile formulate de către inculpaţii D.M. şi (...) (cel 

din data de  04.11.2014)  au  fost  depuse după expirarea termenului  stabilit  în  acest  sens de către 
judecător, motiv pentru care excepţiile invocate prin intermediul celor două memorii vor fi respinse 
ca tardiv formulate şi nu se va mai proceda la analizarea amănunţită a acestora.

În ceea ce priveşte celelalte memorii depuse la dosar, se reţine, din analizarea acestora, că, în 
esenţă,  au  fost  invocate  excepţii  privind  neregularitatea  actului  de  sesizare  a  instanţei  de  către 
inculpaţii (...)  excepţii privind neregularitatea efectuării actelor de urmărire penală de către inculpaţii 
(...), precum şi cereri de excludere a probelor din partea inculpaţilor (...).

În continuare, au fost analizate memoriile depuse de inculpaţi şi se va răspunde excepţiilor şi 
cererilor formulate de aceştia.

Inculpatul  B.M.  a  invocat,  în  principal  nemotivarea  în  cuprinsul  actului  de  sesizare  a 
întrunirii elementelor constitutive ale infracţiunilor reţinute în sarcina sa şi neevidenţierea probelor 
care stau la baza acestor infracţiuni.

Faţă de această susţinere, s-a reţinut că, potrivit prev. art.328 Cp.p., rechizitoriul trebuie să 
cuprindă datele respectiv fapta sau faptele reţinute în  sarcina inculpatului,  încadrarea juridică a 
acestora , probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare şi dispoziţia de trimitere în judecată.  
Or, toate aceste elemente se regăsesc în cadrul actului de sesizare cu care a fost învestită instanţa, 
obiectul judecăţii fiind clar stabilit. 

Inculpatul B.M. a mai susţinut că în cauză nu suntem în prezenţa infracţiunii de constituire a 
unui  grup infracţional  organizat prev.  de art.  367  din Codul  Penal,  fapt ce atrage necompetenţa 
organului care a efectuat urmărirea penală în cauză. Aceste susţineri referitoare la subzistenţa uneia 
dintre  infracţiunile  reţinute  în  sarcina  inculpatului  reprezintă  apărări  de  fond,  ce  urmează  a  fi 
analizate ulterior efectuării cercetării judecătoreşti. 

Acelaşi inculpat a invocat şi  o imposibilitate de a ridica excepţii  legate de legalitatea unor 
probe, datorită faptului că probele nu sunt individualizate în raport de fiecare infracţiune în parte.  
Judecătorul reţine ca neîntemiată această susţinere, neexistând vreo normă prin care să se impună o 
prezentare a mijloacelor de probă distinct. De altfel, raportat strict la acest dosar şi la complexitatea 
lui,  o  asemenea  expunere  a  mijloacelor  de  probă  ar  fi  determinat  o  îngreunare  semnificativă  a 
redactării şi a lecturării actului desesizare,e xistând numeroase probe care sunt comune mai multor 
inculpaţi şi mai multor fapte. Inculpatul avea posibilitatea ca în urma studierii dosarului să constate 
eventuale nelegalităţi ale probelor care îl vizează, indiferent dacă au fost sau nu expuse separat pentru 
fiecare faptă în parte. 

Inculpaţii I.E., Z.A., A.D. şi S.N. prin apărător au solicitat restituirea dosarului la procuror, 
susţinând că urmărirea penală nu este completă, iar din acest motiv instanţa nu este legal sesizată,  
motivând că nu au fost administrate mai multe probe (confruntări, expertiză contabilă).

Analizând  soluţiile  prevăzute  de  lege  ca  posibile  a  fi  pronunţate  în  procedura  camerei 
preliminare,s e constată că motivul invocat nu se regăseşte între cazurile limitativ enumerate la art. 
346. alin. 3 C.p.p. 

Mai mult, inculpaţii au avut posibilitatea ca în pe parcursul cercetării judecătoreşti să solicite, 
în condiţii de contradictorialitate, administrarea oricăror probe pe care le consideră utile pentru a-şi 
exercita în mod efectiv dreptul la apărare, precum şi readministrarea probelor deja administrate în 
cursul urmăririi penale. 

Inculpatul P.I. a arătat în cuprinsul primului memoriu formulat că nu a comis faptele pentru 
care a  fost  trimis  în  judecată,  însă acestea aspecte reprezintă  chestiuni  de fond,  neputând  face 
obiectul verificărilor specifice etapei camerei preliminare. 

Inculpatul B.V.V. a invocat nulitatea relativă în temeiul art.282 C.p.p. a actelor efectuate cu 
încălcarea dispoziţiilor legale, respectiv actele prealabile începerii urmăririi penale, acestea nefiind 
consemnate într-un proces  verbal  conform art.  224  alin.3  din vechiul  Cod  de procedură penală, 
motivând că urmărirea penală a fost începută in rem în data de 05.02.2014 , după intrarea în vigoare a 
noului cod de procedură penală astfel că toate actele efectuate în perioada 6 iunie -1 februarie 2014 
trebuiau consemnate într-un proces verbal potrivit art. 224 alin 3 din vechiul cod de procedură penală.
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Analizând  rezoluţia  de  începere  a  urmăririi  penale,  s-a  constatat  că  aceasta  datează  din 
05.02.2013, fiind continuată in personam în raport de noile prevederi procedurale prin ordonanţa din 
data de 25.03.2014 (vol.14 fila 1). Prin urmare, cererea inculpatului este neîntemeiată, toate actele de 
urmărire penală fiind făcute în cadrul procesului penal, după începerea urmăririi penale. 

S-a mai invocat de către acelaşi inculpat nulitatea urmăririi penale în condiţiile art. 281-282 
C.p.p., pe motiv că inculpatului i-a fost respinsă cererea în probaţiune constând în efectuarea unei  
cercetări la faţa locului pentru a dovedi existenţa celor 16 capete tractor şi efectuarea unei expertize 
financiar contabile.

Aşa cum am arătat şi anterior, aspectele legate de respingerea de către procuror a cererilor în 
probaţiune nu constituie motive de nulitate supuse cenzurii  judecătorului de cameră preliminară, 
inculpaţii având posibilitatea să formuleze în cursul judecăţii orice cereri în probaţiune în apărarea 
lor, inclusiv să reitereze cererile în probaţiune formulate şi apreciate ca nefiind utile cauzei în faza de 
urmărire penală. 

În plus,  referitor la cererea de efectuare a unei  expertize financiar contabile,  ca urmare a 
contestării  raportului  de  constatare  tehnico-ştiinţifică  efectuat  de  către  specialiştii  DIICOT, 
judecătorul de cameră preliminară a reţinut că simpla formulare a unei contestaţii în cursul urmăririi 
penale nu atrage ope legis obligaţia procurorului în sensul efectuării unei expertize în aceeaşi fază 
procesuală, procurorul având posibilitatea de a aprecia independent şi de a o admite sau respinge. Şi o 
asemenea cerere va putea fi formulată în cursul cercetării judecătoreşti.

De asemenea,  inculpatul  B.V.V.  a arătat şi  că nu a fost administrat vreun mijloc de probă 
pentru acuzaţia de constituire a unui grup infracţional organizat, nefiind indicat nici un mijloc de 
probă în acest sens, iar această infracţiune nu există.

