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Judecatoria DROBETA-TURNU SEVERIN  

  

Cod ECLI    ECLI:RO:JDDTS:2017:084.xxxxxx  

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX  

R O M Â N I A  

   

JUDECĂTORIA D______-T____ S______ JUDEȚUL M________  

SENTINȚA PENALĂ NR . 1263  

Ședința   publică de la 30 XXXXX 2017  

Completul compus din:  

P_________ A__ - Gabr iel S________  

Grefier ședință A______ M_______  

   

Ministerul Public reprezentat de procuror  D____ S_____ din cadrul Parchetului de pe 

lângă  Judecătoria D______ T____ S______.  

   

Pe rol judecarea cauzei p enal e privind pe inculpat ul N___ A__ A_____ , având ca obiect 

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art.336 NCP) .  

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns inculpatul N___ A__ A_____ asistat de 

avocat ales C_____ S____.  

Procedura legal îndeplinită.  

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că I.P.J. M________ a înaintat fișa de 

cazier judiciar a inculpatului N___ A__ A_____, precum și faptul că Serviciul de Probațiune 

M________ a înaintat referatul de evaluare cu privire la inculpat.  

Apărătorul ales al inculpatului solicită, în circumstanțiere, încuviințarea probei cu înscrisuri. 

Depune la dosar caracterizarea întocmită de Ocolul Silvic B_______ și două caracterizări cu 

privire la persoana inculpatului.  
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Având în vedere proba cu înscrisuri, solicitată de către apărătorul ales al inculpatului în 

circumstanțiere, instanța considerând-o utilă soluționării cauzei, o încuviințează.  

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, instanța constată 

terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul pe fond.  

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, face o expunere pe larg a situației de fapt, 

reținută în rechizitoriu și o analiză a probatoriului administrat, arătând că inculpatul N___ A__ 

A_____ a fost trimis în judecată în stare de libertate sub aspectul săvârșirii săvârșirea infracțiunii 

de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 

336 alin.1 C.p. Precizează că vinovăția inculpatului a fost dovedită  de probele administrate în 

cauză și se coroborează cu declarația de recunoaștere a acestuia pe parcursul procesului penal. 

Solicită aplicarea unei pedepse în condițiile art. 91 C.p., cu aplicarea art. 396 alin. 10. C.p.p. De 

asemenea, solicită obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare statului.  

Avocat ales C_____ S____ , pentru inculpat, solicită stabilirea unei pedepse în condițiile art. 91 

C.p. cu aplic. art. 396 alin. 10. C.p.p .  

Inculpatul, având ultimul cuvânt, recunoaște și regretă fapta comisă.  

   

INSTANȚA  

   

Deliberând asupra cauzei penale de față, instanța constată următoarele:  

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dr. Tr. S______ nr. 4027/P/2016 din data 

de 15.05.2017, înregistrat pe rolul Judecătoriei Dr. Tr. S______ la data de 17.05.2017 a fost 

trimis în judecată, în stare de libertate a inculpatul N___ A__ A_____ sub aspectul săvârșirii 

infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. și 

ped. de art.  336 alin. (1) C.p..  

În actul de sesizare, s-a reținut că, l a data de 17.09.2016, în jurul orei 22 50 , în timp ce organele 

de poliție efectuau controlul traficului rutier pe Bld. C____ din municipiul D______ T____ 

S______, au oprit pentru control autoturismul marca Suzuki Vitara, de culoare alb, cu numărul 

de înmatriculare BP-5343-___________________ direcția Vest - Est spre inspectoratul de Poliție 

al Județului M________.  

Conducătorul autoturismului a fost identificat în persoana inculpatului N___ A__ A_____, care 

după ce a predat organelor de poliție permisul de conducere și documentele autoturismului a fost 

testat, în prezența martorului asistent D_____ V_____. cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 

0,84 mg/l alcool pur î n aerul expirat.  
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În continuare inculpatul a fost condus la Spitalul Județean M________ - Secția Urgențe, unde i-

au fost recoltate două probe biologice de sânge.  

Potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. 526-527 al S,M1. M________, inculpatul avea în 

data de 17.09.2016, ora 23,20 , o alcoolemie de 2,00 g/l alcool pur în sânge, iar Ia data de 

18.09.2016, ora 00 20 , o alcoolemie de 1,85 g/l alcool pur în sânge.  

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, precizând că înainte de a conduce 

autoturismul și de a fi oprit de organele de poliție a consumat o bere cu alcool de 500 ml în 

orașul Băile Herculane.  

Situația de fapt mai sus menționată se susține cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de 

constatare a infracțiunii, buletin de analiză toxicologică, declarație martor D_____ V_____, 

declarație inculpat.  

