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72/26.11.2021- arestare preventivă - trafic de droguri de risc și de mare risc 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 25.11.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Maramureş, de arestare preventivă pentru o perioadă de 

30 de zile a unui inculpat în vârstă de 33 de ani, cu antecedente penale, sub acuzaţia de comitere a 

infracţiunii continuate de trafic de droguri de risc și de mare risc, respingând totodată solicitarea 

inculpatului de a se dispune măsura preventivă a arestului la domiciliu. 

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

temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în perioada 29 ianuarie 2019 – 24 

noiembrie 2021, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat acțiuni repetate de deținere, de 

transport, de oferire și de vânzare de droguri de risc și de mare risc unor persoane din județul 

Maramureș. 

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

Curţii de Apel Cluj pentru soluţionarea căii de atac. 

 

mailto:anamaria.miclaus@just.ro


71/26.11.2021- arestare preventivă – tentativă de omor 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 25.11.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

vârstă de 44 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor. 

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

temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 22 noiembrie 2021, în 

jurul orei 19:23, deplasându-se la domiciliul soacrei sale, unde se afla soţia sa, pe fondul 

consumului de alcool şi al unui conflict spontan cu aceasta, i-a aplicat mai multe lovituri cu un 

cuţit, după care a plecat de la faţa locului. Prin fapta sa, inculpatul a pus în primejdie viaţa 

victimei. 

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

Curţii de Apel Cluj pentru soluţionarea căii de atac. 

70/25.11.2021 - arestare preventivă – trafic şi cumpărare de influenţă 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 25.11.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Maramureş de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a inculpatului X, în 

vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, şi a inculpatului 

Y, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă. 

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

indicii temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul Y i-a remis inculpatului X 

suma de 3.000 de Euro, sumă pe care acesta a primit-o lăsându-l pe inculpatul Y să creadă că are 

influenţă asupra unor angajaţi din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Maramureş, şi 

promiţându-i că îi va determina pe aceşti angajaţi să efectueze un act contrar îndatoririlor de 

serviciu, respectiv să faciliteze obţinerea şi înscrierea într-un buletin de analiză toxicologică emis 

pe numele fiului său a unei valori a concentraţiei de alcool în sânge inferioare celei prevăzute de 

legea penală, astfel încât acesta să evite tragerea la răspundere penală. 

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

pronunţare. 

63/23.07.2021 – operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 23.07.2021, propunerea Direcţiei de Investigare 

a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Maramureş, de arestare 

preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a patru inculpaţi cu vârste cuprinse între 21 şi 26 de ani 

şi a unui inculpat în vârstă de 47 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii continuate de  

efectuare de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, 

prevăzute de art. 16 alin.1 din Legea nr. 194/2011. 

Pentru a dispune măsura arestării preventive a inculpaţilor, instanţa a reţinut că există 

indicii temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că aceştia, în baza aceleiași rezoluții 

infracționale unice comune, începând cu vara anului 2018 şi până în prezent, au achiziționat, 

transportat, preparat, deținut și comercializat în mod repetat, către mai multe persoane, cu prețul 

de 10 lei pentru un plic, substanțe cu efecte psihoactive. 

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

pronunţare. 

62/23.07.2021 – arestare preventivă nerespectarea regimului armelor şi munițiilor, nerespectarea 

regimului materialelor explozive şi contrabandă 

 



Tribunalul Maramureş a admis, în data de 22.07.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

22.07.2021, până la data de 20.08.2021 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 26 de ani, cercetat pentru 

săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi munițiilor, nerespectarea regimului 

materialelor explozive şi contrabandă. Totodată, instanţa a respins cererea formulată de inculpat, prin 

apărător ales, de luare a măsurii controlului judiciar. 

