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REFERAT
cu propunere de luarea măsurii arestării preventive a
inculpaţilor
05.12.2014
Procurori ..........-– din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti;
Analizând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. de mai
sus, privind pe inculpaţii:
1.

VÎJU SILVIU RELU -, cercetat sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:

a). evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte)- prev. de
art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.,
b).spălare de bani în formă continuată(2 fapte) prev. de
art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.
1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
2.

BONCEA

ANDREI,

cercetat

sub

aspectul

săvârşirii

infracţiunilor de:
a). evaziune fiscală în formă continuată, (3 fapte) prev. de
art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
b). spălare de bani în formă continuată (3 fapte) prev. de
art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.
1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
3.

ION COSMIN ANDREI -, cercetat sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:

a). evaziune fiscală în formă continuată(3 fapte) , prev. de
art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
b ) spălare de bani în formă continuată(3 fapte)

prev. de

art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.
1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
4.

BĂLAN EUGENIA -, cercetată sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
a). evaziune fiscală în formă continuată(2 fapte) , prev. de
art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
b). spălare de bani în formă continuată(2 fapte)

prev. de

art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.
1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
5.

MEDELEANU CORINA –, cercetată sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
a). evaziune fiscală în formă continuată, (2 fapte)prev. de
art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

b). spălare de bani în formă continuată (2 fapte)prev. de
art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.
1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
6.

CALAPEREANU

ELENA

–,

sub

aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

7.

STĂNCULEANU ANDREEA –CORNELIA -, cercetat sub

aspectul săvârşirii infracţiunii de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.,
8.

TODERIUC MIHAI- VALENTIN -, sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
-

complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

9. TUDOR COSMINA - ELENA

-,

sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
-

complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
10.

PUIU DĂNUŢ-, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

a) complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(2
fapte), prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea
nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1
C.pen.,
b) spălare de bani în formă continuată – faptă prev. de art.
29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 , cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

11.

ADĂSCĂLIŢEI ELENA-LUCIA -, sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:
a)

complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(3

fapte), prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea
nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1
C.pen.,

b)

spălare de bani în formă continuată – faptă prev. de

art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 , cu aplic. art. 35 alin.
1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
12.

DUMITRU GHEORGHE CĂTĂLIN-, sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.,
13.

PANAITOAIA CONSTANTIN -, sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
a) complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.,
b) spălare de bani în formă continuată – faptă prev. de art.
29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 , cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

14.

FĂLCESCU MARCEL -, sub aspectul săvârşirii infracţiunii

de:
a) complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.,
b) spălare de bani în formă continuată – faptă prev. de art.
29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 , cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
15.

BĂLUŢĂ CRISTIAN FLORIN -, sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
16.

PANŢU IULIANA -sub aspectul săvârşirii infracţiunii de:

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

17.

MITU LIVIU GABRIEL -, sub aspectul săvârşirii infracţiunii

de:

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
18.

NIŢĂ ELENA –, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

a)- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(2
fapte), prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea
nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1
C.pen.,
b).spălare de bani în formă continuată – faptă prev. de art.
29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 , cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
19.

NIŢĂ ADRIAN-, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

a)

complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(2

fapte), prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea
nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

b)

spălare de bani în formă continuată – faptă prev. de

art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 , cu aplic. art. 35 alin.
1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
20.

BURLACU DRAGOŞ-CRISTIAN, sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

21.

BURLACU

ALEXANDRU

–,

sub

aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
22.

ŞERBĂNESCU ELISABETA MARINELA-, sub aspectul

săvârşirii infracţiunii de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

23.

ŞERBĂNESCU SABIN CRISTIAN –, sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
24.

SCUMPU MIHAELA –, sub aspectul săvârşirii infracţiunii

de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
25.

DAVIDESCU RADU GEORGE –, sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
26.

DINU

MIHAI

ADRIAN

–,

sub

aspectul

săvârşirii

infracţiunilor de:
a)

complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(2

fapte), prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea
nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

b)

spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29

alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.,
-

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1

C.pen.

27.

DINU GEORGE LAURENŢIU –, sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:
a)

complicitate la evaziune fiscală în formă continuată(2

fapte), prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea
nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
b)

spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29

alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.,
-

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1

C.pen.
28.

STANCIU MARIAN MARIUS - - sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:
a).complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.

b). spălare de bani în formă continuată - prev de art. 29
alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,
29.

TUDOR ION –, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de:

- complicitate la spălare de bani în formă continuată –
faptă prev. de art. prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin.1
lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi
art. 5 alin. 1 C.pen.,
30.

NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN -, sub aspectul

săvârşirii infracţiunii de :
- spălare de bani în formă continuată - faptă prev de art. 29
alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen
31. PĂUN CRISTIAN NICOLAE - - sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de :
- spălare de bani în formă continuată - faptă prev de art. 29
alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1
C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen
C O N S T A T Ă M:
MOD DE OPERARE ŞI SITUAŢIA DE FAPT PE SCURT

În perioada 2009-2014, reprezentanţii SC Studiourile Media
Pro SA(S.M.P) – inc. Boncea Andrei, Bălan Eugenia, Vâju Silviu
Relu, Ion Cosmin Andrei- directori generali în cadrul S.M.P
Medeleanu

Corina

–director

financiar

-

au

înregistrat

şi
în

contabilitatea societăţii facturi fiscale fictive (care nu atestă
operaţiuni reale) în valoare totală de 20.610.206 lei- în scopul
sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de
stat.
Facturile fiscale în cauză au fost emise în numele unui
număr de 21 societăţi comerciale, şi anume SC Dox Design SRL CUI 17328178, SC Art Construct SRL – CUI 29743682; SC Selena Art SRL CUI 15455396; SC Selena Art Deco & Painting SRL – CUI 26747361; PFA
Florea C. Elena – CUI 13405065; SC Movie Set Production SRL –
CUI23975551; SC Tody Film SRL - CUI 22852330; SC Roned Uniprest SRL
– CUI 30900888; SC DJ Soy Company Invest SRL – CUI 26728530; SC
Stage & Set SRL - CUI 16413615; SC Ravert Trading SRL – CUI 4966379;
SC Sort Prod Impex SRL - CUI 35432; SC Tany Media All SRL – CUI
16824491; SC New Media All Video SRL – CUI 29346500; SC BB
Comimpex SRL – CUI 2795531; SC Marian Fely SRL – CUI 10942005; SC
Apriser Design SRL – CUI 17577330; SC Myky Film SRL – CUI 17236350;
SC Total Best Advice SRL – CUI 20856114; SC Jamiro Cinetv SRL – CUI
16748661; SC Dalia Invest Com SRL – CUI 6079675; Sc M&G Film
Production Srl – Cui 14975072 - societăţi care în realitate nu au
prestat servicii şi nu au livrat bunuri către SC Studiourile Media
Pro SRL – conform facturilor fiscale emise - singura activitate a

acestor societăţi fiind aceea “de a furniza” facturi fiscale şi
chitanţe aferente, la solicitarea SC Studiourile Media Pro SA.
În mod concret, “colaborarea” SC Studiourile Media Pro
SA(SMP) cu societăţile menţionate mai sus s-a desfăşurat astfel:


În înţelegere cu reprezentanţii S.M.P, administratorii

societăţilor enumerate mai sus au acceptat să emită către SMP
facturi fiscale care nu atestau operaţiuni reale, în schimbul unor
comisione cuprinse între 10-30% din suma facturată. De
menţionat este că reprezentanţii acestor societăţi se află în
strânsă legătură cu SMP, în sensul în care fie sunt angajaţi sau
foşti angajaţi ai acestei din urmă societăţi, fie membri familiilor
acestora, fie chiar persoane care au prestat diverse servicii
pentru SMP şi cărora le-a fost propus acest mod de lucru.


Lunar, în funcţie de veniturile realizate de SC

Studiourile Media Pro SA, inculpata Calapereanu Elena –
angajată în cadrul SC Studiourile Media Pro SA - indica
reprezentanţilor societăţilor „furnizoare de facturi” sumele ce
urmau a fi trecute pe facturile fiscale. Evident, aceste sume nu
erau stabilite de inculpata Calapereanu Elena, ci erau aprobate şi
transmise acesteia de conducerea SC Studiourile Media Pro SA
prin intermediul inculpatei Medeleanu Corina – director
financiar al SMP.


În

vederea

emiterii

facturilor

fiscale,

inculpata

Calapereanu Elena transmitea, de obicei prin e-mail, situaţiile cu

sumele respective, defalcat pe facturi şi chitanţe, în sensul
indicării sumelor pentru care trebuiau întocmite doar facturi
fiscale şi a celor pentru care erau întocmite atât facturi fiscale,
cât şi chitanţe aferente acelor facturi.


După primirea şi înregistrarea în actele contabile a

facturilor fiscale astfel emise, SMP efectua
facturilor care nu erau însoţite şi de chitanţe
bancar.

plata aferentă
prin transfer

Aceste sume reprezentau, în fapt, comisionul plătit

reprezentanţilor societăţilor care acceptaseră în prealabil să
emită facturile fiscale fictive (care nu atestau operaţiuni reale).


Prin emiterea de chitanţe (pentru restul sumei

facturate) se crea aparenţa că SMP a efectuat integral plata
achiziţiilor înregistrate contabil – o parte prin transfer bancar, o
parte în numerar pe baza chitanţelor. În realitate, sumele de
bani

înscrise

pe

chitanţe

nu

erau

niciodată

achitate

reprezentanţilor societăţilor „furnizor”. Astfel, singurii bani
plătiţi de SMP reprezentau un procent cuprins între 10-30% (în
funcţie de înţelegerea cu reprezentantul societăţii „furnizoare”
de facturi) din sumele totale facturate. Pentru restul de 70-90%
din suma facturată, SMP solicita chitanţe conform cărora sumele
erau achitate cash reprezentanţilor societăţilor emitente, fapt
care în realitate nu se întâmpla, banii fiind însuşiţi de
reprezentanţii SMP.



Cât priveşte sumele ce ajungeau prin transfer bancar

în conturile celor 21 de societăţi comerciale, acestea au fost, în
principal, retrase în numerar de împuterniciţii pe conturi sau
transferate în conturile unor societăţi cunoscute ca având un
comportament de tip fantomă, respectiv SC ENADUS ART SRL, SC
SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC CLASICON TRANSVAL
CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE ASIGURARE SRL, SC
TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON
IMPEX SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL – societăţi controlate
de inculpaţii Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Cristian.


Pentru a evita plata impozitelor şi taxelor aferente,

„livrărilor” efectuate de SMP către cele 21 de societăţi,
reprezentanţii acestor din urmă societăți, fie nu declară livrările
către SMP (cum este cazul SC Ravert Trading SRL, SC Sort Prod
Imex SRL, SC Stage&Set SRL), fie înregistrează achiziţii în
cuantum egal cu livrările în baza unor facturi fiscale emise în
numele unor societăţi „cu identitate furată”( cum este cazul SC
Movie Set Production SRL )sau unor societăţi de tip fantomă,
cum este cazul( SC Art Construct SRL, SC Dox Design SRL, SC
Tody Film SRL, SC Jamiro CineTv SRL, SC Dalia Invest SRL).

În modul descris mai sus, SMP a înregistrat contabil şi a
declarat organelor fiscale teritoriale achiziţii care nu au la baza
operaţiuni reale, operaţiuni care nu s-au realizat în realitate ci doar
scriptic în scopul creşterii, în mod artificial, a cheltuielilor, diminuării
bazei impozabile şi implicit, a TVA şi a impozitului pe profit datorat,
creând astfel un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de
______________________.
***
1.