Potrivit art. 344 alin. 2 N.C.p.p., inculpatului N___ A__ A_____ i-a fost comunicată o copie 

certificată a rechizitoriului, aducându-i-se la cunoștință obiectul procedurii de cameră 

preliminară  și stabilindu-se un termen de 20 zile, până la expirarea căruia inculpatul are 

posibilitatea de a formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor 

și efectuării actelor de către organele de urmărire penală.  

Inculpatul nu a formulat cereri și excepții în termenul acordat iar prin încheierea nr. 523 din data 

de 10.07.2017 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX/a1 , judecătorul de cameră 

preliminară a constatat  legalitatea sesizării instanței, potrivit art. 346 alin. 2 N.C.p.p., dispunând 

începerea judecății în cauză.  

La termenul de judecată din 03.07.2017, inculpatului P_______ D______ L______ după ce i-au 

fost  aduse la cunoștință dispozițiile art. 374 alin. 4, art. 375 și art. 396 alin. 10 C .p.p.  a 

recunoscut  în totalitate faptele reținute în actul de sesizare a instanței, și a solicitat ca judecata să 

se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaște și le 

însușește și că nu solicită administrarea de probe, situație în care va beneficia de reducerea cu o 

treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii și de reducerea cu o 

pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.  

Instanța a admis, pentru inculpat,  proba cu înscrisurile în circumstanțiere depuse la termenul de 

judecată din data de 30.10.2017.  

La solicitarea instanței, I.P.J. M________ a înaintat fișa de cazier judiciar a inculpatului.  

De asemenea, Serviciul de Probațiune M________ a întocmit și depus la d osar un referat de 

evaluare cu privire la persoana inculpatului.  

Analizând întregul material probator administrat atât în faza de urmărire penală cât și în faza 

de cercetare judecătorească, instanța constată că situația de fapt reținută prin rechizitoriu este 

corectă, fiind dovedită cu ajutorul mijloacelor de probă administrate în cauză.  
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Instanța reține, în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în faza urmăririi, 

faptul în că l a data de 17.09.2016, în jurul orei 22 50 , în timp ce organele de poliție efectuau 

controlul traficului rutier pe Bld. C____ din municipiul D______ T____ S______, au oprit 

pentru control autoturismul marca Suzuki Vitara, de culoare alb, cu numărul de înmatriculare 

BP-5343-___________________ direcția Vest - Est spre inspectoratul de Poliție al Județului 

M________.  

Conducătorul autoturismului a fost identificat în persoana inculpatului N___ A__ A_____, care 

după ce a predat organelor de poliție permisul de conducere și documentele autoturismului a fost 

testat, în prezența martorului asistent D_____ V_____. cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 

0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.  

În continuare inculpatul a fost condus la Spitalul Județean M________ - Secția Urgențe, unde i-

au fost recoltate două probe biologi ce de sânge.  

Potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. 526-527 al SML . M________, inculpatul avea în 

data de 17.09.2016, ora 23,20 , o alcoolemie de 2,00 g/l alcool pur în sânge, iar Ia data de 

18.09.2016, ora 00 20 , o alcoolemie de 1,85 g/l alcool p ur în sânge.  

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, precizând că înainte de a conduce 

autoturismul și de a fi oprit de organele de poliție a consumat o bere cu alcool de 500 ml în 

orașul Băile Herculane.  

În drept , fapta inculpatului N___ A di A_____ care la data de 17.09.2016, în jurul orei 22.50 a 

condus pe raza municipiului D______ T____ S______ autoturismul marca Suzuki Vitara, de 

culoare alb, cu numărul de înmatriculare BP-5343-AP , pe ___________________________ 

D______ T____ S______, av ând o alcoolemie de 2,00 g/l alcool pur în sânge , întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, 

prev. de art. 33 6 alin. 1 cod penal.  

Analizând latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 3 3 6 alin.1 C. pen., instanța reține că 

elementul material constă în acțiunea de a conduce pe drumurile publice a unui vehicul fără 

permis de conducere.  

Sub aspectul laturii subiective , inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției 

directe, conform dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a C. pen., întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul 

faptei sale și a urmărit producerea lui prin săvârșirea faptei.  

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanța va avea în 

vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările 

și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru 

valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, 

motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie 

antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului 

penal și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială. De asemenea, 

urmează a se da eficiență față de inculpat și prevederilor art. 396 alin. 10 C.p.p. Astfel, instanța 
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va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 alin. 1 C.p. după cum 

urmează: limitele de pedeapsă reduse urmare a aplicării art. 396 alin. 10 C.p.p., împrejurările și 

modul de comitere a infracțiunii, nivelul alcoolemiei (2,00 g/l alcool pur în sânge), precum și 

atitudinea sinceră a inculpatului care a recunoscut și regretat fapta comisă, cooperând cu 

organele judiciare, faptul că inculpatul are antecedente penale, fiind condamnat la o pedeapsă de 

11 luni de închisoare pentru comiterea de infracțiuni la regimul circulației prin sentința penală nr. 