Această chestiune a fost deja analizată, reiterând ideea că o asemenea susţinere nu poate face 
obiectul analizei judecătorului de cameră preliminară ci reprezintă o apărare de fond.

Inculpatul B.V.V. a formulat şi o cerere de excludere a probelor administrate înainte de data de 
05.02.2014, data începerii urmăririi penale in rem potrivit susţinerilor apărării. Faţă de constatarea 
anterioară a reţinerii  greşite de către apărare a datei  de începere a urmăririi  penale şi  implicit a 
administrării  tututor probelor în  cursul  procesului  penal,  se  constată total  neîntemeiată această 
solicitare.

De  asemenea,  inculpatul  a  solicitat  înlăturarea  din  ansamblul  probator  a  raportului  de 
constatare financiar contabilă întocmit de către specialiştii DIICOT, întrucât nu este prezentă nici una 
dintre exigenţele cerute de art. 172 alin. 9 Cp.p. respectiv pericolul de dispariţie sau schimbare a unor 
situaţii de fapt / sau lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări.

Cu privire la această solicitare, judecătorul a reţinut că este neîntemeiată, lămurirea urgentă a 
unor fapte sau împrejurări în sensul avut în vedere de art. 172 alin.9 C.p.p. impunându-se ca urmare în 
principal a subzistenţei faţă de inculpaţi a unor măsuri preventive privative de libertate, ceea ce a atras 
necesitatea soluţionării urmăririi penale într-un termen cât mai scurt. 

Legat  de  actul  de  sesizare,  inculpatul  B.V.V.  a  susţinut  că în  cuprinsul  acestuia  nu  apar 
suficient descrise acuzaţiile care i se aduc, cu referire la infracţiunea de aderare la grupul infracţional 
organizat. S-a arătat deja că susţinerile legate de încadrarea juridică reprzintă chestiuni de fond ce vor 
fi  analizate şi  lămurite  în  cursul  cercetării  judecătoreşti,  în  rechizitoriu  existând  însă suficiente 
lemente pentru stabilirea contribuţiei fiecărui inculpat la comiterea faptelor care li se impută. 

Analizând  memoriul  depus  de  inculpatul  N.P.,  s-a  observat  că acesta a  invocat  aceleaşi 
aspecte ca inculpatul B.V.V.,  motiv pentru care soluţia care se impune şi  în privinţa acestuia este 
aceeaşi, de respingere ca neîntemeiate a cererilor şi excepţiilor formulate, pentru motivele deja expuse 
şi care nu mai este cazul a fi reiterate. 

Suplimentar faţă de aspectele invocate în memoriul său de către inculpatul B.V.V., inculpatul 
N.P.  a solicitat înlăturarea declaraţiei  inculpatului  C.F.  din data de 31.07.2014,  întrucât apărătorul 
inculpatului său nu a fost încunoştiinţat despre această audiere.

La dosarul de urmărire penală există procesul verbal din data de 23.07.2014, din cuprinsul 
căruia rezultă că apărătorii inculpaţilor printre care şi apărătorul inculpatului N.P., avocat M.F., au 
fost încunoştiinţaţi despre faptul că în perioada 24.07.2014-01.08.2014 vor avea loc audieri începând cu 
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ora 10.00, în dosarul 43/D/P/2012, astfel că lipsa acestuia la audieri, nu a împiedicat efectuarea actului. 
Acelaşi  inculpat  a  mai  solicitat  restituirea cauzei  la  procuror întrucât  faptele  reţinute în 

sarcina sa nu sunt descrise, motiv pentru care nu se poate stabilit obiectul judecăţii.
Similar celorlalte memorii, s-a remarcat şi de această dată că în cuprinsul rechizitoriului sunt 

descrise în mod concret toate faptele imputate, toate actele materiale reţinute, cu încadrările juridice 
aferente, obiectul judecăţii putând fi stabilit.

Inculpaţii G.I. şi H.I. prin apărător au invocat nulitatea urmăririi penale ca o consecinţă a 
faptului  că urmărirea penală în ansamblul  ei  s-a desfăşurat într-o manieră neloială,  ca urmare a 
respingerii unor cereri în probaţiune formulate de către apărare. 

Aşa  cum  s-a  arătat  şi  anterior,  soluţionarea  de  către  procuror  a  cererilor  în  probaţiune 
formulate de inculpaţi s-a făcut motivat şi, oricum, modul de soluţionare nu îi împiedică în vreun fel 
pe inculpaţi să reitereze cererile în cursul cercetării judecătoreşti.

Aspectele  legate  de  neefectuarea  expertizei  financiare  şi  cele  privind  imposibilitatea  de 
stabilire a obiectului judecăţii în privinţa infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat 
sunt comune cu cele ale inculpaţilor ale căror memorii au fost analizate anterior, motiv pentru care nu 
se vor relua argumentele expuse de judecător. 

Cei doi inculpaţi au mai invocat neregularitatea actului de sesizare vizează faţă de neclaritatea 
laturii obiective a celor 29 de infracţiuni de evaziune fiscală reţinute în sarcina lor, respectiv faptul că 
nu se poate determina calitatea inculpaţilor de autor, instigator, sau complice, având în vedere faptul 
că infracţiunea de evaziune fiscală este una cu autor unic,  respectiv persoana care evidenţiază în 
contabilitatea cheltuiala nereală,  iar în privinţa infracţiunii  de spălarea banilor rechizitoriul  ar fi 
neclar întrucât nu precizează elementul alternativ al acestei infracţiuni pentru a cărui săvârşire au fost 
acuzaţi.

Şi  aceste aspecte reprezintă chestiuni  de fond,  care nu pot fi  analizate în această etapă a 
procesului  penal,  urmând  a  fi  dezbătute  în  contradictoriu  pe  parcursul  cercetării  judecătoreşti. 
Instanţa este sesizată cu o stare de fapt,  aceasta urmează a fi  analizată dacă rezultă întocmai din 
probele dosarului, urmând ca apoi să fie analizate elementele constitutive ale infracţiunilor reţinute 
în sarcina inculpaţilor. 

Inculpatul  B.E. a  invocat  nelegalitatea  raportului  de  constatare  tehnico-ştiinţifică  şi  a 
declaraţiei martorului C.M. 

Argumentele  referitoare la efectuarea acestui  raport  expuse cu  ocazia  analizării  celorlalte 
memorii subzistă şi în acest caz şi nu vor mai fi reluate. 

De asemenea, a susţinut inculpatul lipsa comunicării raportului, însă din dosarul de urmărire 
penală se observă faptul că prin procesele verbale din data de 10.07.2014, 14.07.2014, 30.07.2014, au fost 
încunoştinţaţi apărătorii inculpaţilor să se prezinte pentru a studia dosarul în perioada stabilite prin 
aceste procese verbale. Majoritatea apărătorilor şi chiar unii dintre inculpaţi s-au prezentat la studiu şi 
au solicitat copii după diferite acte sau mijloace de probă, cereri care le-au fost încuviinţate. 