La data de 04.03.2014 Parchetul de pe lângă Tribunalul

Bucureşti s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de
evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prev. de art.9 alin.1 lit.c din
Legea nr. 241/2005 modificată şi art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.
656/2002 rep. de către reprezentantii SC Icon Production SRL – CUI
6345653, SC Velvet Production SRL – CUI 14915690, SC Castel Film SRL –
CUI 361803, SC Cubic Film SRL – CUI 16596539, SC Domino Film SRL –
CUI 4364047, SC Domino Productions SRL – CUI 21597484, SC Film
Location Guide SRL – CUI 18440470, SC Rollin Film SRL – CUI 9379308,
SC Film Factor SRL – CUI 12139003, SC Multi Media Est SRL – CUI
3752067, SC Mitra Film SRL – CUI 21639407, SC Soft Movie Solutions SRL
– CUI 30659934, SC Neo Production SRL – CUI 14318994, SC Bazaar Film
SRL – CUI 16661270, SC Adoxi SRL -

CUI 16941289, SC Media Pro

Pictures SA – CUI 9325987, SC Media Pro Entertainment Romania SA –
CUI 9325987, SC Nerv Film SRL – CUI 13789110, SC Media Vision SRL –
CUI 7940942, SC Studiourile Media Pro SA – CUI 2788488, SC Pro TV SA
– CUI 2835636, SC Alien Film SRL - CUI 15788226, SC Paradox Film SRL

– CUI 16139863, Vertical Film SRL, CUI 7052716, Televertical Film SRL,
CUI 9112997, SC Digital Spirit SRL – CUI 27259946,

SC AS Grup

International SRL - CUI 16137358, SC Badina Badina SRL - CUI 15424861,
M&G FILM PRODUCTION SRL

- CUI 14975072, SC Best Stage Film

Production SRL - CUI 16778263, SC Bluarinia Concept SRL - CUI
27334126, SC Media Tour SRL - CUI 16231770, All Ways Forward SRL CUI 24167830, Bozell Advertising Expert SRL- CUI 13513580, SC Autonet
SRL, CUI 11185770, SC Asko International SRL - CUI 14988790, SC Axis
Grup Construct SRL - CUI 13632432, SC Alina Film SRL - CUI 23890269,
SC Sergiana Prodimpex SRL, CUI 6981790, SC Omniasig Vienna Insurace
Group SA, CUI 14360018.
În fapt, s-a reţinut că reprezentanţii societăţilor sus menţionate au
creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea
organelor fiscale de achiziţii fictive urmate de transferuri bancare aferente
acestor achiziţii către un număr de 17 societăţi comerciale cu
comportament de tip “fantomă”, respectiv SC ENADUS ART SRL, SC
SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC CLASICON TRANSVAL
CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE ASIGURARE SRL, SC
TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON
IMPEX SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL, în scopul denaturarea
plăţii obligaţiilor fiscale către bugetul de stat.
Astfel, reprezentanţii societăţilor comerciale prin înregistrarea în
contabilitate a facturilor fiscale care nu atestau operaţiuni reale au urmărit

diminuarea bazei impozabile şi, pe cale de consecinţă,

prejudicierea

bugetul de stat. Mai mult, reprezentanţii acestor societăţi nu s-au limitat la
înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni de achiziţie fictive, ci au
ascuns provenienţa ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea
evazionistă, prin transferuri bancare repetate către conturile societăţilor
fantomă, în fapt, sumele de bani aferente acestor transferuri „întorcânduse” la reprezentantii societăţilor care au iniţiat tranzacţiile bancare. Ca
urmare a acestor activităţi, persoanele implicate au avut ca scop final
însuşirea şi disimularea originii ilicite a sumelor astfel rezultate.
Faţă de cele arătate mai sus, la data de 18.03.2014, prin Ordonanţa
nr. 910/P/2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus
începerea urmăririi penale “in rem” sub aspectul comiterii infracţiunilor de
evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prev. de art.9 alin.1 lit.c din
Legea nr. 241/2005 modificată şi art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.
656/2002 rep.

2.

La data de 23.04.2014, inculpatul Negoescu Tiberiu

Constantin – cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârşirea unor
infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani - în dosarul
penal nr. 4153/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a
formulat un denunţ împotriva numitului VIŞINESCU MIHAI sub
aspectul săvârşirii de către acesta a infracţiunilor de evaziune fiscală şi
spălare de bani, fapte prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005
modificată şi art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002 rep.
În fapt, denunţătorul a arătat că, în perioada 2009 – 2013, l-a ajutat
pe numitul Vişinescu Mihai să înregistreze în contabilitatea societăţilor pe

care le reprezenta- printre care

- SC Vertical Film SRL, SC

Televertical Film SRL, SC Adoxi SRL, SC Omniasig VIG SA,
achiziţii fictive -

prin emiterea unor facturi fiscale care nu atestau

operaţiuni reale. Numitul Negoescu Tiberiu Constantin a mai arătat că, în
perioada respectivă, exercita controlul asupra SC ENADUS ART SRL, SC
SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC CLASICON TRANSVAL
CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE ASIGURARE SRL, SC
NEGORO ADVERTISING SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC
KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL. În numele acestor
societăţi, numitul Negoescu Tiberiu Constantin, la indicaţia numitului
Vişinescu Mihai,

a emis facturi fiscale fictive şi a încasat contravaloarea

acestora. Ulterior, sumele încasate au fost retrase în numerar, în totalitate,
şi restituite numitului Vişinescu Mihai. În schimbul acestor servicii,
Negoescu Tiberiu Constantin a reţinut un comision cuprins între 4%-5%
din valoarea transferurilor.
Având în vedere cele arătate, la data de 27.06.2014, prin
Ordonanţa nr. 1495/P/2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bucureşti a dispus începerea urmăririi penale

„in rem” sub aspectul

săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin.1
lit.c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani – faptă prev. de art. 29
alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002.
La aceeaşi dată, constatându-se că între dosarul penal nr.
910/P/2014 şi dosarul nr. 1495/P/2014 există legătură, pentru o mai bună

înfăptuire a justiţiei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus
reunirea cauzelor nr. 1495/P/2014 şi nr. 910/P/2014, cercetările urmând
a fi continuate în dosarul penal nr. 910/P/2014.
3.

La data de 23.04.2014, inculpatul Negoescu Tiberiu

Constantin – cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârşirea unor
infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani - în dosarul
penal nr. 4153/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a
formulat un denunţ împotriva numitului BILCIURESCU TUDOREL sub
aspectul săvârşirii de cxătre acesta a infracţiunilor de evaziune fiscală şi
spălare de bani, fapte prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005
modificată şi art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002 rep.
În fapt, denunţătorul a arătat că, începând din anul 2011, l-a ajutat pe
numitul Bilciurescu Tudorel să înregistreze în contabilitatea societăţilor pe
care le reprezenta -

şi anume, SC AUTONET SRL, SC ASKO

INTERNATIONAL SRL şi
achiziţii fictive -

SC AXIS GRUP CONSTRUCT SRL -

prin emiterea unor facturi fiscale care nu atestau

operaţiuni reale. Numitul Negoescu Tiberiu Constantin a mai arătat că, în
perioada respectivă, exercita controlul asupra SC ENADUS ART SRL, SC
SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC CLASICON TRANSVAL
CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE ASIGURARE SRL, SC
NEGORO ADVERTISING SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC
KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL. În numele acestor
societăţi, numitul Negoescu Tiberiu Constantin, la indicaţia numitului

Bilciurecu Tudorel,

a întocmit contracte, devize fictive conţinând de

mărfuri care nu erau livrate în realitate şi facturi fiscale fictive, încasând
contravaloarea acestora. Ulterior, sumele încasate au fost

retrase în

numerar, în totalitate, şi restituite numituluiBilciurescu Tudorel. În
schimbul acestor servicii, Negoescu Tiberiu Constantin a reţinut un
comision cuprins între 3%-5% din valoarea transferurilor.
Având în vedere cele arătate, la data de 27.06.2014, prin
Ordonanţa nr. 1496/P/2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bucureşti a dispus începerea urmăririi penale

„in rem” sub aspectul

săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală – faptă prev. de art. 9 alin.1
lit.c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani – faptă prev. de art. 29
alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002.
La aceeaşi dată, constatându-se că între dosarul penal nr.
910/P/2014 şi dosarul nr. 1496/P/2014 există legătură, pentru o mai bună
înfăptuire a justiţiei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus
reunirea cauzelor nr. 1496/P/2014 şi nr. 910/P/2014, cercetările urmând
a fi continuate în dosarul penal nr. 910/P/2014
4.

La data de 01.07.2014 Parchetul de pe lângă Tribunalul

Bucureşti a dispus disjungerea cauzei privind pe inc. STANCIU
MARIAN MARIUS pentru comiterea infracţiunilor complicitate la
participaţie improprie (în forma ajutării) la evaziune fiscală în
formă continuată prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 52 alin. 3 C.pen. rap.
la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.,
evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălare de bani în
formă continuată prev de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu

aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. constând în
participarea acestuia la circuitul evazionist şi de spălare a banilor descris
mai sus în care au fost implicate STUDIOURILE MEDIAPRO, SC DOX
DESIGN SRL şi SC Enadus Art SRL, SC Moritz Advertising SRL,
SC Clasicon Transval Construct SRL, SC Nostrom Geo Construct
SRL, SC Nostra Star Construct SRL - firme controlate de inc.
NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN şi PĂUN NICOLAE CRISTIAN– şi
pe inc. NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN şi PĂUN NICOLAE
CRISTIAN – pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune
fiscală în formă continuată prev. de art. şi spălare de bani în formă
continuată pentru aceea că, prin intermediul firmelor cu comportament de
tip fantomă pe care le controlau în fapt - SC Enadus Art SRL, SC Moritz
Advertising SRL, SC Clasicon Transval Construct SRL, SC Nostrom Geo
Construct SRL, SC Nostra Star Construct SRL, au înlesnit înregistrarea în
evidenţa contabilă a SC DOX DESIGN SRL a mai multor facturi ce nu
reflectau operaţiuni reale, respectiv l-au ajutat pe inc. STANCIU MARIAN
MARIUS – administratorul SC DOX DESIGN SRL să disimuleze prin
transferuri bancare sume de bani având provenienţă infracţională precum
şi pe VANEA NICOLAE LUCIAN – pentru comiterea infracţiunii de
complicitate la spălare de bani în formă continuată, constând în aceea că şia adus aportul la circuitul de spălare de bani descris mai sus prin retragerea
în numerar a sumelor de bani virate din conturile SC DOX DESIGN SRL în
conturile societăţilor de tip fantomă coordonate de inc. NEGOESCU
TIBERIU CONSTANTIN şi PĂUN NICOLAE CRISTIAN, urmată de
remiterea acestor sume către inc. NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN şi
PĂUN NICOLAE CRISTIAN şi continuarea cercetărilor într-un
dosar distinct.

Dosarul astfel format a fost înregistrat la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 2349/P/2014. La data de
07.07.2014, constatând că între dosarul nr. 2349/P/2014 şi dosarul penal
nr. 910/P/2014 există legătură, pentru o mai bună înfăptuire a justiţiei, s-a
dispus reunirea cauzelor, cercetările fiind continuate în dosarul nr.
910/P/2014.
Faţă de cele arătate, la data de 04.07.2014, Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti a dispus continuarea urmăririi penale faţă de
suspecţii:
1. NEGOESCU TIBERIU-CONSTANTIN sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus
ART SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit
Rott Design SRL,SC Totsib Inad SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae
Cristian,

l-a

ajutat

pe

susp.

