
PENTRU ACESTE MOTIVE  

IN NUMELE LEGII  

DECIDE: 

 

 

În baza art. 421 alin. 1  pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de împotriva 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI, inculpații DINU FLORI, 

LEVA MIHAIL, S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. – PRIN REPREZENTANT LEGAL 

OBREJA GEORGE DANIEL, părțile civile SPITALUL DE BOLI CRONICE ”SF. LUCA”,  

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE DR. VICTOR BABEȘ, 

SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA,  SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN 

ARGEȘ, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ, , SPITALUL DE PSIHIATRIE SF. 

PANTELIMON BRĂILA, SPITALUL GENERAL C.F. PLOIEȘTI, SPITALUL JUDEȚEAN 

DE URGENȚĂ SLATINA, SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ – NAPOCA și 

părțile vătămate INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 

ORADEA, SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE, SPITALUL JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANI  împotriva sentinței penale nr. 125 din data de 30 

ianuarie 2019, a Tribunalului București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr. 7705/3/2017* și 

împotriva încheierilor de ședință din datele de 5.03.2019, 7.03.2019,  23.03.2019, 26.03.2019,  

4.12.2019, 4.02.2020, pronunțate în același dosar. 

Desfiinţează în parte sentinţa apelată şi  in totalitate incheierile si rejudecând:  

I. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea 

procesului penal cu privire la inculpata SC HEXI PHARMA CO SRL pentru săvârşirea infracţiunii 

prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.p.  cu aplic art. 35 alin 1 C.p. şi art. 5 alin. 1 C.p. ca urmare a intervenirii 

prescripţiei răspunderii penale. 

În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea 

procesului penal cu privire la inculpata SC HEXI PHARMA CO SRL   pentru săvârşirea infracţiunii 

prev. de uz de fals, în formă continuată, prev. si ped. de art. 323 teza a II a Cod penal, cu aplic. art. 35 

alin. (1) C. Pen ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale 

În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea 

procesului penal cu privire la inculpata SC HEXI PHARMA CO pentru săvârşirea infracţiunii prev. 

de participaţie improprie la infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. si ped. de art. 52 alin. 

(3) rap. la art. 352 alin. (1) C. Pen., cu aplic. art. 35 alin. (1)  și alin. 5 C. Pen ca urmare a intervenirii 

prescripţiei răspunderii penale 

In baza art. 111 Cod penal va aplica inculpatei masura de siguranta a interzicerii producerii si 

comercializarii de biocide,   pe o perioada de 5 ani. 

 

II. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune 

încetarea procesului penal cu privire la inculpata DINU FLORI  sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. și ped. de art. 322 cu aplic. art. 35 alin. (1) 

C. Pen. (49 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale 

În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea 

procesului penal cu privire la inculpata   DINU FLORI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 

zădărnicirea combaterii bolilor,  în forma participației improprii,  prev. și ped. de art. 52 alin. (3) 

rap. la art. 352 alin. (1) C. Pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.,  ca urmare a intervenirii prescripţiei 

răspunderii penale. 

In baza art. 111 Cod penal aplica inculpatei masura de siguranta a interzicerii functiei de 

manager intr-o societate comerciala, precum si exercitarea oricarei activitati intr-o societate avand 

ca obiect producerea si comercializarea de biocide,   pe o perioada de 5 ani. 

  

 III. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune 

încetarea procesului penal cu privire la inculpatul  LEVA MIHAI, sub aspectul săvârșirii 
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infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. și ped. de art. 322 cu aplic. art. 

35 alin. (1) C. Pen. (33 acte materiale). 
  În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea 

procesului penal cu privire la inculpatul LEVA MIHAI, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 

zădărnicirea combaterii bolilor,  în forma participației improprii,  prev. și ped. de art. 52 alin. (3) 

rap. la art. 352 alin. (1) C. Pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.,  ca urmare a intervenirii prescripţiei 

răspunderii penale. 

In baza art. 111 Cod penal aplica inculpatului masura de siguranta a interzicerii functiei de 

sef productie, precum si exercitarea oricarei activitati intr-o societate avand ca obiect producerea si 

comercializarea de biocide,   pe o perioada de 5 ani. 

