
Dosarul crimei de la o cafenea din Sebeș: V. S. condamnat la 13 ani de închisoare pentru omor 
 
Tribunalul Alba a pronunţat, luni, 4 februarie, în şedinţă publică, sentinţa penală prin care V. S., 
judecat pentru crima de la o cafenea din Sebeș, a fost condamnat la pedeapsa de 13 ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de omor. 
 
Prin hotărârea pronunţată de Tribunalul Alba inculpatul a fost obligat să plătească părţilor civile 
suma de 3.527 lei daune materiale şi 80.000 daune morale. 
Hotărârea Tribunalului Alba nu este definitivă, ea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la 
comunicare. Competenţa de soluţionare a apelului revine Curţii de Apel Alba Iulia. 
Conţinutul minutei hotărârii pronunţate în acest caz, postată pe portalul Tribunalului Alba, dosar 
1733/107/2018: 
„Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul S. V. – prin apărătorul 
său ales din infracţiunea de omor, prevăzută de art. 188, alin. 1 Cod penal în infracţiunea de omor 
prev. de art. 188 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 75 lit. a) Cod penal. 
… 
În baza art. 5, 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpaţi în 
vederea introducerii în S.N.D.G.J. şi dispune comunicarea hotărârii în acest sens la I.G.P.R. şi 
încunoştinţarea inculpaţilor despre necesitatea prelevării de probe biologice. 
… 
V. S. (37 de ani), a fost trimis în judecată sub acuzația de omor, dosarul fiind înregistrat pe rolul 
Tribunalului Alba. Cercetările au durat relativ puțin având în vedere că suspectul s-a predat și și-a 
recunoscut fapta de la bun început. Judecata va începe după ce dosarul va trece de camera 
preliminară. 
Procurorii au stabilit că omorul s-a produs pe fondul unui conflict spontan și nu a fost cu 
premeditare, astfel că au încadrat fapta la omor simplu. Potrivit art. 188 din Noul Cod Penal, uciderea 
unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi. 
Potrivit procurorilor, la data de 16 mai 2018, în jurul orelor 12.00, între victima B. A. A. (32 de ani) 
şi inculpatul S. V., care s-au întâlnit întâmplător în parcarea special amenajată a unui local din 
municipiul Sebeş, a izbucnit un conflict spontan în urma căruia inculpatul a lovit victima cu un cuţit, 
cauzându-i o leziune traumatică (plagă tăiată – înţepată toracică, cu lezarea cordului) care i-a cauzat 
decesul. 
Conflictul dintre cei doi era unul mai vechi, datând probabil din perioada în care ambii au fost plecaţi 
în străinătate. Autorul crimei este originar din comuna Pianu dar locuia de mai mulţi ani în localitatea 
Năvodari din judeţul Constanţa. La Pianu de Sus şi-a construit o cabană, distrusă într-un incendiu 
provocat intenţionat chiar în noaptea de după ziua crimei. 
Un dosar privind acest incendiu, despre care S. a spus că a fost pus intenționat, se află încă în 
cercetare pe masa anchetatorilor. După ce a înjunghiat victima, agresorul a fugit şi s-a predat după 3 
ore la Poliţia Alba Iulia. V. S. a venit însoţit de un avocat la poliţie. Victima B. A. A., de 32 de ani, a 
murit la puţin timp după ce a fost înjunghiat în zona inimii cu un cuţit. Tânărul se căsătorise cu doar 
câteva zile înainte de producerea tragediei. 
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