Mai mult, aşa cum rezultă din procesul verbal din data de 28.07.2014 apărătorului inculpatului 
B.E. i s-a comunicat ordonanţa din data de 23.07.2014 şi din 24.07.2014 privind schimbarea încadrării 
juridice precum şi raportul de constatare tehnico-ştiinţifică în format electronic. 

In  ceea ce priveşte nelegalitatea probei  testimoniale cu  martorul  C.M.,  întrucât  prealabil 
audierii ar fi avut loc o discuţie între martoră şi procurorul şef în biroul acestuia din urmă în urma 
căreia  martora  ar  fi  ieşit  «într-o  vizibilă  stare  de  tulburare  emoţională  şi  foarte  speriată  »,  iar 
declaraţia a fost luată ulterior de procurorul de caz într-un alt birou în prezenţa apărătorilor aleşi. 

Din analizarea declaraţiei martorei, s-aobservat că aceasta a fost întreabă expres de apărătorul 
inculpatului despre condiţiile audierii sale, ocazie cu care a menţionat: « Arăt că am dat prezenta 
declaraţie fără a fi constrânsă fizic sau moral şi că ea corespunde adevărului. Arăt că înainte de a fi  
audiată am discutat cu  procurorul  de caz aceleaşi  lucruri  însă declaraţia a  fost luată ulterior în 
prezenţa apărătorilor prezenţi. » Excepţia nelegalităţii luării acestei declaraţii în  atare condiţii este 
neîntemeiată, cu atât mai mult cu cât inculpatul va avea posibilitatea de a solicita reaudierea martorei 
în faţa instanţei  de judecată,  în condiţii  de contradictorialitate,  putându-se lămuri  dacă a existat 
vreun fel de presiune sau de influenţare a sa, iar dacă vor exista suspiciuni în acest sens, judecătorul va 
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putea înlătura motivat declaraţia respectivă. 
Analizând memoriul  inculpatului C.S.,  s-a observat că şi  acesta a invocat neregularitatea 

actului  de  sesizare  a  instanţei  de  judecată,  motivând  inexistenţa  infracţiunilor  ce  fac  obiectul 
acuzaţiei, infracţiuni care sunt expuse în starea de fapt în rechizitoriu şi reluate pe scurt la încadrarea 
în drept cu toate elementele constitutive pentru fiecare infracţiune în parte. 

În acest context, judecătorul de cameră preliminară a reiterat constatările anterioare privind 
imposibilitatea verificării unor asemenea susţineri în camera preliminară. 

În ceea ce priveşte excepţia de nelegalitate a declaraţiilor inculpaţilor V.D., T.O.R. şi C.F., s-a 
constatat că nu este indicat vreun motiv concret de nelegalitate a acestor probe. In esenţă, se critică 
neanalizarea tuturor declaraţiilor, contestându-se totodată şi conţinutul raportului de constatare, şi 
acest inculpat susţinând necesitatea efectuării unui raport de expertiză. Toate aceste chestiuni sunt 
apărări de fond ce urmează a fi valorificate de inculpat în cursul cercetării judecătoreşti.

De asemenea, nu s-a mai impus a fi reluate aspectele expuse anterior cu privire la critica de 
necomunicare  a  raportului  de  constatare  tehnico-ştiinţifică,  situaţia  fiind  similară  cu  cea  a 
inculpatului B.E. 

In ceeea ce priveşte susţinerile privind nelegalitatea declaraţiilor martorilor sau coinculpaţilor 
luate în perioada în care inculpaţii arestaţi preventiv sau la domiciliu au fost prezenţi la instanţele de 
judecată  pentru  soluţionarea  propunerilor  privind  prelungirea  arestării  preventive,  respectiv  la 
soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva încheierilor de prelungire a arestării preventive în faţa 
Curţii  de  Apel  Cluj,  în  speţă  audierile  din  data  de  30.04.2014  a  inculpatului  C.F.O.  şi  cele  ale 
inculpaţilor T.O.R., V.D., P.I., se remarcă faptul că audierea martorului T.O.R. şi a martorului V.D. s-au 
făcut strict pentru motivele invocate de aceştia în susţinerea cererilor lor de modificare a controlului 
judiciar în scopul părăsirii ţării, astfel că nu sunt în măsură să aducă vreo vătămare inculpatului C.S. 

În  privinţa  celorlate  declaraţii,  raportat  la  complexitatea cauzei  şi  la  măsurile  preventive 
existente în cauză, s-a impus administrarea probelor cu celeritate, astfel că au fost audiate la intervale 
scurte de timp, uneori chiar zilnic numeroase persoane, însă în acest scop, pentru a se putea desfăşura 
ancheta în condiţii normale, toţi apărătorii inculpaţilor au fost încunoştiinţaţi de toate audierile care 
s-au făcut în cauză, fiind prezenţi, de altfel în majoritatea lor, la toate declaraţiile luate în cauză,  
aspect consemnat pe aceste declaraţii. În situaţiile în care unii dintre ei nu s-au putut prezenta, şi-au 
asigurat substituirea sau au solicitat schimbarea datei audierii.

Apărătorul inculpatului C.S.D. nu a participat la nici una dintre aceste audieri şi nu a solicitat 
amânarea  vreunei  audieri  pe  orice  motiv,  inclusiv  de  imposibilitate  de  prezentare  ca  urmare  a 
existenţei vreunui termen în cazul măsurilor preventive în faţa instanţei de judecată. În acest contex, 
se apreciază că nu se poate invoca încălcarea vreunei dispoziţii legale de către procuror, audierile fiind 
făcute în conformitate cu dispoziţiile legale privind această materie. 

In ceea ce îi priveşte pe inculpaţii B.G. şi P.T., aceştia au invocat nerespectarea dreptului la 
apărare şi pe cale de consecinţă nelegalitatea urmăririi penale şi a actului de sesizare în esenţă pentru 
două motive, respectiv  faptul că nu s-a dispus efectuarea unei expertize financiar contabile şi care 
trebuia potrivit susţinerii apărării dispusă ope legis şi faptul că au fost respinse cererile în probaţiune 
formulate de către apărare.

Si aceste aspecte au fost analizate anterior, nefiind singurii inculpaţi care le-au invocat, astfel 
că  nu  se  vor mai  relua argumentele  avute  în  vedere  de  judecător cu  ocazia  analizării  celorlalte 
memorii.  Inculpaţii  vor  avea  posibilitatea  reiterării  cererilor  în  probaţiune  în  cursul  cercetării 
judecătoreşti.

De asemenea, cei doi inculpaţi au mai invocat nelegalitatea actului de sesizare a instanţei de 
judecată întrucât acesta conţine dispoziţii de trimitere în judecată cu privire la fapte care nu sunt în 
concret determinate şi probate, aspecte care, după cum s-a mai arătat deja, sunt chestiuni de fond, 
suficienţa probelor pentru pronunţarea unei soluţii  neputând fi  apreciată de către judecătorul  de 
cameră preliminară. 

De asemenea, s-a mai arătat că în procesul verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii i s-a 
adus la cunoştinţă că este învinuit de săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional 
organizat, iar în ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale a fost pusă în mişcare acţiunea 
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penală pentru aderarea la un grup infracţional organizat, iar prin rechizitoriu a fost trimis în judecată 
pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat. 