 

În baza art. 422 cu referire la art. 25 Cod proc.pen., obligă pe inculpata SC HEXI PHARMA 

CO SRL la despăgubiri către părțile civile și persoanele vătămate astfel:  

- părții civile Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca, suma de 757263,80 lei (vol 201 dosar de 

apel) 

-persoanei vatamate Institutul Clinic Fundeni suma de 1.407428,72 lei, suma cu care s-a 

constituit parte civila( vol 118-120 apel) 

- partii civile Spitalul General Cai Ferate  Ploiesti suma de 87421 lei ( vol. 376 dosar de 

urmarire penala) 

- partii civile Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea suma de 1361320,04 lei( volumul 

64 dosar de apel) 

-partii civile Spitalul Clinic CF Timisoara suma de 39550 lei( volumul 18 dosar de apel) 

-partii civile Spitalul de Pneumoftiziologie Sfantul Andrei, judetul Arges suma de 

190336,25 lei (volumul 21 dosar de apel) 

- partii civile Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani suma de 2739483,32  lei( 

volumul 51 dosar de apel) 

- partii civile Spitalul Municipal Turnu Magurele suma de 300.266,80 lei( volumul 165 apel) 

 

-partii civile Spitalul Judetean de Urgenta Slatina suma de 902.487,54 cu dobanda legala 

(volumele 160-162 dosar de apel) 

 -partii civile Spitalul Clinic Judetean Mures suma de 2107041,75 lei ( volumul 23 apel) 

-partii civile Spitalul Clinic C.F. Craiova suma de 174.959,04 lei( volumul 35 apel) 

-partii civile Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes suma de 

402.631,48 lei( volumele 37-38 dosar de apel) 

-partii civile Spitalul Judetean de Ambulanta Arges suma de 204.664,78 lei( volumul 14 

apel) 

-partii civile Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila suma de 100.046 lei ( volumele 23, 

201 apel) 

Modifică cuantumul despăgubirilor civile acordate părții civile Spitalul de Boli Pulmonare 

Breaza,  de la 28107,36 lei la 24655,16 lei, cuantumul despăgubirilor civile acordate părții civile 

Spitalul Orășenesc Horezu de la 62.717,64 lei  la 59302,91 lei, cuantumul despăgubirilor acordate 

părții civile Spitalul Orășenesc Târgu Neamț de la 123828,84 lei la 141312,84( poziția 15 

rechizitoriu), cuantumul despăgubirilor acordate Spitalului Orăsenesc DR. VALER RUSSU de la 

4323543.00 lei la 5473,36 lei( poziția 121 tabel rechizitoriu. 

Modifică cuantumul despăgubirilor civile acordate părții civile Institutul de Urgență pentru 

Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mures de la 32051606.00( poziția 59 tabel fond ) la 

315642,60 lei( poziția 240 tabel rechizitoriu). 

Inlatura masura de siguranta a confiscarii speciale a sumelor de bani obtinute de catre 

inculpata SC HEXI PHARMA CO SRL  de la partile civile, dupa cum urmeaza:Institutul Clinic 

Fundeni, suma de 1445.766,35 lei ( pozitia 150 tabel), Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati 

Botosani, suma de 2753.423,32lei ( pozitia 18 tabel), Spitalul de Pneumoftiziologie Sfantul Andrei, 

judeatul Arges, suma de 190.331,25 lei (pozitia 5), Spitalul Municipal Turnu Magurele suma de 

300.266,80 lei (pozitia 180 tabel), Spitalul Clinic CF Craiova( a carui denumire a fost indreptata de 
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catre instanta de fond prin incheierea din data de 26.03.2019), suma de 174.959,04 lei (pozitia 166 

tabel), Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila suma de 149,553,40lei ( pozitia 195 tabel), 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes suma de 342.666,28 lei ( pozitia 

159 tabel), Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea suma de 1377.508,28 lei( pozitia 154 tabel), 

Spitalul Clinic Cai Ferate Timisoara suma  de 40034,04 lei( pozitia 87 tabel), Spitalul Universitar 

de Urgență  suma de 1817.067,54 lei( poziția 123), Penitenciar Spital Mioveni (Colibași) suma de 

5022 lei( pozitia 3 tabel confiscari), Spitalul Municipal Curtea de Arges suma de 135.055,68 lei( 

pozitia 4 tabel confiscari), Spitalul Județean de Urgență Călărași suma  de 1528542,18 lei(  poziția 

29 tabel confiscari hotarâre de fond), Spitalul Orășenesc Bolintin Vale suma de  150191,40 lei( 

pozitia 43 tabel confiscări), Spitalul  Dorohoi  suma de 589.205,25 lei( poziția 17 tabel confiscări), 

Spitalul Clinic CF Constanța suma de 35509 lei( poziția 37 tabel confiscări), Spitalul de Pediatrie 

Ploiești suma de 459810,89 lei ( poziția 71 tabel confiscări), Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii 

de Vede suma de 313430,74 lei( poziția 84 tabel confiscări), Spitalului Județean Buzău  suma de 

245.849,80 lei( poziția 26 tabelconfiscări ), Spitalul Județean de Urgență Călărași( poziția 29 tabel 

confiscări) suma de  1528542,18 lei. 