BILCIURESCU

TUDOREL

-

administrator al SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC
Axis Grup Construct SRL să înregistreze în evidenţele contabile ale
societăţilor şi să declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest
sens facturi fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări
de bunuri către SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC
Axis Grup Construct SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la

îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către aceste din urmă societăţi. În
vederea creării unei aparenţe de legalitate şi de realitate a efectuării
cheltuielilor declarate de SC Autonet SRL, SC Asko International
SRL, SC Axis Grup Construct SRL, susp. Negoescu Tiberiu Constantin,
în urma unei întelegeri prealabile cu susp. Bilciurescu Tudorel, a
acceptat să încaseze în mod repetat în conturile societăţilor fantomă pe care
le controla contravaloarea facturilor care, în realitate, nu reflectau
operaţiuni reale ( în sumă totală de 2.806.976 lei ) - sume pe care susp.
Negoescu Tiberiu Constantin, le retrăgea în numerar în aceeaşi zi sau cel
mai târziu a doua zi de la încasare - prin intermediul susp. Vanea Nicolae
Lucian şi Păun Nicolae Cristian. În final, sumele astfel retrase erau
înapoiate susp. Bilciurescu Tudorel - în schimbul unui comision de 7%8% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin si Păun Nicolae
Cristian.
b). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus
ART SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC
Tolueg Construct SRL, SC Kormac Media SRL, SC Peron Impex SRL,
împreună cu susp. Păun Nicolae Cristian, l-a ajutat pe susp. ŞOACHETE
VALENTIN - administrator al SC As Grup International SRL, SC
SV DESIGN INTERNATIONAL SRL - să înregistreze în evidenţele
contabile ale societăţilor şi să declare organelor fiscale achiziţii fictive,
emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în mod nereal, prestări

servicii sau livrări de bunuri către SC As Grup International SRL, SC
SV DESIGN INTERNATIONAL SRL, înlesnind în acest mod
sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către aceste din urmă
societăţi. În vederea creării unei aparenţe de legalitate şi de realitate a
efectuării cheltuielilor declarate de SC As Grup International SRL, SC
SV

DESIGN

INTERNATIONAL

SRL,

susp.

Negoescu

Tiberiu

Constantin, în urma unei întelegeri prealabile cu susp. Şoachete
Valentin, a acceptat să încaseze în mod repetat în conturile societăţilor
fantomă pe care le controla, contravaloarea facturilor care, în realitate, nu
reflectau operaţiuni reale (în sumă totală de 2.422.471 lei) - sume pe
care, susp. Negoescu Tiberiu Constantin, le retrăgea în numerar în aceeaşi
zi sau cel mai târziu a doua zi de la încasare - prin intermediul susp. Vanea
Nicolae Lucian şi Păun Nicolae Cristian. În final, sumele astfel retrase erau
înapoiate susp. Şoachete Valentin - în schimbul unui comision de 7%8% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin si Păun Nicolae
Cristian.
c). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Ibit Rott Design SRL, împreună cu
susp. Păun Nicolae Cristian, l-au ajutat pe susp. DOROBANŢU SILVIU
ŞTEFAN - administrator al SC ALL Ways Forward SRL, să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în

mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC ALL Ways
Forward SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale de către aceasta din urmă societate. În vederea creării
unei aparenţe de legalitate şi de realitate a efectuării cheltuielilor declarate
de SC ALL Ways Forward SRL, susp. Negoescu Tiberiu Constantin, în
urma unei întelegeri prealabile cu susp. Dorobanţu Silviu Ştefan, a
acceptat să încaseze în mod repetat în conturile societăţilor fantomă pe care
le controla contravaloarea facturilor care, în realitate, nu reflectau
operaţiuni reale (în sumă totală de 346.070 lei) - sume pe care susp.
Negoescu Tiberiu Constantin, le retrăgea în numerar în aceeaşi zi sau cel
mai târziu a doua zi de la încasare - prin intermediul susp. Vanea Nicolae
Lucian şi Păun Nicolae Cristian. În final, sumele astfel retrase erau
înapoiate susp. Dorobanţu Silviu Ştefan - în schimbul unui comision de
7%-8% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae
Cristian.
d). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Tia
Sped Trans SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae Cristian, au ajutat-o pe
susp.

Petchi

Roxana

-

administrator

al

SC

BOZELL

ADVERTISING EXPERT SRL să înregistreze în evidenţele contabile ale
societăţii şi să declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest
sens facturi fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări
de bunuri către SC BOZELL ADVERTISING EXPERT SRL, înlesnind

în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către
aceaste din urmă societăţi. În vederea creării unei aparenţe de legalitate şi
de realitate a efectuării cheltuielilor declarate de SC BOZELL
ADVERTISING EXPERT SRL, susp. Negoescu Tiberiu Constantin, în
urma unei întelegeri prealabile cu susp. Petchi Roxana, a acceptat să
încaseze în mod repetat în conturile societăţilor fantomă pe care le controla
contravaloarea facturilor care, în realitate, nu reflectau operaţiuni reale (în
sumă totală de 351.776 lei) - sume pe care susp. Negoescu Tiberiu
Constantin le retrăgea în numerar în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi
de la încasare - prin intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian şi Păun
Nicolae Cristian. În final, sumele astfel retrase erau înapoiate susp. Petchi
Roxana - în schimbul unui comision de 3%-5% - ce le revenea susp.
Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
e). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Tia
Sped Trans SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae Cristian, l-au ajutat pe
susp. TUDOR ION- administrator al SC ALINA FILM SRL să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC ALINA FILM
SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor
fiscale de către această din urmă societate. În vederea creării unei aparenţe
de legalitate şi de realitate a efectuării cheltuielilor declarate de SC ALINA

FILM SRL, susp. Negoescu Tiberiu Constantin, în urma unei întelegeri
prealabile cu susp. Tudor Ion, a acceptat să încaseze în mod repetat în
conturile societăţilor fantomă pe care le controla contravaloarea facturilor
care, în realitate, nu reflectau operaţiuni reale (în sumă totală de
267.312 lei) - sume pe care susp. Negoescu Tiberiu Constantin le retrăgea
în numerar în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi de la încasare - prin
intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian şi Păun Nicolae Cristian. În final,
sumele astfel retrase erau înapoiate susp. Tudor Ion - în schimbul unui
comision de 5%-6% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin si
Păun Nicolae Cristian.
f). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Moritz
Advertising SRL, SC Tia Sped Trans SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae
Cristian, l-au ajutat pe susp. VIŞINESCU MIHAI - administrator al
SC VERTICAL FILM SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţilor şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC VERTICAL
FILM SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL, înlesnind în acest mod
sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către aceste din urmă
societăţi. În vederea creării unei aparenţe de legalitate şi de realitate a
efectuării cheltuielilor declarate de SC VERTICAL FILM SRL, SC

TELEVERTICAL FILM SRL, susp. Negoescu Tiberiu Constantin, în
urma unei întelegeri prealabile cu susp. Vişinescu Mihai, a acceptat să
încaseze în mod repetat în conturile societăţilor fantomă pe care le controla
contravaloarea facturilor care, în realitate, nu reflectau operaţiuni reale, (în
sumă totală de 1.464.580 lei) - sume pe care, susp. Negoescu Tiberiu
Constantin le retrăgea în numerar în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi
de la încasare prin intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian şi Păun Nicolae
Cristian. În final, sumele astfel retrase erau înapoiate susp. Vişinescu
Mihai

în schimbul unui comision de 3%-6% - ce le

revenea susp.

Negoescu Tiberiu Constantin si Păun Nicolae Cristian.
g). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Sanya
Global Conect SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae Cristian, au ajutat-o pe
susp. Petchi Roxana să ascundă veniturile realizate de aceasta ca urmare
a serviciilor prestate către SC BLUARINIA CONCEPT SRL (în valoare de
728.482 lei) şi SC MEDIA TOUR SRL (în valoare de 346.354 lei) prin
emiterea (în numele societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care
atestau în mod nereal că serviciile fuseseră prestate de societăţile
comerciale cu comportament de tip „fantomă” controlate de susp. Negoescu
Tiberiu Constantin şi Păun Cristian. În acest mod, s-a creat aparenţa că
obligaţia fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi
care nu efectuau

înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi

comerciale si nu realizau în fapt serviciile facturate. În realitate, toate

sumele încasate în conturile acestor societăţi erau retrase, în totalitate, în
numerar - prin intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian - şi înapoiate susp.
Petchi Roxana în schimbul unui comision de 3%-5% - ce le revenea susp.
Negoescu Tiberiu Constantin si Păun Nicolae Cristian.
h). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Enadus ART SRL, SC Sanya Global
Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC Important Media House SRL, SC
Peterhof Ludom SRL, SC Totsib Inad SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae
Cristian, l-au ajutat pe susp. Tudor Ion să ascundă veniturile realizate de
acesta ca urmare a serviciilor prestate către SC M&G FILM LOCATION SRL
(în valoare de 1.263.700 lei), SC FLY M&G IMPEX SRL (în valoare de
314.407 lei), SC DALIA INVEST COM SRL (în valoare de 485.736 lei),
SC JAMIRO CINETV SRL (în valoare de 101.400 lei), SC BEST STAGE
FILM SRL (în valoare de 910.574 lei) prin emiterea (în numele
societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care atestau în mod nereal
că serviciile fuseseră prestate de societăţile comerciale cu comportament de
tip „fantomă” controlate de susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian. În acest mod, s-a creat aparenţa că obligaţia fiscală (aferentă
veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi care nu efectuau
înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi comerciale si nu realizau
în fapt serviciile facturate. În realitate, toate sumele încasate în conturile
acestor societăţi erau retrase, în totalitate, în numerar - prin intermediul
susp. Vanea Nicolae Lucian - şi înapoiate susp. Tudor Ion în schimbul

unui comision de 5%-6% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin
si Păun Nicolae Cristian.
i). “complicitate la evaziune fiscală “- faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit.a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-

în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising
SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC Important
Media House SRL, SC Nostra Star Construct SRL, SC Tia Sped Trans SRL,
SC Nostrom Geo Construct SRL, SC Moritz Advertising SRL, SC Peterhof
Ludom SRL, SC Clasicon Transval Construct SRL, SC Kormac Media SRL,
SC Tolueg Construct SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae Cristian, l-au
ajutat pe susp. VIŞINESCU MIHAI să ascundă veniturile realizate de
acesta ca urmare a serviciilor prestate către SC SERGIANA PRODIMPEX
SRL (în valoare de 444.890 lei), SC COMTECH CO SRL (în valoare de
565.750 lei), SC TOTAL PR BUSINESS SRL (în valoare de 387.500 lei),
SC ELECTRO TOTAL SRL (în valoare de 359.600 lei), SC GECOMAR 60
EXIM SRL (în valoare de 582.180 lei), SC NOVA LIBRIS IMPEX SRL (în
valoare de 258.214 lei), SC OMNIA INTERNATIONAL SRL (în valoare de
228.098 lei), SC COM GAZ STEEL SA (în valoare de 351.230 lei), SC
COMINOX

SRL

(în

valoare

de

261.020

lei),

SC

STRATEGO

INTERNATIONAL SRL (în valoare de 133.746 lei), SC THE PRINCE
INTERNATIONAL SRL (în valoare de 111.848 lei), SC ADION PROD
IMPEX TRANS SRL (în valoare de 141.980 lei), SC AXM PROD 93 SRL (în
valoare de 577.840 lei), SC SOLVIT NETWORKS SRL (în valoare de