43 din 12.03.2015 a Judecătoriei Motru, definitivă la data de 19.06.2015 prin decizia penală nr. 

918 a Curții de Apel C______, aspecte care nu sunt însă de natură să formeze convingerea 

instanței în sensul de a reține circumstanțe atenuante judiciare.  

Pe de altă parte, instanța reține că fapta inculpatului de conducere a unui vehicul sub influența 

alcoolului sau a altor substanțe, chiar și în ipoteza în care nu a produs alte urmări vătămătoare, 

prezintă per se un risc sporit având în vedere starea de pericol creată la nivelul participanților la 

traficul rutier și pietonal. Cu atât mai mult cu cât suntem în prezența unei infracțiuni de pericol, 

instanța reține că prin săvârșirea acestei fapte, inculpatul a pus în pericol siguranța circulației, 

motiv pentru care se impune condamnarea acestuia. Pe de altă parte, chiar în condițiile în care nu 

se va dispune executarea efectivă a pedepsei închisorii, totuși inculpatul trebuie supus unor 

obligații și unei supravegheri corespunzătoare, motiv pentru care dispozițiile art. 80 și urm. și art. 

83 și urm. C. pen. nu își pot găsi aplicarea.   

În consecință, în baza art. 336 alin.1 C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen., va 

condamna pe inculpatul N___ A__ A_____ la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea 

infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.  

Raportându-se atât la gravitatea faptei săvârșite de către inculpat, cât și la persoana acestuia și 

vârsta sa, instanța apreciază că scopul educativ al pedepsei poate fi atins și fără ca inculpatul să 

execute efectiv pedeapsa închisorii aplicate în baza prezentei sentințe, astfel că în baza art. 91 

alin. 1 și art. 92 alin. 1 C. pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și 

va stabili un termen de supraveghere de 3 (trei) ani pentru inculpat.  

În baza art. 93 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere va obliga inculpatul 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;  

    d) să comunice schimbarea locului de muncă;  

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

existență.  
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În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen., va impune condamnatului să execute următoarea obligație: să 

frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau 

organizat în colaborare cu instituții din comunitate.  

În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o 

muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei Dr.Tr.S______ sau 

Inspectoratului Școlar Județean M________ pe o perioadă de 80 (optzeci) de zile lucrătoare.  

În baza art. 91 alin. 4 C. pen., va atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și a 

consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de 

supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.  

În temeiul art.94 alin.(1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la 

art.93 alin.(1) lit.c)-e) Cod penal, respectiv: anunțarea în prealabil a schimbării locuinței și orice 

deplasare care depășește 5 zile; schimbarea locului de muncă; comunicarea de informații și 

documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență, vor fi comunicate de 

inculpat Serviciului de Probațiune M________.  

În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata sumei de 10 00 

lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat .  

   

PENTRU ACESTE MOTIVE,  

ÎN NUMELE LEGII  

HOTĂRĂȘTE  

   

În baza art. 336 alin.1 C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen., condamnă pe inculpatul 

N___ A__ A_____, fiul lui I_____ și F______, născut la data de 16.03.1972 în municipiul 

D______ T____ S______, județul M________, CNP- xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în 

municipiul D______ T____ S______, _________________________, _______________, 

_______________________, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de 

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.  

În baza art. 91 alin. 1 și art. 92 alin. 1 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 3 (trei) ani pentru inculpat.  

În baza art. 93 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere obligă inculpatul 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;  
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    c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;  

    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. 93 alin. 2 lit. b C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligație: să 

frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau 

organizat în colaborare cu instituții din comunitate.  

În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o 

muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei Dr.Tr.S______ sau 

Inspectoratului Școlar Județean M________ pe o perioadă de 80 (optzeci) de zile lucrătoare.  

În baza art. 91 alin. 4 C. pen., atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și a 

consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de 

supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.  

În temeiul art.94 alin.(1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute la 

art.93 alin.(1) lit.c)-e) Cod penal, respectiv: anunțarea în prealabil a schimbării locuinței și orice 

deplasare care depășește 5 zile; schimbarea locului de muncă; comunicarea de informații și 

documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență, vor fi comunicate de 

inculpat Serviciului de Probațiune M________.  

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlul de 

cheltuieli judiciare către stat.  

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

Pronunțată în ședință publică, azi, 30.10.2017, la sediul instanței.  

   

    P_________                                                                 GREFIER,  
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