Confiscă de la inculpata SC HEXI PHARMA CO SRL suma  de 1714.688,24 lei( situația 

Spitalului Universitar de Urgență București), suma  de 496 lei ( situația Penitenciarului Spital 

Mioveni- Colibași),  suma  de 125701,68 lei. ( situația Spitalului Municipal Curtea de Argeș), suma 

de 115558,12 lei( situația Spitalului Orășenesc Bolintin Vale), suma de 2864 lei( situația Spitalului 

Clinic de Recuperare Cluj-Napoca)  suma de 530280,25 lei( situația  Spitalului Dorohoi), suma de 

24449 lei (cazul Spitalului Clinic CF Constanța), suma de  446164,89 lei ( situația Spitalului de 

Pediatrie Ploiești, suma de 304730,74 lei( situația  Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de 

Vede), suma de 242843,8 lei(  cazul  Spitalului Județean Buzău),   suma de 1449696,18 lei ( cazul 

Spitalului Județean de Urgență Călărași)., suma de 10101 lei ( situația Spitalului de Pediatrie Sibiu). 

În baza art.  422 Cod proc.pen., cu referire la art. 250
2 

 C.proc.pen., menține măsura 

asiguratorie a sechestrului luată asupra bunurilor inculpatei SC HEXIPHARMA CO SRL, teren 

intravilan, în suprafață de 2072mp (din acte) / 2060 ( măsurată), ………………………… în valoare 

orientativă de 1.636.880 euro, teren intravilan, în suprafață de 2633mp, ……………………., în 

valoare orientativă de 49.500,4 euro, construcție p+1E/structură metalică, anul construcției 

2014/fără lift/certificate energetic clasa B, în suprafață de 1520mp, ……………………., având 

valoarea de impunere de 693.256 lei, teren intravilan arabil, în suprafață de 11383mp, 

………………….., în valoare orientativă de 11.968,3 euro, a sumelor de bani, prezente şi viitoare, 

existente în conturile bancare ale S.C. HEXI PHARM CO. S.R.L, conturi bancare deschise la CEC 

Bank și Banca Comercială Română, imobilului situat în mun. București, str. Octavian Goga, nr. 14, 

parter+mezanin, bl. M61, Tronson 2 parțial, Magazin 6, în suprafață de 212,24 m.p., dobândit prin 

contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 459/03.05.2004 a B.N.P. Adela 

Surugiu, de către S.C. HEXI PHARM CO. S.R.L., având o valoare de impunere de 738.358 lei, în 

vederea aducerii la îndeplinire a amenzii penale a confiscării speciale, acoperirii prejudiciului 

cauzat părţilor civile şi cheltuielilor de judecată. 

În baza art.  422 Cod proc.pen., cu referire la art. 250
2 

 C.proc.pen, menţine măsura 

asiguratorie a sechestrului luată asupra bunurilor inculpatei Dinu Flori, teren intravilan în suprafață 

de 29 m.p., situat în mun. …………………, având o valoare de impunere de 3.001 euro, teren 

intravilan în suprafață de 117,53 m.p., Parcela nr. 20, situat în mun. …………………. și construcție 

compusă din subsol: adăpost, casa scării, pivniță, în suprafață de 16,80 m.p.; parter: cameră, 

bucătărie, vestibul, wc, în suprafață de 48,71 m.p.; garaj, în suprafață de 12,87 m.p.; balcon și 

terasă, în suprafață de 14,90 m.p.; spațiu tehnic, utilități în suprafață de 82,53 m.p.; etaj: trei camere, 

baie, spălător, baie, hol și casa scării, în suprafață de 59,29 m.p.; balcon în suprafață de 3,24 m.p. și 

balcon în suprafață de 8,38 m.p., cu nr. cadastral 228612-C1, având o valoare de impunere de 

503.300 lei, teren intravilan în suprafață de 197,74 m.p., Parcela nr. 32…………………, în valoare 

orientativă de 109.152,48 euro, teren intravilan în suprafață de 244,57 m.p., Parcela nr. 33, situat în 

mun. ……………….., în valoare orientativă de 135.002,64 euro, teren intravilan în suprafață de 

