
03/04/2021 Curtea de Apel BUCUREŞTI - Informaţii dosar

portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000701353&id_inst=2 1/7

Portal  > Curtea de Apel BUCUREŞTI  > Informaţii dosar

Informaţii dosar

Informaţii generale
Părţi
Şedinţe
Căi atac
Citare prin publicitate

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi)
:

17008/3/2016 (1156/2020 )

Data inregistrarii 21.05.2020

Data ultimei modificari: 03.04.2021

Sectie: Secția I penală

Materie: Penal

Obiect: ucidere din culpă (art.192 NCP)

Stadiu procesual: Apel

Părţi

Nume Calitate parte

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI Apelant

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE -DNA Apelant

SARBA RĂZVAN MIHAI Apelant PETENT - AVOCAT

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Intimat Persoana vătămată

ALDEA IULIA LAURA Intimat Parte civilă

BĂLOIU ALEXANDRU CRISTIAN Intimat Parte civilă

CLAIN STRATULAT VANDA Intimat Parte civilă

FRĂȚOAICA EUGENIA Intimat Parte civilă

NICOLAE VIORICA Intimat Parte civilă

OPREA IONUȚ Intimat Parte civilă

SCÂNTEIE MIHAELA Intimat Parte civilă

SCÂNTEIE CĂTĂLIN Intimat Parte civilă

TRIFU DANIELA Intimat Parte civilă

DOBRE CORINA ISABELA Intimat Persoana vătămată

POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE Apelant Intimat - Inculpat

IOFCIU AURELIA Apelant Intimat - Inculpat

GANEA LUMINIȚA LARISA Apelant Intimat - Inculpat

MOȚOC SANDRA RAMONA Apelant Intimat - Inculpat
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UNIT. ADM. TERIT-SUBDIVIZ. ADM. TERIT. SECTOR4-PRIN PRIMAR Apelant Parte responsabilă civilmente

MATACHE NICULAE GABRIEL Intimat Parte civilă

1 - 20 

Şedinţe

28.05.2021

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: 
Document:     

12.05.2021

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: 
Document:     

14.04.2021

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: 
Document:     

02.04.2021

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: Stabilește următoarele termene de judecată, respectiv 12 Mai 2021, ora 14.00, sala E68 ,,Istrate
Micescu” și 28 Mai 2021, ora 14.00, sala E68 ,,Istrate Micescu”. Amână cauza pentru termenul din data de 14 Aprilie
2021, ora 14.00, sala E68 ,,Istrate Micescu”, pentru când se citează păr?ile care nu au termen în cuno?tin?ă. Pune în
vedere apelantului-intimat-inculpat Moise Marian să se prezinte la următorul termen de judecată pentru a fi audiat.
Pune în vedere apelantului-intimat-inculpat Popescu Cristian Victor Piedone, prin apărători aleși, să se prezinte la
următorul termen pentru a preciza personal dacă dorește să dea declarație sau înțelege să se prevaleze de dreptul la
tăcere. În baza art. 283 alin. 2 C.proc.pen. aplică martorului Tudorică Dumitru amenda judiciară, în cuantum de
1.000 de lei. Dispune citarea telefonică a martorul Tudorică Dumitru cu mențiunea de a se prezenta la termenul
următor, în caz contrar urmând a fi emis un mandat de aducere pe numele său. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 2
Aprilie 2021.  
Document: Încheiere de ședință    02.04.2021 

17.03.2021

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătorești,amâna cauza pentru termenul din data de 2.04.2021,
ora 14.00, Sala E68 - ,,Istrate Micescu 
Document: Încheiere de ședință    17.03.2021 

