ÎNCHISOARE pentru EVADAŢII de la
VÂLCEA!

La o lună de
zile după ce au fost trimişi în judecată sub acuzaţia de evadare, cei doi infractori,
care au reuşit să fugă din arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea,
şi-a primit pedeapsa. În data de 20 mai 2015, magistraţii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea
au decis să-i condamne pe George Laurenţiu Culiman şi pe Daniel Cristian Cîrjă la câte
1 an şi şase luni de închisoare cu executare. Mai mult, cei doi evadaţi au fost
obligaţi să plătească despăgubiri Poliţiei Vâlcea, ca urmare a faptului că au distrus
un pat şi fereastra pe care au reuşit să fugă. Iată minuta instanţei: „Condamnă pe
inculpatul CULIMAN GEORGE LAURENŢIU la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de evadare. Aplică inculpatului Culiman George Laurenţiu dispoziţiile
art. 60 Cod penal. II. În baza art. 285 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.
1 Cod penal, cu aplicarea în cauză a prevederilor art. 396 alin. 10 Cod procedură
penală; Condamnă pe inculpatul CÎRJĂ DANIEL CRISTIAN la 1 an şi 6 luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de evadare. În baza art. 104 alin. 2 Cod penal şi art.
43 alin. 1 Cod penal; Revocă beneficiul liberării condiţionate cu privire la restul de
pedeapsă de 805 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa rezultantă de 6 ani
închisoare aplicată inculpatului Cîrjă Daniel Cristian prin sentinţa penală nr.
714/09.04.2013, pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu în dosar nr. 4230/318/2010,
definitivă, şi adaugă la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, stabilită inculpatului
în prezenta cauză, restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară, respectiv 805 zile
închisoare, urmând ca inculpatul CÎRJĂ DANIEL CRISTIAN să execute în final pedeapsa de
1 an, 6 luni şi 805 zile închisoare. Aplică inculpatului Cîrjă Daniel Cristian
dispoziţiile art. 60 Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal; Aplică inculpatului
Cîrjă Daniel Cristian pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal 1969 (dreptul de a
fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa
o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), stabilită prin sentinţa penală
nr. 714/09.04.2013, pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu. În baza art. 397 alin. 1 Cod
procedură penală raportat la art. 25 alin. 1 şi art. 23 alin. 3 Cod procedură penală
şi la art. 1.381 şi urm. Cod Civil; Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă
INSPECTORATUL de POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA (filele 20 – 25) . Obligă în solidar pe
inculpaţii CULIMAN GEORGE LAURENŢIU şi CÎRJĂ DANIEL CRISTIAN la plata sumei de 440,43
lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă INSPECTORATUL de POLIŢIE
JUDEŢEAN VÂLCEA. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală; Obligă pe fiecare
dintre inculpaţi la plata sumei de câte 1.200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare,
către stat. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor se avansează din
fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile
de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 mai 2015”.