97.030 lei), SC LUDWIG RCB EXIM SRL (în valoare de 1.135.460 lei), SC
INTELIFOCUS SRL (în valoare de 305.443 lei) prin emiterea (în numele
societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care atestau în mod nereal
că serviciile fuseseră prestate de societăţile comerciale cu comportament de
tip „fantomă” controlate de susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian. În acest mod, s-a creat aparenţa că obligaţia fiscală (aferentă
veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi care nu efectuau
înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi comerciale si nu realizau
în fapt serviciile facturate. În realitate, toate sumele încasate în conturile
acestor societăţi erau retrase, în totalitate, în numerar - prin intermediul
susp. Vanea Nicolae Lucian - şi înapoiate susp. Vişinescu Mihai, în
schimbul unui comision de 3%-6% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
j). “complicitate la evaziune fiscală “- faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit.a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus
ART SRL, SC Totsib Inad SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Sanya Global
Conect SRL, SC Moritz Advertising SRL, SC Important Media House SRL,
SC Tia Sped Trans SRL, SC Nostrom Geo Construct SRl, SC Nostra Star
Construct SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae Cristian, l-au ajutat pe
susp. PANAITESCU VLAD IOAN să ascundă veniturile realizate de
acesta ca urmare a serviciilor prestate către SC DOMINO PRODUCTIONS
SRL (în valoare de 81.530 lei), SC MEDIA PRO PICTURES SRL (în valoare
de 486.856 lei), SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT SRL (în valoare de

246.841 lei), SC STUDIOURILE MEDIA PRO SRL (în valoare de
3.510.638 lei), SC D.D. DECOR SRL (în valoare de 395.160 lei), SC ELCO
GRUP SRL (în valoare de 146.444 lei), SC NN SIM CONSTRUCT SRL (în
valoare de 1.275.543 lei), SC PRO TV SA (în valoare de 18.957 lei), SC
MEDIA VISION SRL (în valoare de

1.898.110 lei) prin emiterea (în

numele societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care atestau în
mod nereal că serviciile fuseseră prestate de societăţile comerciale cu
comportament de tip „fantomă” controlate de susp. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Cristian. În acest mod, s-a creat aparenţa că obligaţia
fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi care nu
efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi comerciale si nu
realizau în fapt serviciile facturate. În realitate, toate sumele încasate în
conturile acestor societăţi erau retrase, în totalitate, în numerar - prin
intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian - şi înapoiate susp. Panaitescu
Vlad Ioan, în schimbul unui comision de 3%-6% - ce le revenea susp.
Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
k). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-

în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising
SRL, SC Enadus ART SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Ibit Rott Design
SRL, SC Important Media House SRL, SC Tia Spe Trans SRL, SC Moritz
Advertising SRL,SC Clasicon Transval Construct SRL SC Kormac Media
SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae Cristian, l-au ajutat pe susp.
RĂILEANU DAN CRISTIAN să ascundă veniturile realizate de aceasta

ca urmare a serviciilor prestate către SC ICON PRODUCTION SRL (în
valoare de 194.266 lei); SC FILM LOCATION GUID SRL (în valoare de
301.916 lei), SC MITRA FILM SRL (în valoare de 272.609 lei), SC CUBIC
FILM SRL (în valoare de 343.576 lei), SC PARADOX FILM SRL (în
valoare de 124.013 lei), SC ROLLIN FILM SRL (în valoare de 1.544.184
lei), SC FILM FACTOR SRL (în valoare de 497.127 lei), SC SOFT MOVIE
SOLUTIONS SRL (în valoare de 394.458 lei), SC NEO PRODUCTION
SRL (în valoare de 194.620 lei), SC MULTIMEDIA EST SRL (în valoare
de 222.252 lei), SC UMBER CINEMA SRL (în valoare de 282.043 lei), SC
TODY FILM SRL (în valoare de 116.931 lei), SC ESCAPE GRUP SRL (în
valoare de 873.133 lei), SC FAMILY FILM PRODUCTION SRL (în valoare
de 16.820 lei)

prin emiterea (în numele societăţilor pe care le

reprezentau) a unor facturi care atestau în mod nereal că serviciile fuseseră
prestate de societăţile comerciale cu comportament de tip „fantomă”
controlate de susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Cristian. În acest
mod, s-a creat aparenţa că obligaţia fiscală (aferentă veniturilor realizate)
este în sarcina unor societăţi care nu efectuau înregistrări contabile, nu
declarau fiscal activităţi comerciale şi nu realizau în fapt

serviciile

facturate. În realitate, toate sumele încasate în conturile acestor societăţi
erau retrase, în totalitate, în numerar, prin intermediul susp. Vanea Nicolae
Lucian - şi înapoiate susp. RĂILEANU DAN CRISTIAN, în schimbul
unui comision de 12%-15% - ce le

revenea susp. Negoescu Tiberiu

Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
l). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:

-

în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising
SRL, SC Enadus ART SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Ibit Rott Design
SRL, SC Important Media House SRL,SC Tia Spe Trans SRL, SC Moritz
Advertising SRL,SC Clasicon Transval Construct SRL SC Kormac Media
SRL, SC Totsib Inad SRL, SC Nostra Star Construct SRL, SC Nostrom Geo
Construct SRL, împreună cu susp. Păun Nicolae Cristian, l-au ajutat pe
susp. RĂDUŢIU RĂZVAN ADRIAN să ascundă veniturile realizate de
aceasta ca urmare a serviciilor prestate către SC NERV FILM SRL (în
valoare de 341.928 lei), SC ALIEN FILM SRL (în valoare de 128.927 lei),
SC DIGITAL SPIRIT SRL (în valoare de 99.431 lei), SC ADOXI SRL (în
valoare de 115.940 lei), SC BAZAAR FILM SRL (în valoare de 1.390.173
lei), SC DOMINO FILM SRL (în valoare de 528.807 lei), SC TICA TRADE
SRL (în valoare de 983.000 lei), SC CASTEL FILM SRL (în valoare de
905.645 lei), prin emiterea (în numele societăţilor pe care le reprezentau)
a unor facturi care atestau în mod nereal că serviciile fuseseră prestate de
societăţile comerciale cu comportament de tip „fantomă” controlate de
susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Cristian. În acest mod, s-a creat
aparenţa că obligaţia fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina
unor societăţi care nu efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal
activităţi comerciale şi nu realizau în fapt serviciile facturate. În realitate,
toate sumele încasate în conturile acestor societăţi erau retrase, în
totalitate, în numerar, prin intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian - şi
înapoiate susp. RĂDUŢIU RĂZVAN ADRIAN, în schimbul unui
comision de 10%-15% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi
Păun Nicolae Cristian.

m). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, susp. Negoescu Tiberiu Constantin
în calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL ,SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu susp.Păun Nicolae Cristian, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile societăţilor
mai sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca Comercială
Română Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi Piraeus Bank, de
la SC Bozell Advertising Expert SRL (suma totală de 351.776 lei),
SC Autonet SRL, SC Asko International SRL şi SC Axis Grup
Construct SRL – (suma totală de 2.806.976 lei), SC As Grup
International SRL şi SC SV Design International SRL (suma
totală de 2.422.471 lei), SC Alina Film SRL (suma totală de
267.312 lei), SC Vertical Film SRL şi SC Televertical SRL (suma
totală de 1.464.580 lei) şi SC Omniasig Vig SA – (suma totală de –
639.144 lei), cuantumul total al sumelor încasate
7.952.259 lei - cunoscând că

fiind de

acestea provin din activităţi

infracţionale evazioniste. Ulterior, în scopul disimulării originii
ilicite a sumelor încasate, acestea erau fracţionate în sume mai
mici şi transferate în mod succesiv în conturile societăţilor

comerciale controlate de susp. Negoescu Tiberiu Constantin de unde în final

erau retrase în numerar fie de la casieria

băncii de către împuterniciţii pe conturile respective, fie de la
ATM de către susp. Vanea Nicolae Lucian şi Păun Cristian.
-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.

2.

PĂUN CRISTIAN – NICOLAE

-sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus
ART SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit
Rott Design SRL,SC Totsib Inad SRL, împreună cu susp. Negoescu Tiberiu
Constantin,

l-au

ajutat

pe

susp.

BILCIURESCU

TUDOREL

-

administrator al SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC
Axis Grup Construct SRL să înregistreze în evidenţele contabile ale
societăţilor şi să declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest
sens facturi fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări
de bunuri către SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC
Axis Grup Construct SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la
îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către aceste din urmă societăţi. În

vederea creării unei aparenţe de legalitate şi de realitate a efectuării
cheltuielilor declarate de SC Autonet SRL, SC Asko International
SRL, SC Axis Grup Construct SRL, susp. Păun Cristian, în urma unei
întelegeri prealabile cu susp. Bilciurescu Tudorel, a acceptat să încaseze
în mod repetat în conturile societăţilor fantomă contravaloarea facturilor
care, în realitate, nu reflectau operaţiuni reale (în sumă totală de
2.806.976 lei) - sume pe care susp. Păun Cristian le retrăgea în numerar,
în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi de la încasare - prin intermediul
susp. Vanea Nicolae Lucian. În final, sumele astfel retrase erau înapoiate
susp. Bilciurescu Tudorel - în schimbul unui comision de 7%-8% - ce le
revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
b). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus
ART SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC
Tolueg Construct SRL, SC Kormac Media SRL, SC Peron Impex SRL,
împreună cu susp. Negoescu Tiberiu Constantin,
ŞOACHETE

VALENTIN

-

administrator

l-a ajutat pe susp.
al

SC

As

Grup

International SRL, SC SV DESIGN INTERNATIONAL SRL să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţilor şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC As Grup
International SRL, SC SV Design International SRL, înlesnind în

acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către aceste
din urmă societăţi. În vederea creării unei aparenţe de legalitate şi de
realitate a efectuării cheltuielilor declarate de SC As Grup International
SRL, SC SV DESIGN INTERNATIONAL SRL, susp. Păun Cristian, în
urma unei întelegeri prealabile cu susp. Şoachete Valentin, a acceptat să
încaseze în mod repetat în conturile societăţilor fantomă contravaloarea
facturilor care, în realitate, nu reflectau operaţiuni reale (în sumă totală
de 2.422.471 lei) - sume pe care, susp. Păun Cristian le retrăgea în
numerar în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi de la încasare - prin
intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian. În final, sumele astfel retrase erau
înapoiate susp. Şoachete Valentin - în schimbul unui comision de 7%8% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae
Cristian.
c). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Ibit Rott Design SRL, împreună cu
susp. Negoescu Tiberiu Constantin, l-au ajutat pe susp. DOROBANŢU
SILVIU ŞTEFAN - administrator al SC ALL Ways Forward SRL, să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC ALL Ways
Forward SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale de către această din urmă societate. În vederea creării

unei aparenţe de legalitate şi de realitate a efectuării cheltuielilor declarate
de SC ALL Ways Forward SRL, susp. Păun Cristian, în urma unei
întelegeri prealabile cu susp. Dorobanţu Silviu Ştefan, a acceptat să
încaseze în mod repetat în conturile societăţilor fantomă contravaloarea
facturilor care, în realitate, nu reflectau operaţiuni reale (în sumă totală
de

346.070 lei ) - sume pe care susp. Păun Cristian le retrăgea în

numerar în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi de la încasare - prin
intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian. În final, sumele astfel retrase erau
înapoiate susp. Dorobanţu Silviu Ştefan, în schimbul unui comision de
7%-8% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae
Cristian.
d). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Tia
Sped Trans SRL, împreună cu susp. Negoescu Tiberiu Constantin, a ajutato pe susp. Petchi Roxana - administrator al SC BOZELL
ADVERTISING EXPERT SRL - să înregistreze în evidenţele contabile
ale societăţii şi să declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest
sens facturi fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări
de bunuri către SC BOZELL ADVERTISING EXPERT SRL, înlesnind
în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către
această din urmă societate. În vederea creării unei aparenţe de legalitate şi
de realitate a efectuării cheltuielilor declarate de SC BOZELL
ADVERTISING EXPERT SRL, susp. Păun Cristian, în urma unei

întelegeri prealabile cu susp. Petchi Roxana, a acceptat să încaseze în
mod repetat în conturile societăţilor fantomă contravaloarea facturilor care,
în realitate, nu reflectau operaţiuni reale (în sumă totală de 351.776 lei)
- sume pe care susp. Păun Cristian le retrăgea în numerar în aceeaşi zi sau
cel mai târziu a doua zi de la încasare - prin intermediul susp. Vanea
Nicolae Lucian. În final, sumele astfel retrase erau înapoiate susp. Petchi
Roxana, în schimbul unui comision de 3%-5% - ce le

revenea susp.

Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
e). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Tia
Sped Trans SRL, împreună cu susp. Negoescu Tiberiu Constantin, l-au
ajutat pe susp. TUDOR ION- administrator al SC ALINA FILM SRL
- să înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC ALINA FILM
SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor
fiscale de către această din urmă societate. În vederea creării unei aparenţe
de legalitate şi de realitate a efectuării cheltuielilor declarate de SC ALINA
FILM SRL, susp. Păun Nicolae Cristian, în urma unei întelegeri prealabile
cu susp. Tudor Ion, a acceptat să încaseze în mod repetat în conturile
societăţilor fantomă contravaloarea facturilor care, în realitate, nu reflectau
operaţiuni reale (în sumă totală de 267.312 lei) - sume pe care, susp.

Păun Nicolae Cristian le retrăgea în numerar în aceeaşi zi sau cel mai târziu
a doua zi de la încasare - prin intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian. În
final, sumele astfel retrase erau înapoiate susp. Tudor Ion, în schimbul
unui comision de 5%-6% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin
şi Păun Nicolae Cristian.
f). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Moritz
Advertising SRL, SC Tia Sped Trans SRL, împreună cu susp. Negoescu
Tiberiu Constantin,

l-au ajutat pe susp. VIŞINESCU MIHAI -

administrator al SC VERTICAL FILM SRL, SC TELEVERTICAL
FILM SRL - să înregistreze în evidenţele contabile ale societăţilor şi să
declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi
fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri
către SC VERTICAL FILM SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL,
înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de
către aceaste din urmă societăţi. În vederea creării unei aparenţe de
legalitate şi de realitate a efectuării cheltuielilor declarate de SC
VERTICAL FILM SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL, susp. Păun
Nicolae Cristian, în urma unei întelegeri prealabile cu susp. Vişinescu
Mihai, a acceptat să încaseze în mod repetat în conturile societăţilor
fantomă contravaloarea facturilor care, în realitate, nu reflectau operaţiuni
reale (în sumă totală de 1.464.580 lei) - sume pe care susp. Păun
Nicolae Cristian le retrăgea în numerar în aceeaşi zi sau cel mai târziu a

doua zi de la încasare - prin intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian. În
final, sumele astfel retrase erau înapoiate susp. Vişinescu Mihai, în
schimbul unui comision de 3%-6% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
g). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Sanya
Global Conect SRL, împreună cu susp. Negoescu Tiberiu Constantin, au
ajutat-o pe susp. Petchi Roxana să ascundă veniturile realizate de aceasta
ca urmare a serviciilor prestate către SC BLUARINIA CONCEPT SRL (în
valoare de 728.482 lei) şi SC MEDIA TOUR SRL (în valoare de 346.354 lei)
prin emiterea (în numele societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi
care atestau în mod nereal că serviciile fuseseră prestate de societăţile
comerciale cu comportament de tip „fantomă” controlate de susp. Negoescu
Tiberiu Constantin şi Păun Cristian. În acest mod, s-a creat aparenţa că
obligaţia fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi
care nu efectuau

înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi

comerciale şi nu realizau în fapt serviciile facturate. În realitate, toate
sumele încasate în conturile acestor societăţi erau retrase, în totalitate, în
numerar prin intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian şi înapoiate susp.
Petchi Roxana, în schimbul unui comision de 3%-5% - ce le revenea susp.
Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
h). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu

aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Enadus ART SRL, SC Sanya Global
Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC Important Media House SRL, SC
Peterhof Ludom SRL, SC Totsib Inad SRL, împreună cu susp. Negoescu
Tiberiu Constantin, l-au ajutat pe susp. Tudor Ion să ascundă veniturile
realizate de aceasta ca urmare a serviciilor prestate către SC M&G FILM
LOCATION SRL (în valoare de 1.263.700 lei), SC FLY M&G IMPEX SRL
(în valoare de 314.407 lei), SC DALIA INVEST COM SRL (în valoare de
485.736 lei), SC JAMIRO CINETV SRL (în valoare de 101.400 lei), SC
BEST STAGE FILM SRL (în valoare de 910.574 lei) prin emiterea (în
numele societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care atestau în
mod nereal că serviciile fuseseră prestate de societăţile comerciale cu
comportament de tip „fantomă” controlate de susp. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Cristian. În acest mod, s-a creat aparenţa că obligaţia
fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi care nu
efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi comerciale şi nu
realizau în fapt serviciile facturate. În realitate, toate sumele încasate în
conturile acestor societăţi erau retrase, în totalitate, în numerar prin
intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian şi înapoiate susp. Tudor Ion, în
schimbul unui comision de 5%-6% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
i). “complicitate la evaziune fiscală “- faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu

aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-

în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising
SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC Important
Media House SRL, SC Nostra Star Construct SRL, SC Tia Sped Trans SRL,
SC Nostrom Geo Construct SRL, SC Moritz Advertising SRL, SC Peterhof
Ludom SRL, SC Clasicon Transval Construct SRL, SC Kormac Media SRL,
SC Tolueg Construct SRL, împreună cu susp. Negoescu Tiberiu Constantin,
l-au ajutat pe susp. VIŞINESCU MIHAI să ascundă veniturile realizate de
acesta ca urmare a serviciilor prestate către SC SERGIANA PRODIMPEX
SRL (în valoare de 444.890 lei), SC COMTECH CO SRL (în valoare de
565.750 lei), SC TOTAL PR BUSINESS SRL (în valoare de 387.500 lei),
SC ELECTRO TOTAL SRL (în valoare de 359.600 lei), SC GECOMAR 60
EXIM SRL (în valoare de 582.180 lei), SC NOVA LIBRIS IMPEX SRL (în
valoare de 258.214 lei), SC OMNIA INTERNATIONAL SRL (în valoare de
228.098 lei), SC COM GAZ STEEL SA (în valoare de 351.230 lei), SC
COMINOX

SRL

(în

valoare

de

261.020

lei),

SC

STRATEGO

INTERNATIONAL SRL (în valoare de 133.746 lei), SC THE PRINCE
INTERNATIONAL SRL (în valoare de 111.848 lei), SC ADION
PRODIMPEXTRANS SRL (în valoare de 141.980 lei), SC AXM PROD 93
SRL (în valoare de 577.840 lei), SC SOLVIT NETWORKS SRL (în valoare
de 97.030 lei), SC LUDWIG RCB EXIM SRL (în valoare de 1.135.460 lei),
SC INTELIFOCUS SRL (în valoare de 305.443 lei) prin emiterea (în
numele societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care atestau în
mod nereal că serviciile fuseseră prestate de societăţile comerciale cu
comportament de tip „fantomă” controlate de susp. Negoescu Tiberiu

Constantin şi Păun Cristian. În acest mod, s-a creat aparenţa că obligaţia
fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi care nu
efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi comerciale şi nu
realizau în fapt serviciile facturate. În realitate, toate sumele încasate în
conturile acestor societăţi erau retrase, în totalitate, în numerar prin
intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian şi înapoiate susp. Vişinescu
Mihai, în schimbul unui comision de 3%-6% - ce le

revenea susp.

Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
j). “complicitate la evaziune fiscală “- faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus
ART SRL, SC Totsib Inad SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Sanya Global
Conect SRL, SC Moritz Advertising SRL, SC Important Media House SRL,
SC Tia Sped Trans SRL, SC Nostrom Geo Construct SRl, SC Nostra Star
Construct SRL împreună cu susp. Negoescu Tiberiu Constantin, l-au ajutat
pe susp. PANAITESCU VLAD IOAN să ascundă veniturile realizate de
aceasta ca urmare a serviciilor prestate către SC DOMINO PRODUCTION
SRL (în valoare de 81.530 lei), SC MEDIA PRO PICTURES SRL (în valoare
de 486.856 lei), SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT SRL (în valoare de
246.841 lei), SC STUDIOURILE MEDIA PRO SRL (în valoare de
3.510.638 lei), SC DD DECOR SRL (în valoare de 395.160 lei), SC ELCO
GRUP SRL (în valoare de 146.444 lei), SC N.N. SIM CONSTRUCT SRL (în
valoare de 1.275.543 lei), SC PRO TV SA (în valoare de 18.957 lei), SC
MEDIA VISION SRL (în valoare de

1.898.110 lei) prin emiterea (în

numele societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care atestau în
mod nereal că serviciile fuseseră prestate de societăţile comerciale cu
comportament de tip „fantomă” controlate de susp. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Cristian. În acest mod, s-a creat aparenţa că obligaţia
fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi care nu
efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi comerciale şi nu
realizau în fapt serviciile facturate. În realitate, toate sumele încasate în
conturile acestor societăţi erau retrase în totalitate, în numerar prin
intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian şi înapoiate susp. Panaitescu
Vlad Ioan, în schimbul unui comision de 3%-6% - ce le revenea susp.
Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
k). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-

în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising
SRL, SC Enadus ART SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Ibit Rott Design
SRL, SC Important Media House SRL,SC Tia Sped Trans SRL, SC Moritz
Advertising SRL,SC Clasicon Transval Construct SRL SC Kormac Media
SRL, împreună cu susp. Negoescu Tiberiu Constantin, l-au ajutat pe susp.
RĂILEANU DAN CRISTIAN să ascundă veniturile realizate de aceasta
ca urmare a serviciilor prestate către SC ICON PRODUCTION SRL (în
valoare de 194.266 lei), SC FILM LOCATION GUIDE SRL (în valoare de
301.916 lei), SC MITRA FILM SRL (în valoare de 272.609 lei), SC CUBIC
FILM SRL (în valoare de 343.576 lei), SC PARADOX FILM SRL (în
valoare de 124.013 lei), SC ROLLIN FILM SRL (în valoare de 1.544.184

lei), SC FILM FACTOR SRL (în valoare de 497.127 lei), SC SOFT MOVIE
SOLUTIONS SRL (în valoare de 394.458 lei), SC NEO PRODUCTION
SRL (în valoare de 194.620 lei), SC MULTIMEDIA EST SRL (în valoare
de 222.252 lei), SC UMBER CINEMA SRL (în valoare de 282.043 lei), SC
TODY FILM SRL (în valoare de 116.931 lei), SC ESCAPE GRUP SRL (în
valoare de 873.133 lei), SC FAMILY FILM PRODUCTION (în valoare de
16.820 lei) prin emiterea (în numele societăţilor pe care le reprezentau) a
unor facturi care atestau în mod nereal că serviciile fuseseră prestate de
societăţile comerciale cu comportament de tip „fantomă” controlate de
susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Cristian. În acest mod, s-a creat
aparenţa că obligaţia fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina
unor societăţi care nu efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal
activităţi comerciale şi nu realizau în fapt serviciile facturate. În realitate,
toate sumele încasate în conturile acestor societăţi erau retrase, în
totalitate, în numerar

prin intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian şi

înapoiate susp. RĂILEANU DAN CRISTIAN, în schimbul unui comision
de 12%-15% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Nicolae Cristian.
l). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit.a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-

în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising
SRL, SC Enadus ART SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Ibit Rott Design
SRL, SC Important Media House SRL,SC Tia Spe Trans SRL, SC Moritz