05.03.2021

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 

Î
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Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătorești,amâna cauza pentru termenul din data de 17.03.2021,
ora 14.00, Sala E68 - ,,Istrate Micescu”. Cu privire la măsurile asigurătorii, în dosarul
nr.17008/3/2016/a36********* În baza art. 250/2 Cod procedură penală : Mentine măsura asiguratorie dispusă prin
Ordonanta DNA nr 909/P/2015 din 17.12.2015 (vol.11 u.p., filele 21-33).-POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE
Mentine masura asiguratorie dispusa prin Ordonanta DNA nr 909/P/2015 din 17.12.2015 (vol. 12 u.p., f. 103 –
114).IOFCIU AURELIA Mentine masura asiguratorie dispusa prin Ordonanta DNA nr 909/P/2015 DNA din 17.12.2015
(vol.11 u.p., filele 36 – 45).MO?OC SANDRA RAMONA Mentine masurile asiguratorii luate prin: - Ordonanța nr.
545/P/2015 din data de 06.11.2015 cu privire la bunurile mobile – sumă de bani ce aparțin S.C. COLECTIV CLUB
S.R.L. (f. 275 vol. 52 u.p.), - Ordonanța nr. 545/P/2015 din data de 24.11.20115 cu privire la toate bunurile mobile și
imobile ce aparțin inculpaților Gancea Paul Cătălin, Anastasescu George Alin, Mincu Costin și S.C. COLECTIV CLUB
S.R.L.(f. 1-3 vol. 52 u.p.), - Ordonanța nr. 545/P/2015 din data de 25.11.20115 cu privire la toate bunurile mobile și
imobile ce aparțin inculpaților Zaharia Viorel, Niță Daniela Ioana și S.C. GOLDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L.
(f. 283-284 vol. 52 u.p.), - Ordonanța nr. 200/P/2016 din data de 12.06.2017 cu privire la toate articolele pirotehnice
aparținând S.C. GOLDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L., aflate în custodia S.C. SKY EXPERT S.R.L., care în
prezent se află în custodia Companiei Naționale Romarm S.A. – Uzina Mecanică Plopeni(f. 1-243 vol. 372 dup
200/P/2016 u.p.), - Ordonanța nr. 200/P/2016 din data de 19.09.2017 cu privire la bunurile mobile – sume de bani
ce aparțin S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. (f. 220 vol. 370 u.p.), - Ordonanța nr. 200/P/2016 din data de 05.07.2018 cu
privire la bunurile mobile și imobile ce aparțin inculpaților Gancea Paul Cătălin, Anastasescu George Alin, Mincu
Costin, Niță Daniela Ioana, Zaharia Viorel, Moise Marian, S.C. COLECTIV CLUB S.R.L., S.C. GOLDEN IDEAS
FIREWORS ARTISTS S.R.L.(f. 1-13 vol. 368 u.p.). Mentine măsura asiguratorie dispusa prin Ordonanta DNA nr
119/P/2015 din 17.10.2016.-RADU ANTONINA Mentine măsura asiguratorie dispusa prin Ordonanta DNA nr
119/P/2015 din 17.10.2016.-MATEI GEORGE PETRICĂ Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului
Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la pronun?are sau, după caz, de la comunicare. Pronun?ată în ?
edin?ă publică azi 05.03.2021 ora 18,00. 
Document: Încheiere de ședință    05.03.2021 

17.02.2021

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătorești,amâna cauza pentru termenul din data de 05.03.2021,
ora 14.00, Sala E68 - ,,Istrate Micescu” 
Document: Încheiere de ședință    17.02.2021 

05.02.2021

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătorești,amâna cauza pentru termenul din data de 17.02.2021,
ora 14.00, Sala E68 - ,,Istrate Micescu” 
Document: Încheiere de ședință    05.02.2021 

20.01.2021

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătorești,amâna cauza pentru termenul din data de 05.02.2021,
ora 14.00, Sala E68 - ,,Istrate Micescu” 
Document: Încheiere de ședință    20.01.2021 