Pentru a dispune măsura arestării preventive a inculpatului, instanţa a reţinut că în data de 

21.07.2021, în jurul orei 16.15, în cadrul unui control efectuat în trafic de organele de poliţie,  asupra 

autoturismului pe care acesta îl conducea au fost descoperite, ascunse sub capitonajul caroseriei, o pungă 

din material plastic care conţinea două corpuri de grenadă aparent ofensive, un sistem metalic de iniţiere a 

grenadei, prevăzut cu pârghie şi inel, şi 11 cartuşe cu glonţ cu capsele nepercutate, toate prevăzute cu 

proiectile de fabricaţie industrială. 

Ulterior, în data de 22.07.2021, la domiciliul bunicii inculpatului a fost găsit un număr de 8.500 

pachete de ţigări de diferite mărci, ambalate în 20 de colete, învelite cu folie, specific activităţii de 

contrabandă.  

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

Cluj pentru soluţionarea căii de atac. 

61/16.07.2021 - arestare preventivă trafic de droguri de risc şi mare risc 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 16.07.2021, propunerea Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Maramureş, de arestare preventivă 

pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 16.07.2021, până la data de 14.08.2021 inclusiv, a 

unui inculpat în vârstă de 32 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi de 

mare risc, prevăzute de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000. Totodată, instanţa a respins cererea de 

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

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

temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că acesta, anterior datei de 24.01.2021, a procurat o 

cantitate apreciabilă de droguri de risc şi de mare risc (2.514,1 grame cannabis-drog de risc, 60,2 grame 

ciuperci cu Psilocina-drog de mare risc şi 11 comprimate MDMA-drog de mare risc), a deţinut aceste 

droguri la locuinţa în care a stat în perioada respectivă cu chirie, a ascuns drogurile în diferite locuri din 

imobil, în scopul asigurării activităţii ulterioare de vânzare, şi a elaborat un plan de recuperare a lor prin 

intermediul a doi inculpaţi cercetaţi în acelaşi caz, care în prezent sunt în arest preventiv (comunicat de 

presă nr. 55/05.07.2021).  

În acest sens, în data de 02.07.2021, a întocmit o schiţă a locaţiilor în care a ascuns cantităţile de 

droguri şi i-a solicitat unuia dintre inculpaţii la care a apelat să se deplaseze la acea adresă şi să 

recupereze efectiv cantităţile de droguri, indicându-i de asemenea persoanele prin intermediul cărora ar fi 

urmat să realizeze comercializarea drogurilor, toate aceste operaţiuni având drept scop facilitarea vânzării 

drogurilor precizate mai sus.  

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

60/15.07.2021 - NUMIRE ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI MARAMUREŞ 

 

Începând cu data de 16.07.2021, pentru o perioadă de 3 ani, funcţia de preşedinte al Tribunalului 

Maramureş va fi îndeplinită de domnul judecător LUCIAN ALEXANDRU VERDEŞ, numit prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 771/10.06.2021, ca urmare a promovării concursului 

desfăşurat în perioada martie-iunie 2021. 

Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din 

Bucureşti şi al Institutului Naţional al Magistraturii, domnul Verdeş şi-a început cariera în domeniul 

justiţiei în cursul anului 2009, fiind mai întâi auditor de justiţie, ulterior judecător stagiar, iar în perioada 

2013-2015 judecător în cadrul Judecătoriei Baia Mare.  

Din data de 01.06.2015, domnul judecător îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei I civile a 

Tribunalului Maramureş. 

Preşedintele Tribunalului Maramureş 

Judecător NICOLAE STAMATE-TĂMĂŞAN 



57/09.07.2021 – arestare preventivă accident rutier 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 09.07.2021, contestaţia formulată de Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Baia Mare împotriva încheierii penale nr. 2085 din 6 iulie 2021 pronunţate de 

judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Baia Mare, a desfiinţat-o în totalitate şi, 

rejudecând, a admis propunerea formulată şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului cercetat pentru 

comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă pe o perioadă de 30 de zile, 

începând cu data de 9 iulie 2021 şi până în data de 7 august 2021 inclusiv. 