Advertising SRL,SC Clasicon Transval Construct SRL SC Kormac Media
SRL, SC Totsib Inad SRL, SC Nostra Star Construct SRL, SC Nostrom Geo
Construct SRL, împreună cu susp. Negoescu Tiberiu Constantin, l-au ajutat
pe susp. RĂDUŢIU RĂZVAN ADRIAN să ascundă veniturile realizate de
aceasta ca urmare a serviciilor prestate către SC NERV FILM SRL (în
valoare de 341.928 lei), SC ALIEN FILM SRL (în valoare de 128.927 lei),
SC DIGITAL SPIRIT SRL (în valoare de 99.431 lei), SC ADOXI SRL (în
valoare de 115.940 lei), SC BAZAAR FILM SRL (în valoare de 1.390.173
lei), SC DOMINO FILM SRL (în valoare de 528.807 lei), SC TICA TRADE
SRL (în valoare de 983.000 lei), SC CASTEL FILM SRL (în valoare de
905.645 lei), prin emiterea (în numele societăţilor pe care le reprezentau)
a unor facturi care atestau în mod nereal că serviciile fuseseră prestate de
societăţile comerciale cu comportament de tip „fantomă” controlate de
susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Cristian. În acest mod, s-a creat
aparenţa că obligaţia fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina
unor societăţi care nu efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal
activităţi comerciale şi nu realizau în fapt serviciile facturate. În realitate,
toate sumele încasate în conturile acestor societăţi erau retrase, în
totalitate, în numerar - prin intermediul susp. Vanea Nicolae Lucian - şi
înapoiate susp. RĂDUŢIU RĂZVAN ADRIAN, în schimbul unui
comision de 10%-15% - ce le revenea susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi
Păun Nicolae Cristian.
m). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, susp. Păun Nicolae Cristian în
calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL ,SC SANYA

GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu susp.Negoescu Tiberiu Constantin, cu
intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a încasat în conturile
societăţilor mai sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca
Comercială Română, Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi
Piraeus Bank, de la SC Bozell Advertising Expert SRL- (suma totală
de 351.776 lei), SC Autonet SRL, SC Asko International SRL şi SC
Axis Grup Construct SRL – (suma totală de 2.806.976 lei), SC As
Grup International SRL şi SC SV Design International SRL (suma
totală de 2.422.471 lei), SC Alina Film SRL (suma totală de
267.312 lei), SC Vertical Film SRL şi SC Televertical SRL (suma
totală de 1.464.580 lei) şi SC Omniasig Vig SA – (suma totală de
– 639.144 lei), cuantumul total al sumelor încasate

fiind de

7.952.259 lei - cunoscând că acestea provin din activităţi
infracţionale evazioniste. Ulterior, în scopul disimulării originii
ilicite a sumelor încasate, acestea erau fracţionate în sume mai
mici şi transferate în mod succesiv în conturile societăţilor
comerciale controlate de susp. Negoescu Tiberiu Constantin de unde în final erau retrase în numerar fie de la casieria băncii
de către împuterniciţii pe conturile respective, fie de la ATM de
către susp. Vanea Nicolae Lucian.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.
3.

VANEA LUCIAN NICOLAE- sub aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:
- “complicitate la spălare de bani” - faptă prev de art. 48
C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen. - constând în aceea că,
în perioada 2009 - ianuarie 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, i-a ajutat pe susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian Nicolae să retragă, în mod repetat, din conturile SC ENADUS ART
SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC
IBIT ROTT DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM
SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR
CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ
ADVERTISING SRL, SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC
CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE
ASIGURARE SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC TOLUEG
CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL
sume cuprinse între 10.000 lei - 100.000 lei (atât de la casieria băncilor în
calitate de împuternicit pe conturi cât şi de la ATM cu ajutorul cardurilor
bancare) - cunoscând că acestea proveneau din activităţi infractionale şi
urmau a fi restituite, în cea mai mare parte (cu excepţia unui comision de
7%-8%

ce

era

reţinut

de

susp.

Negoescu

Tiberiu

Constantin)

reprezentanţilor societăţilor care iniţial alimentau conturile societăţilor
anterior menţionate cu aceste sume, cu titlul de plăţi contravaloare servicii
prestate/ livrări de bunuri care, în realitate, nu se efectuau.

4.

BILCIURESCU

TUDOREL

–sub

aspectul

săvârşirii

infracţiunilor de:
a)

“evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din

Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art 35 alin.1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
Autonet SRL (CUI 11185770), SC Asko International SRL (CUI
14988790), SC Axis Grup Construct SRL (CUI 13632432) a
înregistrat în documentele contabile ale societăţilor sus menţionate,
precum şi în celelalte documente legale (declaraţii fiscale) operaţiuni fictive
constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii de la SC Sanya Global
Conect SRL, SC Negoro Advertising SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Ibit
Rott Design SRL SC Tot Sib Inad SRL, SC Enadus Art SRL (societăţi cu
comportament de tip fantomă), în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale.
b)

“spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din

Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC Axis Grup
Construct SRL a transferat, în mod repetat, cu titlu de plată
contravaloare servicii suma totală de 2.806.976 lei din conturile bancare
aparţinând SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC Axis
Grup Construct SRL în conturile bancare aparţinând societăţilor cu
comportament tip fantomă, respectiv SC Sanya Global Conect SRL, SC

Negoro Advertising SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Ibit Rott Design SRL
SC Tot Sib Inad SRL, SC Enadus Art SRL (societati ce nu au prestat
serviciile ce au stat la baza sumelor transferate), în scopul creării unei
aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a
sumelor, ulterior sumele fiindu-le remise, în numerar, în cea mai mare
parte, de catre susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
-

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu

aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.

5.

ŞOACHETE

VALENTIN

–

sub

aspectul

săvârşirii

infracţiunilor de:
a). “evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.

- constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu

intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant
al SC As Grup International SRL (CUI 16137358), SC SV Design
International SRL (CUI 20752709 ), a înregistrat în documentele
contabile ale societăţilor sus menţionate, precum şi în celelalte documente
legale (declaraţii fiscale) operaţiuni fictive constând în achiziţii nereale de
bunuri şi servicii de la SC Enadus Art SRL, SC Sanya Global Conect SRL,
SC Ibit Rott Design SRL, SC Tolueg Construct SRL, SC Peron Impex SRL,
SC Negoro Advertising SRL şi SC Kormac MediaSRL (societăţi cu
comportament de tip fantoma), în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale.

b). “spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC As
Grup International SRL, SC SV Design International SRL a
transferat, în mod repetat, cu titlu de plată contravaloare servicii suma
totală de 2.422.471 lei din conturile bancare aparţinând SC As Grup
International SRL, SC SV Design International SRL în conturile
bancare aparţinând societăţilor cu comportament tip fantomă, respectiv SC
Enadus Art SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL,
SC Tolueg Construct SRL, SC Peron Impex SRL, SC Negoro Advertising
SRL şi SC Kormac Media SRL (societati ce nu au prestat serviciile ce au stat
la baza sumelor transferate), în scopul creării unei aparenţe de legalitate a
activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a sumelor, ulterior sumele
fiindu-i remise, în numerar, în cea mai mare parte, de către susp. Negoescu
Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
-

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu

aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.

6.

DOROBANŢU SILVIU ŞTEFAN –sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:
a). “evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.

- constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu

intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant
al SC ALL WAYS FORWARD SRL – CUI 24167830, a înregistrat în
documentele contabile ale societăţii sus menţionate, precum şi în celelalte
documente legale (declaraţii fiscale) operaţiuni fictive constând în achiziţii
nereale de bunuri şi servicii de la SC Ibit Rott Design SRL, (societate cu
comportament de tip fantomă) în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale.
b). “spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
ALL WAYS FORWARD SRL – CUI 24167830, a transferat, în mod
repetat, cu titlu de plată contravaloare servicii suma totală de 346.070 lei
din conturile bancare aparţinând SC ALL WAYS FORWARD SRL în
conturile bancare aparţinând societăţii cu comportament tip fantomă,
respectiv SC Ibit Rott Design SRL (societate ce nu a prestat serviciile ce au
stat la baza sumelor transferate), în scopul creării unei aparenţe de
legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a sumelor,
ulterior sumele fiindu-i remise, în numerar, în cea mai mare parte, de către
susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
-

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu

aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.
7.

PETCHI ROXANA –sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

a). “evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5

alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
BOZELL

ADVERTISING

EXPERT

SRL

(CUI

13513580),

a

înregistrat în documentele contabile ale societăţii sus menţionate, precum
şi în celelalte documente legale (declaraţii fiscale) operaţiuni fictive
constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii de la SC Sanya Global
Conect SRL şi SC Tia Sped Trans SRL (societăţi cu comportament de tip
fantomă) în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
b). “spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
BOZELL ADVERTISING EXPERT SRL, a transferat, în mod repetat,
cu titlu de plată contravaloare servicii suma totală de 351.776 lei din
conturile bancare aparţinând SC BOZELL ADVERTISING EXPERT
SRL în conturile bancare aparţinând societăţilor cu comportament tip
fantomă, respectiv SC Sanya Global Conect SRL şi SC Tia Sped Trans SRL
(societati ce nu au prestat serviciile ce au stat la baza sumelor transferate),
în scopul

creării unei aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi

disimulării originii ilicite a sumelor, ulterior sumele fiindu-i remise, în
numerar, în cea mai mare parte, de catre susp. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
c). „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 alin. 1 C.pen. –
constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi

rezoluţii infracţionale, a ascuns veniturile impozabile realizate ca urmare a
serviciilor prestate în favoarea SC BLUARINIA CONCEPT SRL – CUI
27334126 (în valoare de 728.482 lei) şi SC MEDIA TOUR SRL – CUI
16231770 (în valoare de 346.354 lei) - prin emiterea unor facturi fiscale
fictive în numele SC SANYA GLOBAL CONECT SRL şi SC NEGORO
ADVERTISING SRL- societăţi cu comportament de tip “fantomă”,
cunoscând că acestea nu înregistrează contabil, nu declară fiscal sumele
respective si nu desfasoara in realitate niciun fel de activitate comerciala.
În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente acestor
venituri, susp. Petchi Roxana a creat aparenţa că societăţile în numele
cărora se emiteau facturile erau beneficiarele veniturilor respective şi deci
acestea aveau obligaţia de a plăti bugetului de stat taxele şi impozitele
aferente veniturilor realizate.În realitate, după încasare, sumele erau
retrase în numerar, în totalitate, şi restituite susp. Petchi Roxana. În
activitatea infracţională, susp. Petchi Roxana a fost ajutată de suspecţii
Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian ( cei
care controlau în fapt societăţile fantomă) care, fie au întocmit la
indicaţia acesteia facturi fiscale care nu atestau operaţiuni reale, fie i-au
pus la dispoziţie acesteia facturi fiscale “ în alb” pe care susp. Petchi
Roxana le completa personal, în funcţie de necesităţi. Totodată, suspecţii
Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian se
ocupau şi de retragerea în numerar a sumelor încasate în conturile
societăţilor fantomă şi restituirea acestora către susp. Petchi Roxana. În
schimbul acestor “servicii”, suspecţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun
Cristian şi Vanea Nicolae Lucian reţineau din sumele încasate un comision
de 3%-5%.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.
8.