271,16 m.p, în vederea aducerii la îndeplinire a cheltuielilor de judiciare către stat.  
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În baza art.  422 Cod proc.pen., cu referire la art. 250
2 

 C.proc.pen menţine măsura 

asiguratorie a sechestrului luată asupra bunurilor asupra bunurilor inculpatului Leva Mihail, teren 

intravilan în suprafață de 3.656 m.p., construcțiile C2 în ……………C2, situat în 

…………………….., cotă 375/50.000, în valoare orientativă de 34.000,8 euro, unitate individuală 

situată în loc. ………………., în suprafață de 56,62 m.p., apartament 2 camere, având valoarea de 

impunere de 66.440 , în vederea aducerii la îndeplinire a cheltuielilor judiciare către stat. 

În baza art. 422 cu referire la art. 25 alin. 3 Cod proc. pen, dispune desființarea avizelor care 

au stat la baza punerii pe piață de către SC HEXI PHARMA CO SRL a următoarelor produse 

biocide KALEXIN, HEXIO-DERM, DEXIN, HEXIO-SCRUB, HEXIO-IOD SCRUB, 

POLYIODINE SCRUB, BIXOL, HEXIO-GEL PLUS, CLORHEXIN C, HEXIO C, KALAS, 

POLYIODINE TINCTURE, HEXIO-IOD TINCTURE, POLYIODINE, HEXIO IOD, HEXIOL, 

HEXIO SKIN, ACTISOL, HEXIO GEL, DERMOXIN, CLORHEXIN B, HEXIO B, CLORHEXIN 

A și HEXIO A,  THOR, HEXIO-SEPT AF, HEXIO-RAPID, TERRAPID, TERASEPT, HEXIO-

CID, HEXIO-SPRAY, THOR SPRAY, HEXIO-SEPT, SUPRASEPT, HEXIO-CLOR, 

HEXACLOR, HENZYME, HEXIO-ZYME și SUPRAHEX. 

Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. 

Ia act de retragerea apelului declarat de  apelanta partea civila Spitalul de Pneumoftiziologie 

Sfantul Stefan ( fila 72, vol 7 dosar de apel), pe care o va obliga la 500 lei cheltuieli judiciare catre 

stat. 

In baza art.  421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod proc.pen.  Curtea respinge ca nefondate apelul 

declarat de catre apelanta parte civila Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, avand in vedere 

exigentele art.371 Cod proc.pen si imprejurarea ca doar SC HEXI PHARMA CO SRL a fost trimisa 

in judecata pentru o infractiune de prejudiciu și apelul declarat de persoana vătămată Spital Clinic 

Recuperare Cluj-Napoca, pe care le va obliga la câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat. 

In baza art.  421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod proc.pen.  Curtea respinge ca tardive  apelurile 

declarate de către Institutul de Pneumoftziologie Marius Nasta, Spitalul Clinic CF Timişoara și 

Spitalul Orăşenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicaz, pe care le va obliga ca câte 300 lei cheltuieli judiciare 

către stat. 

Onorariul avocatului din oficiu pentru inculpata SC HEXI PHARMA CO SRL, în cuantum 

de 942 lei( fila 6 vol 348 dosar de apel) se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. 

Onorariul expertului chimist SAVA BOGDAN ALEXANDRU, în cuantum de 30.402 lei 

(fila 7 volumul 335 dosar de apel) se va avansa din fondurile Ministerului Justiției. 

Onorariile  expertelor  contabil  Dumitru DOINA EUGENIA și BĂLĂNESCU RODICA 

HRISA , în cuantum de 30.000 lei fiecare ( filele 303-305 volumul 346 dosar de apel), se vor 

avansa din fondurile Ministerului Justiției 

În baza art. 276 alin. 1 Cod proc.pen., obligă pe inculpata SC HEXI PHARMA CO SRL la 

plata a 5000 lei cheltuieli de judecată către partea civilă Spitalul Clinic Colentina, respectiv 10000 

lei către Institutul Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj Napoca( filele 5-7 vol 191 dosar de apel). 

Definitivă.  

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei 

instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., azi, 3.03.2023.  

 

     PREŞEDINTE                                               JUDECĂTOR 
                 ………………..     ……………………………….. 

 

 

 

 

             GREFIER, 

             …………………………. 
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red. I.C./3.03.2023 

dact. A.L. 2 ex./02.02.2023 

T. Bucureşti – jud.: S.M. 

 

 