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

temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că acesta, în data de 03.07.2021, în jurul orei 20:05, 

conducând un autoturism marca BMW în Municipiul Baia Mare, din cauza nerespectării dispoziţiilor 

legale care reglementează circulaţia rutieră şi a neadaptării vitezei de circulaţie la condiţiile de carosabil 

umed, a pierdut controlul autoturismului, a derapat, autoturismul intrând într-o construcţie special 

amenajată cu destinaţie de staţie de autobuz, în afara părţii carosabile, în urma accidentului rezultând 

vătămarea corporală gravă a uneia dintre victime, care, din cauza leziunilor suferite, a decedat în data de 

06.07.2021. 

Hotărârea Tribunalului Maramureş este definitivă.   

55/05.07.2021- arestare preventivă trafic de droguri de risc şi mare risc 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 05.07.2021, propunerea Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Maramureş, de arestare 

preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.07.2021, până la data de 03.08.2021 

inclusiv, a doi inculpaţi în vârstă de 25 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri 

de risc şi de mare risc, prevăzute de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000. 

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

justifică suspiciunea rezonabilă că inculpaţii, în data de 03.07.2021, au efectuat mai multe operaţiuni 

distincte cu privire la droguri de risc (cannabis), precum şi de mare risc (comprimate MDMA, ciuperci 

halucinogene), implicând recuperarea unei cantităţi estimate la peste 2 kg de cannabis, 11 comprimate 

MDMA şi circa 100 grame ciuperci halucinogene din fosta locuinţă a unei persoane în prezent judecate în 

stare de arest preventiv în altă cauză pentru astfel de infracţiuni, au deţinut aceste droguri şi le-au ambalat 

într-o geantă tip troller în vederea transportării lor, drogurile fiind destinate valorificării. 

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

53/16.06.2021 – lansare site internet 

 

Aducem la cunoştinţa opiniei publice că Tribunalul Maramureş a lansat un site propriu de internet, 

la adresa www.tribunalulmaramures.ro. Acesta se adaugă paginii găzduite de Portalul instanţelor de 

judecată administrat de Ministerul Justiţiei, http://portal.just.ro/100, şi paginii de Facebook Tribunalul 

Maramureş-Oficial, ca metodă de obţinere a informaţiilor privind activitatea Tribunalului Maramureş şi a 

judecătoriilor arondate. 

Pe lângă datele cu privire la funcţionarea instituţiilor, date care vor fi actualizate periodic, site-ul 

oferă posibilitatea accesării informaţiilor vizând dosarele aflate pe rol prin intermediul mai multor 

aplicaţii (Info Dosar, Fişă Dosar, Informaţii Hotărâri, Şedinţe şi Programare pe ore a şedinţelor de 

judecată) şi a utilizării unor instrumente necesare justiţiabililor pentru sesizarea instanţelor (calculator 

taxe judiciare, portal legislativ, seturi de ghiduri privind redactarea acţiunilor, ajutor public judiciar, 

mediere şi proceduri interne de lucru). 

Nu în ultimul rând, pentru a veni în întâmpinarea persoanelor cu deficienţe de vedere, site-ul a fost 

accesibilizat cu opţiuni de modificare a vizualizării textului şi cu fişiere audio. 

Cu speranţa că site-ul va contribui la facilitarea accesării informaţiilor legate de activitatea 

instanţelor din judeţul Maramureş, invităm persoanele interesate să îl viziteze. 

52/10.06.2021 – arestare preventivă omor Şomcuta Mare 

 

http://www.tribunalulmaramures.ro/
http://portal.just.ro/100
https://www.facebook.com/Tribunalul-Maramures-Oficial-102330061343216
https://www.facebook.com/Tribunalul-Maramures-Oficial-102330061343216


Tribunalul Maramureş a admis, în data de 10.06.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

10.06.2021, până la data de 09.07.2021 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 53 de ani cercetat pentru 

comiterea infracţiunii de omor, prevăzute de art. 188 alin. 1 Cod penal. 