Cu privire la aceste aspecte, s-a observat că acuzaţiile care i se aduc inculpatului sunt descrise 
în starea de fapt atât în cuprinsul rechizitoriului, cât şi în cuprinsul celorlalte acte de urmărire penală 
la care s-a făcut referire, modalitatea de săvârşirea a infracţiunii prevăzute de art.367 alin.1 Cod penal 
urmând a fi stabilită în concret de către judecător la momentul pronunţării hotărârii, neputându-se 
discuta despre o nelegalitate a actelor de urmărire penală din acest punct de vedere. 

Excepţia  de  nelegalitate  constând  în  nerespectarea  dispoziţiilor  legale  privind  efectuarea 
actelor premergătoare anterior începerii urmăririi penale 05.02.2014, prin neincluderea acestora în 
cuprinsul unui proces verbal de consemnare a actelor premergătoare potrivit prevederile vechi a fost 
de asemenea analizată anterior şi nu se vor mai relua argumentele, constatându-se doar reţinerea 
greşită a anului în care s-a început urmărirea penală.

S-a mai  invocat  nelegalitatea ordonanţelor de delegare întrucât  nu  sunt indicate numele 
ofiţerilor de poliţie judiciară către care s-a dispus delegarea. Faţă de dispoziţiile art. 324 alin.3 Cp.p.  
care prevăd doar că procurorul poate delega organele de cercetare penală pentru efectuarea unor acte 
de urmărire penală, fără a se impune indicarea numelui persoanelor delegate, se constată că nu se 
poate discuta despre vreo nelegalitate. 

Faţă  de  argumentele  expuse,  s-a  constatat  că  toate  excepţiile  ridicate  de  inculpaţi  sunt 
neîntemeiate şi urmează a fi respinse ca atare.

S-a constatat totodată că nu se impune a fi invocate din oficiu excepţii în cauză.
Judecătorul de cameră preliminară a constatat că actele de urmărire penală din dosarul nr. (...) 

al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi  Terorism-  Biroul  Teritorial  Sălaj  au  fost efectuate sau întocmite atât 
înainte de data de 01.02.2014, în timpul în care în vigoare se afla Codul de procedură penală din 1968, 
cât şi ulterior acestei date, respectiv după intrarea în vigoare a actualului Cod de procedură penală. 

Potrivit art.4 din Legea 255/2013 privind punerea în aplicarea a legii 135/2010 privind Codul de 
procedură  penală,  actele  de  procedură  îndeplinite  înainte  de  intrarea  în  vigoare  a  Codului  de 
procedură penală, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile, 
cu excepţiile exprese prevăzute de normele tranzitorii. 

Verificând  potrivit  art.342  Cod  procedură  penală legalitatea sesizării  instanţei,  legalitatea 
administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în dosarul nr. (...)  al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Sălaj, judecătorul de cameră preliminară a avut 
în vedere prevederile în vigoare la data efectuării fiecărui act de urmărire penală, dar şi dispoziţiile 
tranzitorii cuprinse în Legea nr.255/2013. 

Astfel, s-a constatat că rechizitoriul nr. (...)  al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi  Justiţie,  Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi  Terorism- Biroul 
Teritorial Sălaj din data de 08.08.2014 este întocmit cu respectarea prevederilor art.328 Cod procedură 
penală, respectiv cuprinde datele referitoare la faptele reţinute în sarcina fiecărui inculpat, încadrarea 
juridică a acestora, probele şi mijloacele de probă pe care se întemeiază învinuirile, datele referitoare 
la persoana inculpaţilor, propunerea de menţinere a măsurilor preventive dispuse în cauză, conform 
art.330 Cod procedură penală, dispoziţia de trimitere în judecată, sunt indicate persoanele ce trebuie 
citate, calitatea acestora şi locul de citare, cheltuielile judiciare, rechizitoriul fiind în acelaşi timp 
verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de către procurorul ierarhic superior. 

De asemenea, administrarea probelor în cauză s-a făcut cu respectarea prevederilor legale şi 
garantarea  dreptului  la  apărare  a  inculpatului,  astfel  fiind  respectate  prevederile  art.69-73  Cod 
procedură penală din 1968 şi art.107-110 Cod procedură penală la ascultarea inculpaţilor, prevederile 
art.78-86 Cod procedură penală din 1968 şi art.114-123 Cod procedură penală la ascultarea martorilor, 
prevederile art.158-163 Cod procedură penală cu privire la încuviinţarea şi efectuarea percheziţiilor 
domiciliare, prevederile art.172-180 la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, prevederile art.170 Cod 
procedură penală la ridicarea de înscrisuri, prevederile art.90 ind. 1 şi urm. Cod procedură penală din 
1968 în privinţa interceptărilor comunicărilor şi comunicărilor telefonice. 
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Actele de urmărire penală au fost îndeplinite cu respectarea prevederilor legale în vigoare la 
acel moment, respectiv începerea urmăririi penale pentru pentru infracţiunile de constituire de grup 
infracţional organizat prev. de art. 7 din Legea 39/2003, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c 
din Legea 141/2005,  spălare de bani  prev.  de art.  23  alin.  1  lit.  a  din Legea 656/2002  (f.1  vol.14), 
efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii (...) (Vol. 48, fila 52-86), efectuarea în 
continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii (...) (Vol. 138, fila 1-101), extinderea urmăririi penale 
faţă de alte fapte şi alte persoane şi a acţiunii penale faţă de  (...) (Vol. 138, fila 102-152), extinderea 
urmăririi penale şi a acţiunii penale faţă de inculpaţii (...) (Vol. 136, fila 40-44), schimbarea încadrării 
juridice (Vol. 138, fila 1-101), aducerea la cunoştinţă a învinuirii şi a drepturilor procesuale, punerea în 
mişcare a acţiunii penale (Vol. 56, fila 59-127, 201-269, Vol. 51, fila 44-110, 145-156, Vol. 52, fila 17-83, 
137-196, Vol. 53, fila 32-41, 93-161, Vol. 54, fila 41-49, Vol. 55, fila 50-67, 179-246). 

În  raport  cu  cele  mai  sus  menţionate,  în  temeiul  art.346  alin.2  Cod  procedură  penală, 
judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor 
şi a efectuării actelor de urmărire penală şi în consecinţă, va dispune începerea judecăţii în cauza 
privind pe inculpaţii (...) pentru infracţiunile menţionate în actul de sesizare.

Faţă de faptul că cererile şi excepţiile invocate de inculpaţi au fost respinse, iar încheierea este 
supusă căii de atac a contestaţiei, termenul de judecată în cauză se va stabili ulterior momentului 
rămânerii definitive a prezentei încheieri.

Împotriva acestei încheieri au formulat contestaţii inculpaţii (...) solicitând instanţei de 
control judiciar,  admiterea căii de atac promovate, desfiinţarea încheierii  atacate prin care au fost 
respinse ca neîntemeiate excepţiile formulate cu privire la legalitatea obţinerii probelor, efectuarea 
actelor de urmărire penală şi  regularitatea actului  de sesizare,  cu consecinţa admiterii  excepţiilor 
invocate ca fiind temeinice şi legale, constatându-se astfel nelegalitatea administrării unor probe şi 
neregularitatea actului de sesizare.

