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 &bull; Judec&#259;torii Cur&#355;ii de Apel Bucure&#351;ti au mai decis s&#259; ridice &#351;i sechestrul asigurator
pus pe un imobil, situat pe strada Castanilor nr.10, al c&#259;rui proprietar este Sp&#259;taru 
 
 Judec&#259;torii Cur&#355;ii de Apel Bucure&#351;ti au pronun&#355;at vineri sentin&#355;a în cadrul recursului
formulat de fostul &#351;ef al Comisariatului pentru Protec&#355;ia Consumatorilor Bra&#351;ov, Ionel Sp&#259;taru,
în cazul procesului în care este judecat pentru luare de mit&#259;. Astfel, magistra&#355;ii bucure&#351;teni au
hot&#259;rît reducerea pedepsei aplicat&#259; de prima instan&#355;&#259;, dar &#351;i suspendarea execut&#259;rii
pedepsei pentru o perioad&#259; de cinci ani, sub supraveghere. Practic, pedeapsa aplicat&#259; lui Sp&#259;taru
pentru luare de mit&#259; a fost redus&#259; de la opt la cinci ani de închisoare &#351;i interzicerea unor drepturi
pentru trei ani dup&#259; executarea pedepsei. Din pedeapsa aplicat&#259; se va sc&#259;dea perioada cît Ionel
Sp&#259;taru a fost re&#355;inut &#351;i arestat preventiv, adic&#259; de la data de 12 octombrie 2011 la zi. Este
posibil ca Sp&#259;taru s&#259; scape îns&#259; pentru urm&#259;torii cinci ani de executarea efectiv&#259; a
pedepsei, instan&#355;a dispunînd &bdquo;în temeiul art.86/1 Cod penal suspendarea sub supraveghere a
execut&#259;rii pedepsei pe o durat&#259; de 5 ani, termen de încercare stabilit în condi&#355;iile art.86/2 Cod
penal&ldquo;.  În plus, instan&#355;a Cur&#355;ii de Apel Bucure&#351;ti &bdquo;ia act c&#259; inculpatul
Sp&#259;taru Ionel a restituit martorului denun&#355;&#259;tor Kungl Laura Claudia suma de 10.000 euro, conform
ordinului de plat&#259; în valut&#259; nr.OBR 239 din data de 8.02.2012, emis de OTP Bank Sucursala Bra&#351;ov.
Ia act c&#259; inculpatul Sp&#259;taru Ionel a consemnat pe seama &#351;i la dispozi&#355;ia DNA suma de 500
euro, conform recipisei de consemnare nr. 3106547/1 din data de 23.02.2012 emis&#259; de CEC Bank.
Înl&#259;tur&#259; obligarea inculpatului Sp&#259;taru Ionel la restituirea c&#259;tre martorul denun&#355;&#259;tor
Kungl Laura Claudia a sumei de 10000 euro. Înl&#259;tur&#259; m&#259;sura confisc&#259;rii, conform art.254 alin.3
Cod penal, a sumei de 500 euro&ldquo; se mai arat&#259; în decizia magistra&#355;ilor bucure&#351;teni. Mai mult,
judec&#259;torii Cur&#355;ii de Apel Bucure&#351;ti au decis s&#259; ridice sechestrul asigurator pus pe un imobil al
c&#259;rui proprietarul este Sp&#259;taru, situat pe strada Castanilor nr.10 din Bra&#351;ov. Aceea&#351;i
instan&#355;&#259; a Cur&#355;ii de Apel Bucure&#351;ti a redus &#351;i pedeapsa stabilit&#259; ini&#355;ial pentru
fostul ofi&#355;er SRI Alexandru Mu&#351;at, care este acuzat în acela&#351;i dosar, de complicitate la luare de
mit&#259;. Instan&#355;a de recurs a stabilit reducerea pedepsei de la 4 la trei ani de închisoare &#351;i interzicerea
unor drepturi pentru doi ani dup&#259; executarea pedepsei. Reprezentan&#355;ii Parchetului pot declara recurs în
zece zile de la pronun&#355;atre, în timp ce Sp&#259;taru poate declara recurs în zece zile de la comunicare.
Pîn&#259; la o sentin&#355;&#259; definitiv&#259;, fostul &#351;ef al OPC &#351;i fostul ofi&#355;er SRI r&#259;mîn
în arest. Potrivit procurorilor, în perioada iulie &ndash; octombrie 2011, în calitate de &#351;ef al Comisariatului
Jude&#355;ean pentru Protec&#355;ia Consumatorilor din Bra&#351;ov, Ionel Sp&#259;taru a pretins, de la o
persoan&#259; denun&#355;&#259;toare, administrator la o societate comercial&#259;, 60 de mii de euro. În schimbul
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banilor, inculpatul trebuia s&#259; emit&#259; o autoriza&#355;ie de func&#355;ionare pentru respectiva firm&#259;, în
vederea redeschiderii pie&#355;ei Stupini. Sp&#259;taru a primit banii în dou&#259; tran&#351;e.  Procurorii DNA
Bucure&#351;ti l-au prins pe &#351;eful OPC Bra&#351;ov, în flagrant. Dup&#259; ce Sp&#259;taru a fost condamnat
de prima instan&#355;&#259; la 8 ani de deten&#355;ie, a declarat recurs, care s-a judecat la Curtea de Apel
Bucure&#351;ti.
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