11.12.2020

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: Stabilește următoarele termene de judecată, respectiv: 20 Ianuarie 2021, ora 14.00, Sala E68
,,Istrate Micescu” 05 Februarie 2021, ora 14.00, Sala E68 ,,Istrate Micescu” 17 Februarie 2021, ora 14.00, Sala E68
,,Istrate Micescu” 05 Martie 2021, ora 14.00, Sala E68 ,,Istrate Micescu” 17 Martie 2021, ora 14.00, Sala E68 ,,Istrate
Micescu” 02 Aprilie 2021 ora 14.00, Sala E68 ,,Istrate Micescu” 14 Aprilie 2021 ora 14.00, Sala E68 ,,Istrate Micescu”
Amâna cauza pentru termenul din data de 20 Ianuarie 2021, ora 14.00, sala E68 ,,Istrate Micescu”, pentru când se
citează păr?ile care nu au termen în cuno?tin?ă. Citează martorii Crăciun Lucian, Ghimpețeanu Gheorghe-Marian,
Ivanov Alexandr și Ene Cristian. Pronunțată în ?edin?ă publică, azi, 11 Decembrie 2020.  
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Document: Încheiere de ședință    11.12.2020 

25.11.2020

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătorești,amâna cauza pentru termenul din data de 11.12.2020,
ora 14.00, Sala E68 - ,,Istrate Micescu” 
Document: Încheiere de ședință    25.11.2020 

13.11.2020

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătorești,amâna cauza pentru termenul din data de 25.11.2020,
ora 14.00, Sala E68 - ,,Istrate Micescu” 
Document: Încheiere de ședință    13.11.2020 

