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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

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. 

 

Conducătorul Biroului de informare şi relaţii publice 

Judecător MĂDĂLINA-ELENA CUPŞA 
 

 

 

mailto:anamaria.miclaus@just.ro

