
Cod ECLI ECLI:RO:JDTIM:201 8 :xxxxxxxxxxx

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX cod operator 2881

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 6XX0

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 27.XX.2018

PREȘEDINTE: A________ P____

GREFIER : I______ M_______

Ministerul Public se prezintă prin prim- procuror adjunct R_____ B______ din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Pe rol se află soluționarea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat în dosarul de urmărire
penală nr. 7551/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu privire la inculpatul
BORÎNTIȘ C_____ O_____ , pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul de
către o persoană sub influența alcoolului, prev. de art. 336 al. 1 Cod penal.

Mersul dezbaterilor și concluziile orale ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință
din data de 13.12.2018 , încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentință, când s-a amânat
pronunțarea la termenul de azi, instanța reținând cauza spre soluționare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată că:

La data de 22.11.2018 , a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Timișoara, sub nr.
XXXXXXXXXXXXXX , acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Timișoara cu inculpatul Borîntiș C_____ O_____ , pentru săvârșirea infracțiunii de
conducere a unui autovehicul de către o persoană sub influența alcoolului, prev. de art. 336 al. 1
Cod penal , obiect al cauzei penale nr. 7551 /P/201 7 al Parchetului de pe lângă Judecătoria
Timișoara.
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S-a reținut în esență prin actul de sesizare a instanței că, în data de 18.07.2017 , în jurul orei
02.50 , inculpatul a condus autoturismul marca Renault Megane cu nr . de înmatriculare
XXXXXXXXX pe Ș_____ O_______ I____ din Timișoara, având o îmbibație alcoolică peste
limita legală, rezultatul analizei toxicologică-alcoolemie indicând 1,20 g 0 / 00 la prima recoltare
de sânge, respectiv 1,00 g 0 / 00 la a doua recoltare de sânge.

Totodată a fost înaintat instanței dosarul de urmărire penală nr.7551 /P/201 7 .

Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției înaintat de către Parchetul de pe lângă
Judecătoria Timișoara, instanța constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute la
art. 480 - 482 Cod procedură penală.

Astfel, analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține
următoarea situație de fapt: în data de 18.07.2017 , în jurul orei 02.50 , inculpatul a condus
autoturismul marca Renault Megane cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe Ș_____
O_______ I____ din Timișoara, având o îmbibație alcoolică peste limita legală, rezultatul
analizei toxicologică-alcoolemie indicând 1,20 g 0 / 00 la prima recoltare de sânge, respectiv 1,00
g 0 / 00 la a doua recoltare de sânge.

La data și la ora menționate mai sus, lucrătorii de poliție din cadrul PMT - Biroul Rutier, în timp
ce executau serviciul de patrulare pe raza localității Timișoara , au observat pe
____________________________ din Timișoara autoturismul marca Renault Megane cu
numărul de înmatriculare XXXXXXXXX care circula dinspre ______________________ și au
procedat la oprirea acestuia, solicitându-i apoi conducătorului auto, în persoana inculpatului
Borîntiș C_____ O_____, să prezinte actele sale și documentele mașinii. După ce a fost
identificat, inculpatul a fost testat cu aparatul alco l test marca Drager, acesta indicând o valoare
de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat la ora 02:49, fiindu-i ulterior recoltate, la Spitalul Clinic
Județean Timișoara, două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei la orele 03 20

și 04 20 . Conform buletinului de analiză toxicologică nr. 346/A/19.07.2017 eliberat de către IML
Timișoara, inculpatul prezenta o îmbibație alcoolică de 1,20 g ‰ la ora 03 20 și 1,00 g ‰ la ora
04 20 .

Starea de fapt descrisă mai sus rezultă din mențiunile consemnate în procesul-verbal de
constatare a infracțiunii flagrante, buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr.
346/A/19.07.2017 care se coroborează cu declarațiile inculpatului prin care acesta recunoaște
săvârșirea faptei .

Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut fapta reținută în sarcina sa, declarând că, după ce în
noaptea de 18.07.2017 a consumat băuturi alcoolice la reședința sa din Timișoara,
______________________ nr. 53, rămânând fără țigări, s-a urcat la volanul autoturismului,
marca Renault Megane cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX pe care l-a condus până la
magazinul non-stop de pe ______________________, în fața căruia a oprit. După ce a cumpărat
țigări, la ieșirea din magazin, a observat doi agenți de poliție care l-au întrebat dacă el a condus
autoturismul marca Renault Megane parcat. După ce a fost testat cu aparatul alcotest marca
Drager, acesta indicând o valoare de 0, 47 mg/l alcool pur în aerul expirat, inculpatul a fost
condus la Spitalul Clinic Județean Timișoara unde i-au fost recoltate două probe biologice de
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sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatele fiind de 1 , 2 0 g ‰, respectiv 1,0 0 g ‰.
Inculpatul a menționat că a parcurs o distanță foarte scurtă, de aproximativ 1 km printre blocuri.
Inculpatul a mai precizat că este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.