Contestaţiile formulate şi înaintate Curţii de Apel s-au axat în esenţă, pe următoarele 
probleme de drept:

1.s-a solicitat să se constate că încheierea din 13 noiembrie 2014 a Tribunalului Sălaj este nulă 
absolut  raportat  la  decizia  nr.  641  din  11  noiembrie  2014  prin  care  s-a  admis  excepţia  de 
neconstituţionalitate referitoare la prev art 341 alin.10, 345 alin 1 şi 346 alin 1 din NCPP potrivit cărora 
judecătorul  de  cameră  preliminară  se  pronunţă  asupra  excepţiilor  invocate  fără  participarea 
procurorului şi  a inculpatului, având în vedere că încheierea anterior menţionată a fost pronunţată 
fără participarea procurorului şi a inculpatilor.

2.s-a  solicitat  înlăturarea  constatării  tehnico-ştiinţifice  întocmit  de  specialiştii  din  cadrul 
DIICOT deoarece a fost efectuată cu nerespectarea dispoziţiilor art. 172 alin 12 din CPP.

3.acuzaţiile formulate împotriva contestatorilor nu sunt descrise în cuprinsul rechizitorului 
întocmit de DIICOT-BIROUL TERITORIAL SĂLAJ fiind încălcate dispoziţiile art.  328 CPP nefiind 
cuprinse în rechizitoriu date suficiente privitoare la faptele reţinute în sarcina inculpaţilor, ceea ce nu 
permite exercitarea efectivă a dreptului la apărare.

4.o altă critică formulată a avizat faptul că prin respingerea tuturor cererilor în probaţiune 
formulate de către unii  inculpaţi  contestatori,  li  s-a adus o atingere gravă dreptului  la apărare şi 
dreptul la un proces echitabil.

5.o a cincea critică vizează faptul  că judecătorul  de cameră preliminară de la fond nu s-a 
pronunţat asupra excepţiilor invocate de către inculpaţii contestatori

6.A mai fost criticat şi faptul că dreptul la apărare al inculpaţilor contestatori a fost încălcat şi  
prin aceea că nu au fost încunoştinţaţi în timp util şi în unele situaţii au fost practic în imposibilitatea 
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de a se prezenta apărătorii acestora în faţa organelor de urmărire penală unde se desfăşurau acte de 
urmărire penală

7.s-a mai învederat şi  faptul că urmărirea penală nu este completă deoarece nu s-au făcut 
confruntări între inculpaţii care au dat declaraţii contradictorii, nu au fost administrate toate probele 
pentru aflarea adevărului în prezenta cauză şi au fost respinse cererile în probaţiune formulate de 
către inculpaţi.

8.de asemenea s-a arătat că n mod eronat şi contrar dispoziţiilor legale judecătorul de cameră 
preliminară de la fond, a respins excepţiile invocate de către inculpatul P.I. ca tardiv formulate.

9.inculpatul contestator B.E. a solicitat excluderea de la dosarul cauzei a probei testimoniale 
cu martora C.M. deoarece această probă a fost obţinută în mod neloial, prin constrângere.

10.s-a  cerut  judecătorului  de  cameră  preliminară  investit  cu  soluţionarea  prezentelor 
contestaţii să constate că la dosar nu sunt suficiente probe din care să rezulte vinovăţia inculpatului P. 
I., 

11.inculpatul  B.V.V.  prin  apărătorul  ales  a  solicitat  ca  în  cadrul  contestaţie  formulate 
judecătorul de cameră preliminară să constate că măsurile asigurătorii au încetat de drept, deoarece 
judecătorul de cameră preliminară de la fond nu a pus în discuţie şi nu s-a pronunţat asupra măsurilor 
asigurătorii

12.să  se  constate  că  încheierea  este  nemotivată  şi  prin  urmare  nulă  absolut,  deoarece 
judecătorul de cameră preliminară de la fond a analizat extrem de superficial excepţiile invocate

13.apărătorul  ales  al  inculpatului  D.M.  a  solicitat  constatarea  nulităţii  absolute  a  întregii  
urmăriri  penale  efectuată faţă  de  clientul  său  deoarece,  deşi  organele  de  urmărire  penală aveau 
cunoştinţă că acesta are domiciliul în Franţa acesta a fost citat de la o adresă de la care nu mai locuia,  
nu s-a prezentat în faţa organelor de urmărire penală, nu a formulat apărări şi probe deoarece nu a 
avut cunoştinţă de urmărirea penală declanşată împotriva sa fiindu-i astfel grav încălcat dreptul la 
apărare.

Analizând  contestaţiile  formulate  prin  prisma motivelor  invocate,  a  probatoriului 
administrat, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că acestea sunt fondate în parte, 
pentru următoarele considerente:

În  ceea  ce  priveşte  prima  critică  formulată  de  către  inculpaţii  contestatori  cu  privire  la 
nulitatea absolută a încheieri pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul 
Sălaj deoarece aceasta a fost luată fără participarea procurorului şi a inculpaţilor în condiţiile în care 
aceste prevederi legale au fost constatate ca neconstituţionale prin decizia Curţii Constituţionale nr. 
641 din 11 noiembrie 2014 iar încheierea contestată a fost pronunţată la data de 13 noiembrie 2014 
Curtea constată că aceasta este nefondată.

Conform art.11  alin 2 şi  3 din Legea nr.  47/1992 privind organizarea şi  funcţionarea Curţii 
Constituţionale a României deciziile şi hotărârile se pronunţă în numele legii şi.deciziile, hotărârile şi 
avizele  Curţii  Constituţionale se publică în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I.  Deciziile  şi  
hotărârile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

Observăm că decizia prin care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 341 alin 
10 , 345 alin 1, 346 alin 1 din NCPP a fost pronunţată în data de 11 noiembrie 2014 însă a fost publicată 
în Monitorul Oficial abia la data de 5 decembrie 2014.

Doar din acel moment, magistratul avea obligaţia de a aplica conţinutul acestei decizii.
Oportun ar fi fost să se amâne soluţionarea prezentei cauze până la publicarea în Monitorul 
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Oficial al mai sus menţionatei decizii însă, ar fi existat riscul de prelungire inutilă a procedurii în 
camera preliminară şi de încălcarea termenelor de recomandare prev în art 342 şi următoarele din 
CPPP.

Nu se poate reţine nici faptul că judecătorul ar fi trebuit să aibă în vedere doar dispoziţiile 
Curţii Constituţionale deoarece aşa cum s-a dovedit în nenumărate rânduri motivarea unei decizii 
este cea care lămureşte părţile şi magistraţii cu privire la voinţa judecătorilor Curţii Constituţionale şi 
cu privire la aspectele de neconstituţionalitate constatate.

Ca  atare,  critica  formulată  de  către  unii  inculpaţi  contestatori,  cu  privire  la  constatarea 
nulităţii absolute a încheierii contestate pentru considerentul mai sus expus, este nefondată, urmând 
a fi respinsă.