04.11.2020

Ora estimata: 09:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Încheiere 
Solutia pe scurt: În baza art. 100 alin.(3) C.proc.pen. admite toate probele cu înscrisuri solicitate de inculpa?ii ?i păr?
ile civile din prezenta cauză, atât în ceea ce prive?te înscrisurile în circumstan?iere cât ?i în ceea ce prive?te
înscrisurile depuse în sus?inerea tezelor probatorii pentru care au fost propuse. Ia act de faptul că o serie din aceste
înscrisuri au fost deja depuse la dosarul cauzei, urmând ca restul să fie depuse de păr?i pe parcursul procedurii
judiciare. Admite proba testimonială cu reaudierea martorilor Bălan Maria, Morozan Mircea Cristian, Dragomirescu
Radu ?i Drăgan Romeo Ionel, solicitată de inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone. Respinge proba testimonială cu
reaudierea martorilor Delegeanu Dan Bogdan, Ghi?ă Florela Antonela, Han?ig Marius Adrian ?i Coru? Cristina
Ecaterina, solicitată de inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, ca nefiind utilă cauzei. Încuviin?ează cererea
inculpatei Ganea Lumini?a Larisa de a fi audiată în prezenta cauză, în calitate de inculpată. Admite proba testimonială
cu reaudierea martorilor Dobre Victor Adrian, Stanciu Viorel, ?uto ?tefan Adra?, Vulpe Costel, Voicu Eugen, Bălu?ă
Daniel ?i Ene Cristian, solicitată de inculpatul Gancea Paul Cătălin. Prorogă proba cu reaudierea păr?ii civile Gălu?
Ioan Andrei, solicitată de inculpatul Gancea Paul Cătălin. Respinge proba testimonială cu reaudierea martorilor Be?cu
Florin ?i Petrovan Paul Nicolae ?i cererea de reaudiere a păr?ilor civile Olteanu Alexandru Olivian ?i Brându?an Ioan
Vasile, solicitată de inculpatul Gancea Paul Cătălin, ca nefiind utile cauzei. Admite proba testimonială cu audierea
martorilor Alexandrescu Jeana ?tefania, administratora societă?ii S.C. DETAILS MEDIA S.R.L., ?uto ?tefan Adra? ?i
Dobre Victor Adrian, solicitată de inculpatul Mincu Costin. Respinge cererea de audiere a expertului Pavăl Sorin,
cererea de audiere a exper?ilor INSEMEX, ?i cererea de audiere a martorului Ungureanu Romică, ca nefiind utile
cauzei, cereri formulate de inculpatul Mincu Costin. Prorogă audierea în calitate de martor a numitului Chi?coci
Drago?, solicitată de inculpatul Mincu Costin. Încuviin?ează pentru inculpatul Mincu Costin proba cu emiterea unei
adrese către ISU ,,Dealul Sprii,, Bucure?ti-Ilfov ?i emiterea unei adrese către D.N.A. – Serviciul pentru efectuarea
urmăririi penale în cauzele privind infrac?iunile de corup?ie săvâr?ite de militari, cu con?inuturile precizate în cererea
probatorie. Respinge cererile inculpatului Anastasescu George Alin de audiere a exper?ilor criminali?ti care au
întocmit raportul de expertiză criminalistică în incendii nr.35/2016 ?i suplimentul nr.46/2016, ?i cererea de efectuare
a unei noi expertize criminalistice cu specialitatea incendii, cu obiectivele men?ionate în cererea de probatorii, ca
nefiind îndeplinite condi?iile prevăzute de art.179 C.proc.pen ?i art. 180-181 C.proc.pen. Respinge cererea formulată
de inculpatul Anastasescu George Alin, cu privire la solicitarea oficială de date ?i informa?ii de la furnizorul
materialelor pirotehnice, respectiv firma bulgară ENIGMA FIREWORKS LIMITED din Bulgaria, în legătură cu condi?iile
de livrare/fi?ele tehnice aferente instruc?iunilor de folosire a materialelor pirotehnice, ca nefiind utile cauzei. Respinge
cererea formulată de inculpatul Anastasescu George Alin, privind audierea membrilor comisiei de cercetare din cadrul
ITM cu privire la evenimentul din incinta Club Colectiv, ca nefiind utilă cauzei. Admite proba testimonială cu audierea
martorului Ene Cristian, solicitată de inculpatul Anastasescu George Alin. Prorogă proba cu reaudierea păr?ii civile
Gălu? Ioan Andrei ?i a martorului Chi?coci Drago?, solicitată de inculpatul Anastasescu George Alin. Respinge proba
testimonială, solicitată de inculpatul Anastasescu George Alin, cu audierea martorilor Borzea Liviu Lucian Hupca