F iind ascultat, în prezența apărătorului ales , avocat P______ A____ G________ , cu delegație
la dosarul cauzei, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei , respectiv că în
data de 18.07.2017, în jurul orelor 02 : 5 0 , după ce a consumat băuturi alcoolice , a condus
autoturismul marca Renault Megane cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX pe
____________________________ din Timișoara , având în sânge o îmbibație alcoolică peste
limita legală, respectiv 1,20 g 0 / 00 la prima recoltare de sânge și 1,00 g 0 / 00 la a doua recoltare
de sânge și că este de acord cu încadrarea juridică dată faptei pentru care s-a dispus punerea în
mișcare a acțiunii penale.

În drept , fapta inculpatului Borîntiș C_____ O_____ care la data de 18.07.2017, în jurul orelor
02 : 5 0, a condus autoturismul marca Renault Megane cu numărul de înmatriculare
XXXXXXXXX pe ____________________________ din Timișoara , având o îmbibație
alcoolică de 1 , 2 0 g/l, respectiv 1, 0 0 g/l alcool pur în sânge, întrunește el ementele constitutive
ale infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art. 336 alin. 1 Cod
penal .

Față de aceste considerente și apreciind cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un
acord între procuror și inculpat ca fiind suficient pentru atingerea scopului și îndeplinirea
funcțiilor de constrângere, de reeducare și de exemplaritate ale pedepsei, având în vedere lipsa
antecedentelor , atitudinea de cooperare și de recunoaștere a inculpatului , î n baza art. 485 alin. 1
lit. a Cod procedură penală va admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara și inculpatul Borîntiș C_____ O_____ , cercetat în
stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul
de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice , prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod
penal.

În baza art. 336 alin. 1 Cod penal, art. 480 alin. 4 Cod procedură penală va stabil i pedeapsa de
10 luni închisoare în sarcina inculpatului Borîntiș C_____ O_____ , pentru săvârșirea
infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub
influența băuturilor alcoolice , prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal .

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal va amâna aplicarea pedepsei închisorii de 10 luni pe un termen
de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condi țiile
art. 84 Cod penal.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să
respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probațiune
M________ la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat
cu supravegherea sa; să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care
depășește 5 zile, precum și întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice
informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
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În baza art. 85 alin. 2 lit. b C od penal îi va impune inculpatului obligația de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 30 de zile în cadrul Primăriei Municipiului
Drobeta-T____-S______ sau în cadrul Inspectoratului Școlar Județean M________, instituție ce
urmează a fi desemnată de către Serviciul de Probațiune M________ .

În temeiul art. 85 alin. 2 lit. c Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, îi va impune
inculpatul ui obligația de a frecventa programul de reintegrare socială derulat de către Serviciul
de Probațiune M________ .

În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, îi va atrage atenția inculpatului a supra
consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de
noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de
supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau
nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege ori săvârșește o nouă infracțiune intenționată,
instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei în regim de detenție.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va oblig a inculpatul la plata sumei de 4 00 lei cu
titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat , din care suma de 300 lei reprezentând cheltuieli
judiciare efectuate în cursul urmăririi penale .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

În baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod procedură penală admite acordul de recunoaștere a vinovăției
încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara și inculpatul Borîntiș C_____ O_____ ,
cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a
unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice , prevăzută de art. 336
alin. 1 Cod penal.

În baza art. 336 alin. 1 Cod penal, art. 480 alin. 4 Cod procedură penală stabilește pedeapsa de
10 luni închisoare în sarcina inculpatului Borîntiș C_____ O_____ , fiul lui C_________ și
G___ C_______ , cetățean român , domiciliat în Drobeta-T____-S______ ,
_____________________ , ______________, __________________________, cu domiciliul
procesual ales la C__. Av. P______ A____ G________ , cu sediul în Timișoara, Calea
A_______ nr. 48A, județul T____ , necăsătorit, studii superioare, stagiul militar nesatisfăcut,
broker asigurări la Borîntiș C. C_____-O_____ Intermediar Asigurări Persoane , fără
antecedente penale , pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui
vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice , prevăzută de art. 336 alin. 1
Cod penal ( faptă din data de 18.07.2017 ).
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În baza art. 83 alin. 1 Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii de 10 luni pe un termen de
supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condițiile art.
84 Cod penal.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să
respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la Serviciul de Probațiune M________ la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și
întoarcerea;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existență.

În baza art. 85 alin. 2 lit. b C od penal impune inculpatului obligația de a să presta o muncă
neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 30 de zile în cadrul Primăriei Municipiului
Drobeta-T____-S______ sau în cadrul Inspectoratului Școlar Județean M________, instituție ce
urmează a fi desemnată de către Serviciul de Probațiune M________ .

În temeiul art. 85 alin. 2 lit. c Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, impune
inculpatul ui obligația de a frecventa programul de reintegrare socială derulat de către Serviciul
de Probațiune M________ .

În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, atrage atenția inculpatului a supra consecințelor
nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni
în cursul termenului de supraveghere, respectiv dacă pe parcursul termenului de supraveghere
persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută
obligațiile impuse ori stabilite de lege ori săvârșește o nouă infracțiune intenționată, instanța
revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei în regim de detenție.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 4 00 lei cu titlu
de cheltuieli judiciare avansate de stat , din care suma de 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare
efectuate în cursul urmăririi penale .

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi XXXX
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Președinte, Grefier,

A________ P____ I______ M_______

Sursa : www.rolii.ro
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