2.  Următoarea solicitare a vizat excluderea raportul de constatare tehnico-ştiinţifică 
întocmit de specialiştii DIICOT, deoarece a fost efectuată cu nerespectarea art. 172 alin 12 din 
NCPP.

Curtea constată că această excepţie este fondată urmând a-i da curs şi urmând a exclude proba 
care, în opinia noastră, a fost nelegal administrată.

Aşa cum corect au sesizat unii dintre apărătorii inculpaţilor contestatori, nu sunt incidente în 
cauză dispoziţiile art. 172 alin 9 CPP, conform cărora când există pericol de dispariţie a unor mijloace  
de probă sau de schimbare a unor situaţii  de fapt este necesară lămurirea urgentă a nor fapte sau  
împrejurări  ale  cauzei,  organul  de  urmărire penală,  poate dispune prin  ordonanţă efectuarea  unei  
constatări.

În alin 10 se arată că constatarea este efectuată de către un specialist care funcţionează în  
cadrul organelor judiciare sau înafara acestora,

Curtea  constată  că  raportat  la  împrejurările  concrete  ale  cauzei,  urmărirea  penală  fiind 
declanşată în prezentul dosar încă din anul 2012 nu exista niciun pericol de dispariţie a mijloacelor de 
probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt şi de asemenea nu era necesară lămurirea urgentă a 
unor fapte sau împrejurări ale cauzei.

Reamintim, că prezentul dosar s-a aflat în faţa organelor de urmărire penală încă din cursul 
anului 2012.

Documentele  puse  la  dispoziţia  specialiştilor  DIICOT  în  vederea  întocmirii  constatării 
tehnico-ştiinţifice  au  fost  ridicate  cu  prilejul  percheziţiilor  domiciliare  sau  la  sediul  societăţilor 
administrate de către inculpaţi din prezentul dosar, fiind astfel practic inexistent riscul dispariţiei 
unor mijloace de probă.

Conform NCPP regula este ca atunci când organele judiciare au nevoie de opinia unui expert 
pentru  constatarea,  clarificarea,  sau  evaluarea  unor fapt  sau  împrejurări  ce  prezintă  importanţă 
pentru aflarea adevărului în cauză, se dispune conform art 172 alin 1 CPP, efectuarea unei expertize.

Că voinţa legiuitorului este în acest sens, rezultă în opinia Curţii, dincolo de dubiu din faptul  
că, în situaţiile în care se constată incidenţa prev art 172 alin 9 CPP, anterior menţionat dacă după 
finalizarea raportului de constatare, atunci când concluziile raportului de constatare sunt contestate, 
se dispune în mod obligatoriu efectuarea unei expertize, ceea ce nu s-a întâmplat n prezentul dosar.

Observăm că la dosarul de urmărire penală există obiecţiunile ridicate de către unii dintre 
inculpaţii contestatori cu privire la concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifice întocmit de 
specialiştii DIICOT şi chiar obiective ale unei eventuale expertize care să fie dispusă în cauă de către 
procuror, lucru care însă nu s-a realizat.

În acest context, curtea constată că organele de urmărire penală au încălcat flagrant 
dispoziţiile imperative ale legii  respectiv prev art 172  alin 12  CPP,  şi  ca atare raportul  de 
constatare care stă la baza acuzaţiilor formulate împotriva inculpaţilor, efectuat în condiţii 
de nelegalitate neurmat de efectuarea unei expertize, aşa cum legea prevede în mod expres, 
trebuie înlăturat din materialul probator administrat în faza de urmărire penală.

Nu este permis nimănui fie procuror, judecător, avocat să ignore dispoziţiile imperative ale 
legii, iar sarcina procurorului este conform dispoziţiilor art. 5 alin 2 din CPP, de a administra probe în 
vedere aflării adevărului într-o cauză penală.

Potrivit  acestui  text  legal  organele  de  urmărire  penală,  au  obligaţia  de  a  strânge  şi  de  a  
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administra probe atât în favoarea cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului iar respingerea sau  
neconsemnarea  cu  rea  credinţă  a  probelor  propuse  în  favoarea  suspectului  sau  inculpatului,  se  
sancţionează conform dispoziţiilor prezentului cod.

În ceea ce priveşte neregularitatea actului de sesizare al instanţei, în sensul că faptele reţinute 
în sarcina inculpaţilor contestatori,  nu sunt suficient descrise în rechizitoriu,  nepermiţând astfel 
formularea unor apărări pertinente,Curtea constată că aceste susţineri ale inculpaţii contestatori sunt 
nefondate deoarece actul de sesizare al instanţei, respectiv rechizitoriul întocmit la data de 8 august 
2014 de DIICOT-Biroul Teritorial SĂLAJ întruneşte toate cerinţele art 328 CPP.

Astfel, potrivit acestui text legal rechizitoriul trebuie să cuprindă fapta şi persoana pentru care 
s-a efectuat urmărirea penală, fapta reţinută în sarcina inculpatului şi încadrarea juridică a acesteia, 
probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile precizate de art 330 şi 331, dispunerea 
de trimitere în judecată şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei.

Or, aşa cum a mai arătat şi anterior, rechizitoriul cuprinde chiar dacă nu extrem de amplu, 
încadrarea juridică  a  faptelor reţinute în  sarcina inculpaţilor,  şi  descrierea suficient de  detailată 
pentru ca atât instanţa ce va soluţiona fondul cauzei să afle adevărul în acest dosar, iar inculpaţii să 
poată formula apărări pertinente.

Cu titlu de exemplu la modul absolut aleatoriu, indicăm din rechizitoriu, infracţiunea reţinută 
în sarcina inculpatului B.M. – f 261 rechizitoriu care pentru semestrul I 2011 mai exact în luna iunie 
2011  a înregistrat operaţiuni  nereale în relaţiile SC R.C.  SRL,  SC F.K.  SRL,  cazând un prejudiciu 
bugetului statului în cuantum de 51.227 lei, care ar întruni elementele constitutive ale infracţiunii de 
evaziune fiscală prevăzute de art 9 lit c din Legea nr. 241/2005.

La fel de elocvent sunt explicate şi descrise şi acuzaţiile de spălare de bani formulate împotriva 
inculpaţilor  şi  de  grup  infracţional  organizat.  Eventualele  inadvertenţe  între  diferite  file  ale 
rechizitoriului  se datorează probabil  unor simple erori  materiale şi  nu pot atrage neregularitatea 
actului de sesizare al instanţei.

Cele mai vehemente critici vizează faptele de constituire şi aderare la un grup infracţional 
organizat care în opinia apărătorilor aleşi ai inculpaţilor nu sunt suficiente descrise, însă acest lucru 
nu este conform cu realitatea, reţinându-se că începând cu anul 2007 inculpaţii (...) au constituit un 
grup infracţional organizat de criminalitate economico financiară care a funcţionat până în prezent, 
în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor şi care în această perioadă au 
atras în acest grup, numeroase persoane de încredere pentru săvârşirea acestor infracţiuni,  contra 
unor favoruri materiale.

La  descrierea  stării  de  fapt  reţinute  în  sarcina  contestatorilor  sunt  detailate  acuzaţiile 
formulate împotriva acestora.