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

care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în cursul nopţii de 29/30 mai 2021, aflându-se 

împreună cu victima în horincia din Şomcuta Mare, pe fondul consumului de alcool, a lovit-o pe aceasta 

cu un obiect contondent, posibil pumn, după care i-a aplicat lovituri cu un cuţit în zona capului şi a 

înjunghiat-o în inimă. Folosindu-se de un al doilea cuţit, a lovit-o în abdomen, penetrându-i ficatul, 

loviturile aplicate conducând la decesul victimei. 

După comiterea agresiunii, utilizând furtunul de la pompă, inculpatul a încercat, prin spălare, să 

şteargă urmele faptei. 

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

38/09.03.2021 – arestare preventivă omor 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 09.03.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

09.03.2021, până la data de 07.04.2021 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 56 de ani cercetat pentru 

comiterea infracţiunii de omor, prevăzute de art. 188 alin. 1 Cod penal. 

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanţa a reţinut existenţa unor indicii temeinice 

care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 5 martie 2021, în jurul orelor 16.00-17.00, în 

locuinţa proprie, pe fondul consumului de alcool, i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu pumnii şi 

picioarele, în zona capului şi asupra corpului, cauzându-i leziuni traumatice care au dus la suprimarea 

vieţii acesteia. 

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

29/02.02.2021– arestare preventivă tentativă omor -violenţă în familie 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 02.02.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

02.02.2021, până la data de 03.03.2021 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 62 de ani cercetat pentru 

tentativă la infracţiunea de omor, în condiţiile săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, prevăzute de 

art. 32 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 199 alin. 1 Cod penal. 

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanţa a reţinut existenţa unor indicii temeinice 

care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 25 ianuarie 2021, aflându-se în locuinţa 

comună, şi-a agresat soţia aplicându-i mai multe lovituri cu un topor şi cauzându-i leziuni traumatice care 

necesită pentru vindecare 20-25 de zile de îngrijiri medicale, leziuni care i-au pus în primejdie viaţa (plăgi 

penetrante cu interesare vasculară şi şoc hemoragic).  

Ulterior comiterii faptei, inculpatul a încercat să se sinucidă, folosind un cuţit cu care şi-a provocat 

leziuni în zona cervicală şi precordial, după ce a ingerat mai multe pastile în mod voluntar. 

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

28/02.02.2021– arestare preventivă tentativă omor 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 02.02.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

02.02.2021, până la data de 03.03.2021 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 21 de ani cercetat pentru 

tentativă la infracţiunea de omor, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 188 alin. 1 Cod 

penal. 

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanţa a reţinut existenţa unor indicii temeinice 

care justifică suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în noaptea de 24/25 ianuarie 2021, aflându-se 

împreună cu persoana vătămată şi cu alte persoane la locuinţa improvizată a uneia dintre acestea, de pe 

raza Municipiului Baia Mare, pe fondul unui conflict spontan şi al consumului de băuturi alcoolice, a 



înjunghiat-o cu cuţitul în zona toracică, după ce iniţial aceasta fusese lovită cu pumnii şi cu picioarele de 

către alte persoane dintre cele prezente. 

Potrivit constatărilor preliminarii medico-legale emise de Serviciul Judeţean de Medicină Legală 

Maramureş, persoana vătămată a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu un 

corp tăietor înţepător, leziuni care au necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare şi care 

au pus în primejdie viaţa acesteia. 

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

17/27.01.2021 – arestare preventivă tentativă omor calificat-violenţă în familie 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 27.01.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

27.01.2021, până la data de 25.02.2021 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 31 de ani cercetat sub 

aspectul comiterii infracţiunii de tentativă la omor calificat în condiţiile săvârşirii infracţiunii de violenţă 

în familie prev. de art. 32 alin.1 Cod penal raportat la art. 188 alin.1 Cod penal, art. 189 alin.1 lit.a Cod 

penal, cu aplicarea art. 199 alin.1 Cod penal şi respectiv art. 41 alin.1 şi 2 Cod penal. 