Ionu?, Drăghici Daniel ?i Ionescu Emil, ca nefiind utilă cauzei. Respinge cererile formulate de inculpatul Anastasescu
George Alin, privind încuviin?area emiterii unor adrese către CSM, către Tribunalul Bucure?ti ?i către Curtea de Apel
Ploie?ti, cu con?inuturile precizate în cererea de probatorii, ca nefiind utile cauzei. Admite solicitarea inculpatului
Anastasescu George Alin, privind emiterea unei adrese către ISU ,,Dealul Sprii,, pentru a ne oferi informa?ii cu privire
la măsurile/autoriza?iile prealabile de securitate la incendiu ce trebuie ob?inute de către organizatori în cazul desfă?
urării de spectacole în spa?ii închise. Admite solicitarea inculpatului Ni?ă Cristian Mihai, de eliberare a unor copii de
pe supor?ii optici ce con?in înregistrarea audio-video a declara?iilor luate în faza de urmărire penală suspectului ?i
inculpatului Ni?ă Cristian Mihai, suspectei ?i inculpatei Ni?ă Daniela ?i numitei Moise Adriana. Încuviin?ează cererea
formulată de inculpatul Ni?ă Cristian Mihai privind efectuarea unei adrese către SRI, pentru a comunica dacă a
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participat la punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică dispuse în dosarul de urmărire penală
nr.545/P/2015 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, dacă a ascultat ?i transcris convorbirile telefonice ce au făcut obiectul
măsurilor de supraveghere tehnică în dosarul men?ionat ?i dacă au acordat suport tehnic, iar în caz afirmativ, să
precizeze în ce a constat acest suport tehnic, în mod efectiv. Respinge cererea formulată de inculpatul Ni?ă Cristian
Mihai, de comunicare la dosarul cauzei a întregii coresponden?ei purtate cu SRI cu privire la supravegherea tehnică
efectuată în dosarul de urmărire penală nr.545/P/2015 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, ca neutilă cauzei. Respinge,
ca neutile cauzei, audierea comisarului ?ef Bornăgel Claudiu ?i cererea de efectuare a unei adrese către Parchetul de
pe lângă ÎCCJ ?i către IGPR, cu privire la numita Ghi?ă Cristina, cerere cu con?inutul precizat în nota de probatorii,
formulate de inculpatul Ni?ă Cristian Mihai. Respinge cererile în proba?iune formulate de inculpatul Moise Marian,
privind reaudierea păr?ilor civile ?i a martorilor Adam Ana Maria , Boancă Marian Grigora?, Bărbuncă Mihai, Cucu
Ioana, Dumitru Nicoleta, Dobre Sebastian Andrei, Florea Irina Oana, Enache Cristina Iuliana, Gîtman Roxana Valeria,
Grigorovici Andrei, Dumitrache Alexandru Cătălin, Hamza Cosmin Costel, Ionescu Nicolae Daniel, Iancu ?tefan Lucian
?i Profeanu Ileana. Respinge, ca neutilă cauzei, audierea martorilor Todor Popov ?i Peter Shiskov, cetă?eni bulgari,
solicitată de inculpatul Moise Marian. Respinge cererea privind efectuarea unui raport de expertiză de specialitate,
asupra produselor pirotehnice cu obiectivele precizate în cererea de probatorii, formulată de inculpatul Moise Marian,
ca nefiind îndeplinite condi?iile prevăzute de art. 172 C.proc.pen. Prorogă pronun?area asupra probelor formulate de
apărătorul din oficiu al inculpatei Ni?ă Daniela Ioana, până la completarea acestora de către apărătorul ales al
inculpatei, la termenul ce i s-a acordat acestuia, respectiv 13 Noiembrie 2020. Admite proba testimonială cu martorii
Stanciu Viorel ?i Ivanov Alexandr, formulată de inculpata Radu Antonina ?i cu martorii Aldoiu Marian Giani, Vidroiu
Dumitru ?i Crăciun Lucian, Voicu Eugen, Vulpe Costel ?i Ghimpe?eanu Gheorghe Marian. Respinge cererea inculpatei
Radu Antonina de reaudiere a martorilor Toma Eliza, Drăgoi Alexandru-Ionu?, Cornea Nicolae, Dragne Daniel Marian,
Vi?an Eugen, Gu?ă Mihai Mirel, Dudu? Stelian, Popa Adrian Vasile ?i a păr?ilor civile Gîtman Roxana Valeria ?i Ionescu
Călin ?tefan, ca nefiind utilă cauzei. Ia act de renun?area inculpatei Radu Antonina la audierea unor noi martori,
inspectori de prevenire din cadrul ISU Bucure?ti. Admite proba testimonială cu martorii Aldoiu Marian Giani, Vidroiu
Dumitru ?i Crăciun Lucian, Voicu Eugen, Vulpe Costel, formulată de inculpatul Matei George Petrică. Respinge cererea