Ca  atare,  curtea  constată,  asemenea  judecătorului  de  cameră  preliminară  de  la  instanţa 
fondului că din acest punct de vedere rechizitorul este regular întocmit.

Al  patrulea  aspect  de  nelegalitate  şi  netemeinice  a  încheierii  atacate  vizează  faptul  că 
inculpaţilor li s-a adus atingere dreptului la apărare, prin aceea că nu li  s-a admis nicio cerere în 
probaţiune formulată.

Dorim să reamintim că obiectul camerei preliminare îl constituie verificarea după trimiterea 
în  judecată,  a  competenţei  şi  a  legalităţii  sesizării  instanţei,  precum  şi  verificarea  legalităţii 
administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Raportat la aceste dispoziţii legale care sunt încă în vigoare la acest moment, Curtea apreciază 
că pot face obiectul camere preliminare doar probele administrate, iar nu probele care nu au fost 
administrate.

Pe cale de consecinţă, în acest cadrul procesual judecătorul de cameră preliminară nu are 
mecanismul legal pentru a face aplicarea dispoziţiilor art 5 alin 2 din CPP, probele neadministrate de 
către organele de urmărire penală putând fi solicitate şi după aprecierea lor ca fiind utile, pertinente, 
concludente pentru soluţionarea cauzei să fie administrate de către instanţa investită cu soluţionarea 
fondului.

Ca atare, şi această excepţie va fi respinsă.
Critica referitoare la faptul că judecătorul de cameră preliminară de la fond nu s-a pronunţat 
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asupra excepţiilor formulate de către contestatori, şi faptul că s-a pronunţat asupra unor excepţii fără 
însă a motiva respingerea acestora, sunt din nou nefondate.

Judecătorul de cameră preliminară de la fond a analizat toate excepţiile invocate pe care le-a 
apreciat ca fiind nefondate şi le-a respins motivând respingerea acestor excepţii prin invocarea unor 
motive de fapt şi de drept.

Că această motivare nu a fost extrem de amplă,  este adevărat însă ea nu echivalează cu 
nemotivarea încheierii contestate şi ca atare nu poate atrage nulitatea acesteia.

În legătură cu împrejurarea că apărătorii inculpaţilor contestatori nu au fost încunoştinţați în 
timp util de efectuarea unor acte de urmărire penală, şi ca atare nu au putut asista la desfăşurarea 
acestora, este nereal la dosarul de urmărire penală existând în volumele 95,137,88,82 procesele verbale 
şi notele telefonice de încunoştinţare a apărătorilor aleşi ai inculpaţilor cu privire la actele de urmărire 
penală care urmau a fi efectuate fie în aceeaşi zi, fie în zilele următoare.

Ca atare, dreptul la apărare al inculpaţilor contestatori nu a fost încălcat.
A mai  fost criticat faptul  că urmărirea penală nu este completă,  în opinia unor inculpaţi 

contestatori, datorită faptului că nu au fost efectuate confruntări între inculpaţii care au dat declaraţii 
contradictorii şi au fost respinse unele cereri în probaţiune formulate de aceştia.

Curtea apreciază din nou că organelor de urmărire penală, le revine obligaţia de a administra 
probe atât în favoarea cât şi în defavorarea inculpaţilor sau suspecţilor în scopul aflării adevărului,  
însă  administrarea  acestor  probe  rămâne  subordonată  principiilor  de  utilitate,  concludentă  şi 
pertinenţă a probelor solicitate.

Procurorul, iar mai apoi judecătorul sunt singurii în măsură să aprecieze care dintre probele 
solicitate de către părţi  sunt apte să conducă la aflarea adevărului  într-o cauză şi  ca atare dacă 
apreciază că aceste probe nu ar putea să se circumscrie acestui scop le poate respinge ca inutile pentru 
soluționarea cauzei.

Ca  atare,  critica  formulată  cu  privire  la  urmărirea  penală  incompletă  va  fi  respinsă  ca 
nefondată.

În  ceea  ce  priveşte  respingerea  ca  tardivă  a  excepţiilor  formulate  de  către  uni 
inculpaţilor contestatori, Curtea constată că acest mod de lucru este contrar dispoziţiilor în 
vigoare la acest moment.

Din interpretarea coroborată a art 343, 344 şi următoarele CPP, termenele cuprinse în 
aceste articole sunt termene de recomandare neputând atrage în consecinţă respingerea ca 
tardivă a excepţiilor invocate peste acest termen legal.

De aceea, instanţa de control judiciar constatând că în mod neavenit au fost respinse ca şi 
tardive excepţiile invocate de către inculpaţii P.I. şi D.M. le va analiza în cadrul acestei contestaţii.

Apărătorul  ales  al  inculpatului  B.E.  a solicitat  excluderea de la dosarul  cauzei  ca neloial 
obţinută a probei testimoniale cu martora C.M. deoarece, în esenţă, această martoră a fost prezentă în 
sediul DIICOT înainte de venirea apărătorilor inculpaţilor , a discutat în prealabil cu procurorul în 
lipsa avocaţilor şi abia apoi a dat declaraţii într-un alt birou, în prezenta procurorului şi apărătorii 
aleşi ai inculpaţilor.

Din  păcate,  în  opinia  noastră,  în  actuala  reglementare  judecătorului  de  cameră 
preliminară  nu  îi  este  permis  să  administreze  probe  pentru  a  se  dovedi  neloialitatea 
administrării unor probe în faza de urmărire penală, şi ca atare aspectele invocate de către 
apărătorul  ales  al  inculpatului  B.E.  nu  pot  fi  verificate  de  către  judecătorul  de  cameră 
preliminară.

Neputând fi verificate, acesta nu se poate pronunţa asupra lor, urmând ca aceste apărări să fie 
invocate în faţa judecătorului fondului unde vor putea fi administrate în condiţii de legalitate, probe 
în susţinerea celor afirmate de apărătorul inculpatului.

De asemenea, cadrul procesual nu permite judecătorului de cameră preliminară să constate că 
la dosar există sau nu suficiente probe din care să rezulte vinovăţia unuia sau altuia dintre inculpaţii 
contestatori.

Aşa cum am mai precizat şi anterior, judecătorul de cameră preliminară analizează doar dacă 
probele administrate în faza de urmărire penală, au fost legal administrate verifică competenţa şi  
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legalitatea sesizări  instanţei  şi  legalitatea efectuării  actelor de către organele de urmărire penală, 
nepronunţându-se  asupra  vinovăţiei  sau  nevinovăţiei  unui  inculpat,  aceasta  fiind  sarcina 
judecătorului de fond.

Apărătorul ales al inculpatului D.M. a solicitat printr-un memoriu amplu existent la dosar, 
constatarea nulităţii absolute a întregii urmăriri penale efectuate faţă de clientul său deoarece acesta a 
fost citat de la o adresă unde nu mai locuia de mult timp, iar organele de urmărire penală cunoşteau 
acest fapt.

