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Hotnews

La solicitarea telefonica din data de 7 aprilie 2011, Biroul de Informare şi Relaţii 
Publice este abilitat să vă comunice următoarele:

În cursul lunii ianuarie 2011, procurorii DNA au luat la cunoştinţă despre faptul 
că Dinel Staicu a depus o cerere de schimbare a numelui.

În acel moment, singurul dosar aflat pe rol la judecare, în care Dinel Staicu avea 
calitatea de inculpat, era cel de la Judecătoria Sectorului 2. 

Prin urmare, la data de 24 ianuarie 2011, procurorii DNA au solicitat Judecătoriei 
Sectorului 2 luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara faţă de Dinel Staicu 
în dosarul aflat în judecare pe fond la instanţa menţionată. Deşi Codul de procedură 
penală  nu  prevede  obligarea  înştiinţării  instanţei,  de  către  inculpat,  cu  privire  la 
modificarea numelui - precum în cazul schimbării de domiciliu - procurorii DNA au 
apreciat că demersul inculpatului constituie o încercare de sustragere de la judecată. 

La data de 16 februarie 2011, instanţa competentă cu judecarea cauzei a respins 
solicitarea  procurorilor  DNA  pe  motiv  ca  motivele  invocate  nu  sunt  necesare  si 
suficiente in vederea luării măsurii obligării acestuia de a nu părăsi tara.

La momentul luării la cunoştinţă despre faptul că Dinel Staicu a depus o cerere de 
schimbare  a  numelui,  adică luna ianuarie 2011,  dosarul  în  care Dinel  Staicu fusese 
condamnat  de tribunal  la 12 ani închisoare cu executare (rămasă definitiva la 7 ani 
închisoare)  se  afla  în  procedura  de  motivare,  procurorii  neavând  posibilitatea  de  a 
propune nici un fel de măsură.
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Precizăm că,  pe de altă parte,  orice instanţă învestită  cu judecarea unei cauze 
penale, indiferent de gradul de jurisdicţie - fond, apel recurs - are posibilitatea de a lua 
din oficiu măsuri preventive (nu doar la propunerea procurorilor) faţă de inculpaţi în 
dosare aflate în faza judecării, dacă apreciază că sunt întrunite motivele necesare. 
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