TUDOR ION –sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

a). “evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
ALINA FILM SRL, a înregistrat în documentele contabile ale societăţii
sus menţionate, precum şi în celelalte documente legale (declaraţii fiscale)
operaţiuni fictive constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii de la SC
Tia Sped Trans SRL, SC Sanya Global

Conect SRL (societăţi cu

comportament de tip fantomă) în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale.
b). “spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
ALINA FILM SRL, a transferat, în mod repetat, cu titlu de plată
contravaloare servicii suma totală de 267.312 lei din conturile bancare
aparţinând SC ALINA FILM SRL în conturile bancare aparţinând
societăţilor cu comportament tip fantomă, respectiv SC Tia Sped Trans
SRL şi SC Sanya Global Conect SRL (societati ce nu au prestat serviciile ce
au stat la baza sumelor transferate), în scopul creării unei aparenţe de
legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a sumelor,

ulterior sumele fiindu-i remise, în numerar, în cea mai mare parte, de către
susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Paun Nicolae Cristian.
c).” complicitate la spălare de bani “ - faptă prev de art. 48
C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, rep. cu
aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, suspectul Tudor Ion a preluat sumele de
bani retrase din conturile societăţilor controlate de înv. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Cristian Nicolae în vederea restituirii acestor sume către
reprezentanţii societăţilor comerciale care (în scopul de a crea aparenţa
unor cheltuieli reale) iniţial, viraseră sumele respective drept contravaloare
a unor servicii sau bunuri care în realitate nu se efectuau, banii revenindule, după ce erau retraşi în numerar. Astfel, în perioada mai sus menţionată,
suspectul Tudor Ion a preluat în numele SC As Grup International
SRL, SC SV Design International SRL diverse sume de bani pe care
aceste două societăţi le plătiseră în conturile SC Enadus Art SRL, SC Sanya
Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC Tolueg Construct SRL, SC
Negoro Advertising SRL şi SC Kormac MediaSRL drept contravaloare a
unor servicii sau bunuri.
d). „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 alin. 1 C.pen. –
constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, a ascuns veniturile realizate ca urmare a
serviciilor prestate în favoarea SC M&G FILM PRODUCTION SRL –CUI
14975072 (în valoare de 1.263.700 lei), SC FLY M&G IMPEX SRL – CUI
16630576 (în valoare de 316.407 lei), SC DALIA INVEST COM SRL - CUI

6079675 (în valoare de 485.736 lei), SC JAMIRO CINETV SRL - CUI
16748661 (în valoare de 101.400 lei), SC BEST STAGE FILM SRL – CUI
16778263 (în valoare de 910.574 lei) - prin emiterea unor facturi fiscale
fictive în numele SC ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT
SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF
LUDOM SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL-

societăţi cu

comportament de tip “fantomă”, cunoscând că acestea nu înregistrează
contabil, nu declară fiscal sumele respective si nu desfasoara in realitate
niciun fel de activitate comerciala. În scopul sustragerii de la
îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente acestor venituri, susp. Tudor
Ion a creat aparenţa că societăţile în numele cărora se emiteau facturile
erau beneficiarele veniturilor respective şi deci acestea aveau obligaţia de
a plăti bugetului de stat taxele şi impozitele aferente veniturilor realizate.
În realitate, după încasare, sumele erau retrase în numerar, în totalitate,
şi restituite susp. Tudor Ion. În activitatea infracţională, susp. Tudor Ion,
a fost ajutat de suspecţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi
Vanea Nicolae Lucian (cei care controlau în fapt societăţile fantomă) care,
fie au întocmit la indicaţia acestuia facturi fiscale care nu atestau
operaţiuni reale, fie i-au pus la dispoziţie acestuia facturi fiscale “ în alb”
pe care susp. Tudor Ion le completa personal în funcţie de necesităţi.
Totodată, suspecţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea
Nicolae Lucian se ocupau şi de retragerea în numerar a sumelor încasate
în conturile societăţilor fantomă şi restituirea acestora către susp. Tudor
Ion. În schimbul acestor “servicii”, suspecţii Negoescu Tiberiu Constantin,
Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian reţineau din sumele încasate un
comision de 5%-6%.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin.1 C.pen.
9.

VIŞINESCU MIHAI –sub aspectul săvârşirii infracţiunilor

de:
a).”evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.

- constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu

intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant
al SC VERTICAL FILM SRL - CUI 7052716, SC TELEVERTICAL
FILM SRL - CUI 9112997, a înregistrat în documentele contabile ale
societăţilor sus menţionate, precum şi în celelalte documente legale
(declaraţii fiscale) operaţiuni fictive constând în achiziţii nereale de bunuri
şi servicii de la SC Tia Sped Trans SRL, SC Sanya Global Conect SRL,SC
Moritz Advertising SRL (societăţi cu comportament de tip fantomă), în
scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
b).”spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
VERTICAL SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL, a transferat, în mod
repetat, cu titlu de plată contravaloare servicii suma totală de 1.464.580
lei din conturile bancare aparţinând SC VERTICAL SRL, SC
TELEVERTICAL FILM SRL în conturile bancare aparţinând societăţilor
cu comportament tip fantomă, respectiv SC Tia Sped Trans SRL, SC Sanya
Global Conect SRL, SC Moritz Advertising SRL (societati ce nu au prestat

serviciile ce au stat la baza sumelor transferate), în scopul creării unei
aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a
sumelor, ulterior sumele fiindu-i remise, în numerar, în cea mai mare
parte, de către susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Paun Nicolae Cristian.
c). „evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 alin. 1
C.pen. – constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie, în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a ascuns veniturile realizate ca urmare
a serviciilor prestate în favoarea SC SERGIANA PRODIMPEX SRL –CUI
6981790 (în valoare de 444.890 lei); SC COMTECH CO SRL - CUI
9600823 (în valoare de 565.750 lei), SC TOTAL PR BUSINESS SRL – CUI
22568371 (în valoare de 387.500 lei), SC ELECTRO TOTAL SRL – CUI
389707 (în valoare de 359.600 lei), SC GECOMAR 60 EXIM SRL – CUI
6365251 (în valoare de 582.180 lei), SC NOVA LIBRIS IMPEX SRL – CUI
8915033 (în valoare de 258.214 lei), SC OMNIA INTERNATIONAL SRL CUI 17120800 (în valoare de 228.098 lei), SC COM GAZ STEEL SA- CUI
5840696 (în valoare de 351.230 lei), SC COMINOX SRL - CUI 18864808
(în valoare de 261.020 lei), SC STRATEGO INTERNATIONAL SRL – CUI
18525240 (în valoare de 133.746 lei), SC THE PRINCE INTERNATIONAL
SRL - CUI 6079764 (în valoare de

111.848 lei), SC ADION

PRODIMPEXTRANS SRL - CUI 5144309 (în valoare de 141.980 lei), SC
AXM PROD 93 SRL – CUI 6545856 (în valoare de 577.840 lei), SC
SOLVIT NETWORKS SRL – CUI 17534593 (în valoare de 97.030 lei), SC
LUDWIG RCB EXIM SRL – CUI 24176170 (în valoare de 1.135.460 lei),
SC INTELIFOCUS SRL – CUI 21595696 (în valoare de 305.443 LEI) prin emiterea unor facturi fiscale fictive în numele SC ENADUS ART SRL,
SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT

ROTT DESIGN SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC IMPORTANT
MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC
NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC
CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRLsocietăţi cu comportament de tip “fantomă”, cunoscând că acestea nu
înregistrează contabil, nu declară fiscal sumele respective si nu
desfasoara in realitate niciun fel de activitate comerciala. În scopul
sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, susp. Vişinescu
Mihai a creat aparenţa că societăţile în numele cărora se emiteau facturile
erau beneficiarele veniturilor respective şi deci acestea aveau obligaţia de
a plăti bugetului de stat taxele şi impozitele aferente veniturilor
realizate.În realitate, după încasare, sumele erau retrase în numerar, în
totalitate, şi restituite susp. Vişinescu Mihai. În activitatea infracţională,
suspectul Vişinescu Mihai a fost ajutat de suspecţii Negoescu Tiberiu
Constantin, Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian (cei care controlau în
fapt societăţile fantomă) care fie au întocmit la indicaţia acestuia facturi
fiscale care nu atestau operaţiuni reale, fie i-au pus la dispoziţie acestuia
facturi fiscale “ în alb” pe care suspectul Vişinescu Mihai le completa
personal în funcţie de necesităţi.
Totodată, suspecţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi
Vanea Nicolae Lucian se ocupau şi de retragerea în numerar a sumelor
încasate în conturile societăţilor fantomă şi restituirea acestora către
suspectul Vişinescu Mihai. În schimbul acestor “servicii” suspecţii
Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian
reţineau din sumele încasate un comision de 3%-6%.

d). “complicitate la înşelăciune” - faptă prev. de art. 48 C.pen.
rap la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. şi
art. 5 alin.1 C.pen. – constând în aceea că :
- în perioada 2012 – 2013, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, l-a ajutat pe susp. Prescure Puiu – inspector de daune în
cadrul SC Omniasig VIG SA – să întocmească dosare de daune conţinând
contracte şi devize de lucrări fictive – în baza cărora SC Omniasig VIG SA
a efectuat plăţi în sumă totală de 639.144 lei în conturile SC Clasicon
Transval Construct SRL, SC Nostrom Geo Construct SRL, SC Nostra Star
Construct SRL, SC Important Media House SRL, SC Ibit Rott Design SRL
– sumă care ulterior a fost retrasă în numerar şi predată, în schimbul
unui comision suspectului Prescure Puiu.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin.1 C.pen.

10.

RĂILEANU DAN CRISTIAN -

sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:
a). „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 alin. 1 C.pen. –
constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, a ascuns veniturile impozabile realizate ca urmare a
serviciilor prestate în favoarea SC ICON PRODUCTION SRL- CUI 6345653
(în valoare de 194.266 lei), SC FILM LOCATION GUID SRL- CUI

18440470 (în valoare de 301.919 lei), SC MITRA FILM SRL CUI
21639407 (în valoare de 272.609 lei), SC CUBIC FILM SRL - CUI
16596539 (în valoare de 343.576 lei), SC PARADOX FILM SRL - CUI
16139863 (în valoare de 124.013 lei), SC ROLLIN FILM SRL - CUI
9379308 (în valoare de 1.544.184 lei), SC FILM FACTOR SRL - CUI
12139003 (în valoare de 497.127 lei), SC SOFT MOVIE SOLUTIONS SRL CUI 30659934 (în valoare de 394.458 lei), SC NEO PRODUCTION SRL CUI 14318994 (în valoare de 194.620 lei), SC MULTIMEDIA EST SRL CUI 3752067 (în valoare de 222.252 lei), SC UMBER CINEMA SRL – CUI
18344309 (în valoare de 282.043 lei), SC TODY FILM SRL- CUI
22852330 (în valoare de 116.931 lei), SC ESCAPE GRUP SRL - CUI
17888760 (în valoare de 873.133 lei), SC FAMILY FILM PRODUCTION
SRL – CUI 30517859 (în valoare de 16.820 lei) - prin emiterea unor
facturi fiscale fictive în numele SC ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL
CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC
PETERHOF LUDOM SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC
MORITZ ADVERTISING SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL societăţi cu comportament de tip “fantomă”, cunoscând că acestea nu
înregistrează contabil, nu declară fiscal sumele respective si nu
desfasoara in realitate niciun fel de activitate comerciala. În scopul
sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente acestor venituri,
Răileanu Dan Cristian a creat aparenţa că societăţile în numele cărora se
emiteau facturile erau beneficiarele veniturilor respective şi deci acestea
aveau obligaţia de a plăti bugetului de stat taxele şi impozitele aferente
veniturilor realizate. În realitate, după încasare, sumele erau retrase în
numerar, în totalitate, şi restituite susp. Răileanu Dan Cristian. În

activitatea infracţională, suspectul Răileanu Dan Cristian, a fost ajutat de
susp. Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian
(cei care controlau în fapt societăţile fantomă) care, fie au întocmit la
indicaţia acestuia facturi fiscale care nu atestau operaţiuni reale, fie i-au
pus la dispoziţie acestuia facturi fiscale “ în alb” pe care suspectul Răileanu
Dan Cristian le completa personal.
Totodată, suspecţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi
Vanea Nicolae Lucian se ocupau şi de retragerea în numerar a sumelor
încasate în conturile societăţilor fantomă şi restituirea acestora către
suspectul Răileanu Dan Cristian. În schimbul acestor “servicii” suspecţii
Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian
reţineau din sumele încasate un comision de12%-15%.
11.