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanţa a reţinut că în cauză există indicii 

temeinice care să justifice suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data 26 ianuarie 2021, s-a deplasat la 

locuinţa în care era găzduită soţia sa, persoană vătămată, s-a ascuns lângă o anexă din spatele casei, iar în 

jurul orei 09:20-09:30, când persoana vătămată a ieşit din casă, a atacat-o prin surprindere, lovind-o de 

mai multe ori în zona gâtului cu un cuţit pe care îl avea asupra sa, după care, speriat de ţipetele acesteia, a 

fugit într-o direcţie necunoscută. 

Persoana vătămată a suferit leziuni traumatice care i-au pus în primejdie viaţa. 

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

16/25.01.2021 - Raport de Bilanţ - 2020 

 

În data de 25 Ianuarie 2021, s-a desfăşurat şedinţa comună a Adunărilor generale ale judecătorilor 

din cadrul Tribunalului Maramureş şi instanţelor arondate, în cadrul căreia s-a prezentat bilanţul activităţii 

desfăşurate în cursul anului 2020. 

La şedinţa de bilanţ, alături de judecătorii din circumscripţia Tribunalului Maramureş, a participat 

doamna judecător Dana-Cristina Gîrbovan, preşedintele Curţii de Apel Cluj. 

Evenimentul a fost organizat online, prin intermediul unei aplicaţii care asigură comunicarea 

audio-video. 

Activitatea instanţelor a fost cuprinsă în Raportul de bilanţ, raport care poate fi consultat pe pagina 

de internet a Tribunalului Maramureş de pe Portalul instanţelor de judecată (http://portal.just.ro), la 

secţiunea „Instanţa în cifre”. 

15/25.01.2021 - arestare preventivă trafic droguri 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 24.01.2021, propunerea Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Maramureş de arestare preventivă 

pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 24.01.2021, până la data de 22.02.2021 inclusiv, a 

inculpatului X, în vârstă de 27 de ani cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de droguri de 

mare risc, şi a inculpatului Y, în vârstă de 37 de ani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii continuate 

(două acțiuni distincte) de trafic de droguri de risc și de mare risc, reţinând în sarcina acestora indicii 

temeinice care justifică următoarele suspiciuni rezonabile: 

Inculpatul X, în data de 23.01.2021, a procurat de la inculpatul Y iar ulterior a deținut și a 

transportat cantitatea de 101 comprimate de droguri de mare risc MDMA, fiind prins în flagrant în 

momentul în care dorea să le dea altei persoane. 

Inculpatul Y, în data de 23.01.2021, a deținut la locuința sa o cantitate mare de droguri de risc și 

de mare risc, toate găsite cu ocazia percheziției domicilare efectuate, după ce, în prealabil, în aceeași zi de 

23.01.2021, în jurul orei 17:00, i-a dat inculpatului X, pentru a fi transportate și vândute altei persoane 

cantitatea de 101 comprimate MDMA. 

http://portal.just.ro/


Cei doi inculpaţi au contestat hotărârea Tribunalului Maramureş, dosarul urmând a fi înaintat 

Curţii de Apel Cluj pentru soluţionarea căii de atac. 

14/25.01.2021 - arestare preventivă trafic droguri 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 23.01.2021, propunerea Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Maramureş de arestare 

preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 23.01.2021, până la data de 21.02.2021 

inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 23 de ani cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de 

droguri de risc și de mare risc, prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000.  

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanţa a reţinut că în cauză există indicii 

temeinice care să justifice suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 22.01.2021, a deţinut droguri 

de risc şi de mare risc într-o cantitate nerezonabil de mare pentru a putea fi apreciată ca fiind destinată 

exclusiv propriului consum, din care o parte au fost deţinute şi transportate cu autoturismul proprietate 

personală, iar o altă parte au fost deţinute şi descoperite la locuinţa folosită de acesta, în urma efectuării 

percheziţiei domiciliare autorizate în cauză. 