Curtea constată că la volumul 34 d.u.p. există probe lipsite de echivoc că organele de urmărire 
penală, aveau cunoştinţă de faptul că acest inculpat nu mai  locuieşte în România fiind rezident în 
Franţa, aveau o adresă a acestuia din Franţa însă cu toate acestea au dus citarea acestuia de la adresa 
din România, atât prin procedura obişnuită cât şi prin mandat de aducere, în procesele verbale de 
neîndeplinire a mandatelor de aducere menţionându-se că acest inculpat are domiciliu în Franţa încă 
din anul 1996 şi abia înainte de terminarea urmăririi penale, au dispus citarea inculpatului prin afişare 
la sediul BCCO Sălaj.

Curtea constată că această manieră de lucru este neconformă cu dispoziţiile legale în 
vigoare, aptă să atragă nulitatea absolută a întregii urmăriri penale efectuate faţă de acest 
inculpat, deoarece acestuia i-a fost încălcat în mod flagrant dreptul la apărare.

Acest inculpat datorită manierei defectuoase de citare nu a avut cunoştinţă niciun moment de 
faptul  că împotriva sa -  s-a început urmărirea penală nu şi-a putut angaja un apărător care să-i 
reprezinte  interesele,  să  formuleze  apărări  în  favoarea  sa,  sau  să  asiste  la  efectuarea  actelor  de 
urmărire penală în ceea ce-l privea.

Aceste aspecte atrag nulitatea absolută în conformitate cu prev art. 281 lit f CPP şi ca 
atare întreaga urmărire penală desfăşurată împotriva acestuia,  este nulă absolut şi  va fi 
constatată ca atare prin dispozitivul prezentei.

Această soluţie a instanţei este în conformitate şi cu prevederile CEDO în materie care, în 
mod constant au impus în sarcina statelor obligaţia de a depune diligenţe rezonabile pentru a verifica 
în cazul absenţei acuzatului, motivul acestei absenţe, ceea ce nu s-a întâmplat în prezenta cauză,  
inculpatul nefiind informat la modul efectiv de existenţa unei proceduri penale efectuate împotriva 
sa.

Inculpatul B.V. prin apărător ales a solicitat judecătorului de cameră preliminară să constate că 
măsurile asigurării au încetat de drept, deoarece ele nu au fost puse în discuţie şi nici nu au fost 
menţinute de judecătorul de cameră preliminară de la fond.

Curtea apreciază că dispoziţiile art. 342 CPP, nu permit judecătorului de cameră preliminară să 
dispună decât asupra măsurilor preventive înafara constatării  competenţei  şi  a legalităţii  sesizări 
instanţei, a legalităţii probelor administrate şi a efectuării actelor de urmărire penală.

În opinia noastră, cererile cu privire la măsurile asigurării ar putea fi analizat de judecătorul de 
cameră preliminară însă nu în cadrul soluţionării excepţiilor invocate de către inculpaţi, în sensul 
prevederile art 342 Cpp ci printr-o cerere separată, care ar fi de competenţa altui judecător de cameră 
preliminară decât cel investit cu soluţionarea excepţiilor, şi apoi a contestaţiilor cu privire la modul de 
soluţionarea a excepţiilor de nelegalitate invocate.

În acest sens sunt în opinia noastră dispoziţiile art 249 şi  urm CPP şi decizia în recurs în 
interesul legii nr.8/2014.

Unii  dintre apărătorii  aleşi  ai  inculpaţilor contestatori  au solicitat admiterea contestaţiilor 
formulate, desfiinţarea încheierii  atacate şi  trimiterea cauei spre rejudecare, deoarece aceasta este 
nemotivată şi ca atare nulă absolut.

Cu privire la nemotivarea încheierii contestate, Curtea s-a pronunţat în paragrafele anterioare.
În plus,  apreciem că o atare soluţie de trimitere a cauzei  spre rejudecare nu este 

prevăzută de dispoziţiile exprese ale legii, care în art. 347 alin 3, CPP stipulează că dispoziţiile 
art. 343-346 se aplică în mod corespunzător.

În art 346 Cpp sunt indicate soluţiile pe care judecătorul de cameră preliminară le poate da în 
această fază a judecăţii,  or restituirea cauzei  la judecătorul  de cameră preliminară de la instanţa 
inferioară, nu este prevăzută de lege.
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O altă critică formulată de către apărătorul inculpatului C.S. vizează faptul că, coinculpaţii 
C.F.,  V.D.  şi  T.O. au fost audiaţi  în zilele în care inculpatul  C.S.  avea termen de judecată pentru 
prelungirea măsurilor preventive, termen la care era asistat de apărător ales, şi ca atare acesta nu s-a 
putut prezenta la efectuarea acestor acte de urmărire penală.

Judecătorul  de  cameră  preliminară  din  cadrul  Curţii  de  Apel  Cluj  apreciază  că  potrivit 
dispoziţii  legale  în  vigoare,  apărătorii  aleşi  ai  inculpaţilor,  avea  obligaţia  de  a-şi  desemna  un 
substituent sau putea solicita efectuarea acestor acte de urmărire penală la o altă dată, când putea fi  
prezent.

Potrivit dispoziţiile art.  92 alin 3  CPP lipsa avocatului  nu împiedică efectuarea actului  de 
urmărire penală sau audierii, dacă există dovada că acesta a fost încunoştinţat în condiţiile alin 2.

Ori la dosarul de urmărire penală există dovada că apărătorul ales al inculpatului C.S. a fost 
încunoştinţat  despre  faptul  că  se  vor  efectua  acte  de  urmărire  penală,  însă  nu  s-a  prezentat  la 
efectuarea  acestora,  fără  a  aduce  la  cunoştinţa  organelor  de  urmărire  penală,  că  există  motive 
obiective care împiedică prezenţa sa la datele arătate.

Pentru toate aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară di cadrul Curţii de Apel 
Cluj,  va dispune conform dispozitivului,  admitând contestaţiile formulate şi  constatând nulitatea 
absolută a tuturor actelor de urmărire penală desfăşurate cu privire la inculpatul D.M. şi înlăturând 
raportul  de constatare tehnico-  ştiinţifică efectuat la data de 14.07.2014 de specialiştii  DIICOT şi 
existent în volumul 139 al dosarului de urmărire penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E :

În baza art 347 alin 3 raportat la art 345 alin 2 Cpp admite contestaţiile formulate de către 
inculpaţii (...) împotriva încheierii penale f.n. din 13.11.2014 a Tribunalului Sălaj pe care o desfiinţează 
şi în consecinţă:

Constată nulitatea absolută a  tuturor actelor de urmărire  penală desfăşurate cu  privire la 
inculpatul D.M.

Dispune, în conformitate cu prevederile art 102 alin 2 Cpp, înlăturarea raportului de constatare 
tehnico- ştiinţifică efectuat la data de 14 07 2014 de specialiştii DIICOT şi existent în volumul 139 al  
dosarului de urmărire penală.

Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie DIICOT –Biroul  Teritorial  Salaj,  procurorul  urmând  a comunica judecătorului  de camera 
preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei,în termen de 
5 zile de la data comunicării prezentei.

Respinge cererea de constatare a încetării de drept a măsurii sechestrului asigurător instituită 
de procuror asupra bunurilor inculpaţilor formulată de către inculpaţii (...).

Data şi pronunţată în camera de consiliu azi, 26 februarie 2015.

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI

GREFIER
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