privind audierea martorului Dragne Daniel Marian, ca nefiind utilă cauzei, formulată de acela?i inculpat. Încuviin?ează
proba testimonială solicitată de inculpatul Zaharia Viorel, constând în audierea martorului ?uto ?tefan Andra?.
Respinge cererea formulată de partea responsabilă civilmente ISU ,,Dealul Spirii,, Bucure?ti-Ilfov, privind efectuarea
unei adrese la Ministerul Sănătă?ii pentru a fi înaintat la dosarul cauzei raportul fostului ministru, cu nr.9 din
03.01.2017, privind inciden?a ?i rolul infec?iilor nosocomiale ?i cererea privind efectuarea unui supliment de expertiză
medico-legală tuturor celor 64 de victime ale incendiului, pentru a se stabili rolul infec?iilor nosocomiale în decesul
acestora, ca neutile cauzei. Respinge cererea formulată de păr?ile civile Fră?oaica Marius, Grigore Ioana Ruxandra,
Lazăr Sorin Gabriel, Popa Cătălina Irina ?i Scânteie Cătălin, de efectuare a unei expertize medico-legale, cu
obiectivele precizate în cererea aflată în vol.XVII, fila nr.193, ca nefiind utilă cauzei. Respinge cererea formulată de
partea civilă Grecea Mihai, de efectuare a unui supliment de expertiză medico-legală, cu con?inutul indicat în cererea
aflată la filele nr.1-2 din vol.XXI, ca nefiind utilă cauzei. Respinge cererea formulată de partea civilă Marvin
Nicodemus, de efectuare a unei expertize medico-legale cu con?inutul indicat în cererea aflată la filele nr.249-250 din
vol.XXI, ca nefiind utilă cauzei. Respinge cererea formulată de partea civilă Mihăilescu Andrada, de efectuare a unui
supliment de expertiză medico-legale, cu con?inutul indicat în cererea aflată la filele nr.251-252 din vol.XXI , ca
nefiind utilă cauzei. Respinge cererea formulată de partea civilă Marin Mario Cezar, de efectuare a unui supliment de
expertiză medico-legale, cu con?inutul indicat în cererea aflată la filele nr.292-293 din vol.XXI, ca nefiind utilă cauzei.
Respinge cererea formulată de partea civilă Iliescu Andrei Ciprian, cu privire la efectuarea unui raport de expertiză ?i
a unui raport suplimentar de expertiză medico-legale, cu con?inutul precizat în cererea aflată la fila nr.1 din vol. XIX,
ca nefiind utilă cauzei. Respinge cererea formulată de partea civilă Popescu Ionu? Liviu, de efectuare a unei de
expertiză medico-legale, cu con?inutul indicat în cererea aflată la fila nr.207 din vol.XIX, ca nefiind utilă cauzei.
Respinge cererea formulată de apărătorul păr?ilor civile Ciocanelli Silviu, Mole?ag Bogdan, Morăra?u Ancu?a, Popescu
Ionu? Liviu ?i Tiaru Alice Ioana, de audiere a acestor păr?i. Respinge cererea formulată de apărătorul păr?ilor civile
Vieru Coca, Vieru Elena ?i Vieru Vasile, de audiere a acestor păr?i. Dispune citarea telefonică ?i prin agentul
procedural al instan?ei, a martorilor Stanciu Viorel ?i Dobre Victor Adrian, în vederea audierii la termenul de judecată
din data de 13 Noiembrie 2020. În baza art. 369 alin.(6) C.proc.pen. admite cererea formulată de domnul avocat
Durgheu Constantin Florin, ?i dispune a i se elibera o copie electronică a înregistrării ?edin?ei de judecată din data de
28.10.2020, cu men?iunea de a depune un CD prin serviciul registratură. Ia act de renun?area păr?ilor civile Albu
Savel Adrian ?i Arsene Anica, prin apărători ale?i, la cererea de luare a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile
?i imobile, asupra sumelor de bani ?i a conturilor bancare ale tuturor inculpa?ilor. În baza art. 249 alin.(8)
C.proc.pen. respinge ca inadmisibile cererile de luare a unor măsuri asigurătorii constând în sechestru asupra
bunurilor mobile ?i imobile ?i poprire asupra sumelor de bani ?i conturilor păr?ilor responsabile civilmente ISU ,,Dealul
Spirii,, Bucure?ti-Ilfov ?i Unitatatea Administrativ-Teritorială Subdiviziunea Administrativ-Teritorială sector 4. Cu drept
de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare, cu privire la cererile de luare a măsurilor asigurătorii.
Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 4 Noiembrie 2020. 
Document: Încheiere de ședință    04.11.2020 

