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Urmare solicitării dumneavoastră adresată Tribunalului Neamț prin e-mail la data de
23.04.2021, vă comunicăm următoarele:
Dosarul cu numărul 192/103/2004, la care faceţi referire în petiţie, a fost trimis spre
rejudecare la Tribunalul Neamţ formându-se dosarul cu nr. 192.1/103/2004. În acest dosar,
pentru inculpatul S.P. şi alţii, cauza a fost disjunsă, formându-se dosarul cu nr.
1365/103/2011.
Prin sentinţa penală nr. 102/28.09.2011 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr.
1365/103/2011, s-au dispus următoarele:
,, În temeiul art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor
pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii S. P., O. C. V., V.D. şi S. C. din infracţiunile
prevăzute de art. 71 alin. 1 din Legea nr. 243/2002 şi art. 7 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 39/2003,
în infracţiunile prevăzute de art. 71 alin. 1 şi art. 71 alin. 2 din OUG nr. 105/2001, aprobată
prin Legea nr. 243/2002 şi în consecinţă:.
Condamnă pe inculpatul S. P., la pedepsele:
- 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi,
prevăzută de art. 71 alin. 1 din OUG nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu
aplicarea art. 74 – 76 lit. d Cod penal;
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în scopul
săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi, prevăzută de art. 71 alin. 2 din OUG nr.
105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu aplicarea art. 13 Cod penal şi art. 74 – 76
lit. c Cod penal;
În temeiul art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate
inculpatului, în pedeapsa mai grea de câte 2(doi) ani închisoare.
În temeiul art. 81 şi 82 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepselor
aplicate inculpaţilor pe durata termenelor de încercare de câte 4 ani pentru fiecare.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra
consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 83 Cod penal.
În temeiul art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata
arestării preventive de la 27.02.2003 la 01.04.2003 .
În temeiul art. 191 Cod procedură penală, obligă inculpatul S. P., să plătească
statului 1.700 lei, cheltuieli judiciare.
Prin încheierea din 18.12.2012 s-a admis cererea formulată de inculpatul S. P.,
pentru restituire cauţiune.

În baza art.1605 punctul 4 lit. d Cod procedură penală s-a dispus restituirea
către inculpatul S. P. a cauţiunii în sumă de 150.000.000 lei vechi, depusă cu recipisa nr. .....1
din 26.03.2003 la C.E.C. Oradea .
In temeiul art. 196 Cod procedură penală, din oficiu, s-a dispus înlăturarea
omisiunii vădite referitoare la măsuri cu privire la starea de libertate a inculpatului S. P. .
În temeiul art.1605 punctul 6 Cod procedură penală s-a dispus încetarea stării
de liberare provizorie a inculpatului S. P., dispusă prin încheierea nr. 41/27.03.2003
pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul nr.2714/2003, definitivă prin nerecurare la
28.03.2003.
Hotărârea Tribunalului Neamţ a rămas definitivă la data de 04.10.2012 prin
decizia penală pronunţată de ÎCCJ.
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