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

Apel Cluj pentru soluţionarea căii de atac. 

07/13.01.2021 - arestare preventivă tentativă omor 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 13.01.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

13.01.2021, până la data de 11.02.2021 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 39 de ani cercetat pentru 

infracțiunea de tentativă la omor, faptă prev. de  art. 32 alin.1 Cod penal rap. la art. 188 alin. 1 Cod penal, 

cu aplicarea art. 199 alin.1 din Codul penal. 

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanţa a reţinut că în cauză există indicii 

temeinice care să justifice suspiciunea rezonabilă că inculpatul, la data de 1 ianuarie 2021, în jurul orelor 

20:40, i-a aplicat o lovitură cu un cuţit de bucătărie persoanei vătămate, soţia sa, cauzându-i leziuni ce au 

necesitat pentru vindecare un număr de 25-30 zile de îngrijiri medicale şi punându-i în pericol viaţa. 

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

08/15.01.2021 - arestare preventivă ultraj, furt calificat, conducere fără permis 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 14.01.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

14.01.2021, până la data de 12.02.2021 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 27 de ani, cercetat sub 

aspectul comiterii infracţiunilor de ultraj,  furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de 

conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.  

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanţa a reţinut că în cauză există indicii 

temeinice care să justifice suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 25.12.2020, în jurul orelor 

22:00-22:30, a pătruns în curtea unui imobil din localitatea Sighetu Marmației, imobil care reprezintă 

punctul de lucru al unei societăţi comerciale, şi folosind fără drept o cheie adevărată, a sustras un 

autotractor aparținând firmei, pe care l-a condus de drumurile publice până în Municipiul Baia Mare, deși 

nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și se afla sub influența băuturilor 

alcoolice, având o alcoolemie de 0,93 g/l alcool pur în sânge. 

În localităţile Baia Mare şi Baia-Sprie, inculpatul a condus pe drumurile publice  autotractorul 

sustras ignorând semnalele corespunzătoare de oprire efectuate de agenţii de poliţie, inclusiv după ce 

aceştia au executat mai multe focuri de armă, atât de avertisment, cât şi spre anvelopele autotrenului.  

De asemenea, inculpatul, conducând autovehiculul cu viteză mărită, s-a îndreptat spre un agent de 

poliţie şi respectiv spre o maşină de poliţie (la volanul căreia se afla un alt agent) şi  fără să efectueze vreo 

manevră de evitare a acestora, a lovit maşina de poliţie cu partea frontală, aceasta răsturnându-se în afara 

părţii carosabile şi suferind avarii semnificative.  



Persoana vătămată, şofer al maşinii de poliţie, a suferit leziuni traumatice a căror gravitate a fost 

evaluată la 2-3 zile de îngrijiri medicale.  

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

09/15.01.2021 - arestare preventivă tentativă omor incendiere 

 

Tribunalul Maramureş a admis, în data de 14.01.2021, propunerea Parchetului de pe lângă 

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

14.01.2021, până la data de 12.02.2021 inclusiv, a unui inculpat în vârstă de 54 de ani cercetat sub 

aspectul comiterii infracţiunii de tentativă la omor calificat, prevăzută de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat 

la art. 188 alin. 1, art. 189 alin. 1 lit. h Cod penal, cu aplicarea art. 199 alin. 1 Cod penal. 

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanţa a reţinut că în cauză există indicii 

temeinice care să justifice suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 25.12.2020, în jurul orelor 

1745, în timp ce se afla împreună cu soţia sa, persoană vătămată, în locuinţa comună din Baia Mare, în 

cadrul unui conflict generat de consumul de alcool, a aruncat asupra acesteia conţinutul unui recipient de 

ţuică, după care a incendiat-o, cauzându-i leziuni primejdioase pentru viaţă, respectiv arsuri de gradul II şi 

III (fostul grad III/IV) pe circa 25-30 % din suprafaţa corpului care necesită pentru vindecare 45-50 de 

zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii. 

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

 

 

 

 

 