28.10.2020

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: Asupra cererilor de instituire a măsurilor asigurătorii, formulate la data de 25.09.2020 de către
apelanții-părți civile Albu Savel Adrian și Arsene Anica, prin apărător ales, și asupra tuturor cererilor probatorii
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formulate în cauză, stabilește pronunțarea la data de 4 Noiembrie 2020. Amâna cauza pentru termenul din data de
13 Noiembrie 2020, ora 14.00, sala E68 ,,Istrate Micescu”, pentru când se citează păr?ile care nu au termen în cuno?
tin?ă. Pune în vedere tutoror părților să depună în scris cererile probatorii, în cazul în care nu le-au depus încă, prin
registratura instanței, până la data de 29 Octombrie 2020 inclusiv. Pune în vedere părților civile care au solicitat
efectuarea unor expertize medico-legale, respectiv suplimente la expertizele medico-legale, să depună cereri
formulate în scris cu indicarea obiectivelor, prin registratura instanței, până la data de 2 Noiembrie 2020 inclusiv.
Pronunțată în ?edin?ă publică, azi, 28 Octombrie 2020.  
Document: Încheiere de ședință    28.10.2020 

16.10.2020

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: Stabile?te termenul de judecată din luna Decembrie, respectiv 11 Decembrie 2020, ora 14.00, sala
E68 ,,Istrate Micescu” În vederea continuării cercetării judecătorești,amâna cauza pentru termenul din data de
28.10.2020, ora 14.00, Sala E68 - ,,Istrate Micescu” 
Document: Încheiere de ședință    16.10.2020 

30.09.2020

Ora estimata: 14:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătorești,amâna cauza pentru termenul din data de 16.10.2020,
ora 14.00, Sala E68 - ,,Istrate Micescu” 
Document: Încheiere de ședință    30.09.2020 

18.09.2020

Ora estimata: 09:00 
Complet: S1 C20 A 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: Stabilește următoarele termene de judecată: 30 Septembrie 2020, ora 1400, Sala E68 – ,,Istrate
Micescu” 16 Octombrie 2020 1400, Sala E68 – ,,Istrate Micescu” 28 Octombrie 2020 1400 , Sala E68 – ,,Istrate
Micescu” 13 Noiembrie 2020 1400 Sala E68 – ,,Istrate Micescu” 25 Noiembrie 2020 1400 Sala E68 – ,,Istrate
Micescu” Se vor cita părțile care nu au termen în cunoștință, prin agentul procedural al instanței în situația în care
domiciliază în București și prin intermediul poliției locale, potrivit art. 257 alin.(2) C.pr.pen.,dacă domiciliază în alte
localități. Menține delegațiile apărătorilor din oficiu desemnați pentru apelanții-intimați-inculpați, pe tot parcursul
judecării cauzei. Dispune efectuarea de verificări în O.N.R.C. cu privire la situația apelantelor-intimate-inculpate S.C.
COLECTIV CLUB S.R.L. și S.C. GOLDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L. Se vor efectua verificări cu privire la
partea civilă Marvin Nicodemus pentru a se stabili dacă are calitatea de intimat-parte civilă sau apelant-parte civilă și
dispune modificarea calității sale în cazul în care există o eroare în citativ. Dispune emiterea unei adrese către Baroul
București pentru a desemna un alt avocat din oficiu pentru apelanta-intimată-inculpată Ifociu Aurelia având în vedere
că avocatul desemnat are calitatea de avocat ales pentru altă parte, existând interese contrarii. Pronunțată în ?edin?ă
publică, azi, 18 Septembrie 2020.  
Document: Încheiere de ședință    18.09.2020 

03.06.2020

Ora estimata: 09:00 
Complet: S1 C20 A continuitate 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: REZOLUȚIE – 03.06.2020-Respinge cererea formulata de PÎCCJ – DNA, de preschimbare a
termenului de judecată, raportat la necesitatea studierii dosarului de către completul de judecată.  
Document: Rezolutie    03.06.2020 

Căi atac

Dată declarare Parte declarantă Cale de atac

16/12/2019 NITA D. CRISTIAN MIHAI, Apel
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17/12/2019 GANEA LUMINIȚA LARISA, Apel

17/12/2019 MINCU M. COSTIN, Apel

17/12/2019 DOBRINOIU NICOLETA JENICA, Apel

17/12/2019 RADU ANTONINA, Apel

17/12/2019 PTB, Apel

17/12/2019 POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, Apel

17/12/2019 IOFCIU AURELIA, Apel

18/12/2019 NICULA ALEXANDRA ADRIANA, POPESCU ANDREEA, Apel

18/12/2019 POPESCU CRISTIAN PIEDONE, Apel
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Citare prin publicitate

Nu există informații.
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