RĂDUŢIU RĂZVAN ADRIAN - sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:
a). „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 alin. 1 C.pen. –
constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, a ascuns veniturile impozabile realizate ca urmare a
serviciilor prestate în favoarea SC NERV FILM SRL - CUI 13789110 (în
valoare de 341.928 lei), SC ALIEN FILM SRL – CUI 15788226 (în valoare
de 128.927 lei), SC DIGITAL SPIRIT SRL - CUI 27259946 (în valoare de
99.431 lei), SC ADOXI SRL - CUI 16941289 (în valoare de 115.940 lei),
SC BAZAAR FILM SRL- CUI 16661270(în valoare de 1.390.173 lei), SC
DOMINO FILM SRL - CUI 4364047 (în valoare de 528.807 lei), SC TICA
TRADE SRL - CUI 9489629 (în valoare de 983.000 lei), SC CASTEL
FILM SRL - CUI 361803 (în valoare de 905.645 lei) - prin emiterea unor

facturi fiscale fictive în numele SC ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL
CONECT SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC
PETERHOF LUDOM SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC
NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL,
SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT
SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL - societăţi cu comportament de tip
“fantomă”, cunoscând că acestea nu înregistrează contabil, nu declară
fiscal sumele respective si nu desfasoara in realitate niciun fel de activitate
comerciala. În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale
aferente acestor venituri, Răduţiu Răzvan Adrian a creat aparenţa că
societăţile în numele cărora se emiteau facturile erau beneficiarele
veniturilor respective şi deci acestea aveau obligaţia de a plăti bugetului
de stat taxele şi impozitele aferente veniturilor realizate. În realitate, după
încasare, sumele erau retrase în numerar, în totalitate, şi restituite susp.
Răduţiu Răzvan Adrian. În activitatea infracţională, suspectul Răduţiu
Răzvan Adrian a fost ajutat de suspecţii Negoescu Tiberiu Constantin,
Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian (cei care controlau în fapt
societăţile fantomă) care fie au întocmit la indicaţia acestuia facturi
fiscale care nu atestau operaţiuni reale, fie i-au pus la dispoziţie acestuia
facturi fiscale “ în alb” pe care suspectul Răduţiu Răzvan Adrian le
completa personal.
Totodată, suspecţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi
Vanea Nicolae Lucian se ocupau şi de retragerea în numerar a sumelor
încasate în conturile societăţilor fantomă şi restituirea acestora către
suspectul Răduţiu Răzvan Adrian. În schimbul acestor “servicii”, suspecţii
Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian
reţineau din sumele încasate un comision de 10%-15%.

12.

PANAITESCU VLAD-IOAN -

sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:
a). „evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr.
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 alin. 1 C.pen. –
constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, a ascuns veniturile impozabile realizate ca urmare a
serviciilor prestate în favoarea SC DOMINO PRODUCTIONS SRL - CUI
21597484 (în valoare de 81.530 lei), SC MEDIA PRO PICTURES SRL CUI

9325987

(în

valoare

de

486.856

lei),

SC

MEDIA

PRO

ENTERTAINMENT SRL - CUI 9325987 (în valoare de 246.841 lei), SC
STUDIOURILE MEDIA PRO SRL - CUI 2788488 (în valoare de 3.510.638
lei), SC DD DECOR SRL - CUI 16627066 (în valoare de 395.160 lei), SC
ELCO GRUP SRL - CUI 15570824 (în valoare de 146.444 lei), SC NN SIM
CONSTRUCT SRL - CUI 12707030 (în valoare de 1.275.543 lei), SC PRO
TV SA - CUI 2835636 (în valoare de 18.957 lei), SC MEDIA VISION SRL CUI 7940942 (în valoare de 1.898.110 lei) - prin emiterea unor facturi
fiscale fictive în numele SC ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL
CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC
TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC IMPORTANT
MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC
NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC
CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC NEGORO ADVERTISING
SRL - societăţi cu comportament de tip “fantomă”, cunoscând că acestea
nu înregistrează contabil, nu declară fiscal sumele respective si nu
desfasoara in realitate niciun fel de activitate comerciala. În scopul

sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente acestor venituri,
susp. Panaitescu Vlad Ioan a creat aparenţa că societăţile în numele
cărora se emiteau facturile erau beneficiarele veniturilor respective şi deci
acestea aveau obligaţia de a plăti bugetului de stat taxele şi impozitele
aferente veniturilor realizate. În realitate, după încasare, sumele erau
retrase în numerar, în totalitate, şi restituite susp. Panaitescu Vlad Ioan.
În activitatea infracţională, Panaitescu Vlad Ioan a fost ajutat de suspecţii
Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian (cei
care controlau în fapt societăţile fantomă) care fie au întocmit la indicaţia
acestuia facturi fiscale care nu atestau operaţiuni reale, fie i-au pus la
dispoziţie acestuia facturi fiscale “ în alb” pe care susp. Panaitescu Vlad
Ioan le completa personal, în funcţie de necesităţi. Totodată, suspecţii
Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian se
ocupau şi de retragerea în numerar a sumelor încasate în conturile
societăţilor fantomă şi restituirea acestora către Panaitescu Vlad Ioan. În
schimbul acestor “servicii”, suspecţii Negoescu Tiberiu Constantin, Păun
Cristian şi Vanea Nicolae Lucian reţineau din sumele încasate un comision
de 5%.
13.

CALAPEREANU

ELENA

–

sub

aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:
a). participaţie improprie (în forma ajutării) la evaziune
fiscală în formă continuată” prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 9
alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin.1 C.pen., constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie, în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a ajutat la înregistrarea şi declararea

fiscală de către SC Studiourile Media Pro SRL a unor facturi fiscale (în
sumă de 1.019.290 lei) de achiziţie emise de inc. Stanciu Marian Marius - în
numele SC Dox Design SRL - cunoscând că acestea nu atestau operaţiuni
reale. Înregistrarea şi declararea de achiziţii fictive de către SC Studiourile
Media Pro SRL a condus la diminuarea bazei impozabile şi implicit,
TVA şi impozitul pe profit datorat.

14.

PRESCURE PUIU -

cercetat sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
a). „înşelăciune” – faptă prev. de art. 244 alin.1 şi 2 C.pen., cu
aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea
că :
-

în perioada 2012 – 2013, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de inspector de daune în cadrul SC Omniasig VIG
SA, a indus în eroare SC Omniasig VIG SA, cu ocazia întocmirii şi
aprobării dosarelor de daună ale asiguraţilor Dudău Mihai, Sas Nicolae,
Ioniţă Grigore, Pop Eremia Tiberiu, Surpăteanu Mihai, Turcu Vasilica,
Cârmaciu Călin Nicolae Dumitru – prin prezentarea unor contracte şi
devize de lucrări fictive încheiate de asiguraţi cu SC Clasicon Transval
Construct SRL, SC Nostrom Geo Construct SRL, SC Nostra Star Construct
SRL, SC Important Media House SRL, SC Ibit Rott Design SRL- societăţi
cu comportament de tip “fantomă” – care, în realitate, nu au efectuat
serviciile menţionate în contracte. În urma aprobării dosarelor de dauna
astfel constituite, SC Omniasig VIG SA a efectuat plăţi în sumă

totală de 639.144 lei în conturile societăţilor menţionate mai sus sume care ulterior au fost retrase, în totalitate, în numerar şi
restituite susp. Prescure Puiu. În activitatea infracţională susp.
Prescure Puiu a fost ajutat de susp. Vişinescu Mihai care i-a procurat
facturi fiscale care nu atestau operaţiuni reale, contracte aferente acestor
facturi, devize de lucrari, iar după efectuarea plăţilor i-a restituit în
numerar sumele încasate în conturile societăţilor fantomă, în schimbul
unui comision de 10% din valoarea sumelor transferate.
La data de 09.07.2014, la propunerea Parchetului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală a dispus
luarea măsurii arestării preventivă faţă de inc. BILCIURESCU
TUDOREL

;ŞOACHETE

VALENTIN

;DOROBANŢU

SILVIU

ŞTEFAN ;PETCHI ROXANA ;TUDOR ION ;VIŞINESCU MIHAI
;RĂILEANU DAN CRISTIAN ; RĂDUŢIU RĂZVAN ADRIAN ;
PANAITESCU VLAD-IOAN şi PRESCURE PUIU – măsură ce a fost
prelungită în mod succesiv

iar ulterior a fost înlocuită cu măsura

controlului judiciar.

***

La data de 25.11.2014, având în vedere complexitatea cauzei ce
rezultă din numărul mare al persoanelor şi infracţiunilor cercetate, luând
în considerare că cercetările privindu-i pe unii dintre inculpaţi se află
într-un stadiu avansat, în timp ce pentru alţi inculpaţi urmează să se

efectueze şi alte acte de urmărire penală pentru lămurirea deplină a
situaţiei de fapt şi pentru a nu tergiversa finalizarea urmăririi penale
pentru inculpaţii în privinţa cărora cercetările sunt avansate, Parchetul
de pe lângă Trribunalul Bucureşti a dispus :
A.

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-

un dosar distinct privind pe:
A.1) BILCIURESCU TUDOREL -

sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de:
a.

“evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din

Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art 35 alin.1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
Autonet SRL (CUI 11185770), SC Asko International SRL (CUI
14988790), SC Axis Grup Construct SRL (CUI 13632432), a
înregistrat în documentele contabile ale societăţilor sus menţionate,
precum şi în celelalte documente legale (declaraţii fiscale) operaţiuni fictive
constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii de la SC Sanya Global
Conect SRL, SC Negoro Advertising SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Ibit
Rott Design SRL SC Tot Sib Inad SRL, SC Enadus Art SRL (societăţi cu
comportament de tip fantomă), în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale.
b.

“spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din

Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,

în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC Axis Grup
Construct SRL a transferat, în mod repetat, cu titlu de plată
contravaloare servicii suma totală de 2.806.976 lei din conturile bancare
aparţinând SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC Axis
Grup Construct SRL în conturile bancare aparţinând societăţilor cu
comportament tip fantomă, respectiv SC Sanya Global Conect SRL, SC
Negoro Advertising SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Ibit Rott Design SRL
SC Tot Sib Inad SRL, SC Enadus Art SRL (societati ce nu au prestat
serviciile ce au stat la baza sumelor transferate), în scopul creării unei
aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a
sumelor, ulterior sumele fiindu-le remise, în numerar, în cea mai mare
parte, de catre susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.

-

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu

aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.

A.2) NEGOESCU TIBERIU-CONSTANTIN

-

sub aspectul

săvârşirii infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:

-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus
ART SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit
Rott Design SRL,SC Totsib Inad SRL, împreună cu inc. Păun Nicolae
Cristian, l-au ajutat pe inc. BILCIURESCU TUDOREL - administrator
al SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC Axis Grup
Construct SRL să înregistreze în evidenţele contabile ale societăţilor şi să
declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi
fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri
către SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC Axis Grup
Construct SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale de către aceste din urmă societăţi.
b). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Negoescu Tiberiu Constantin,
în calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL, SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc.Păun Nicolae Cristian, cu intenţie, în

baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile societăţilor mai
sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca Comercială
Română Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi Piraeus Bank,
de la
SC Autonet SRL, SC Asko International SRL şi SC Axis Grup
Construct SRL suma totală de 2.806.976 lei, cunoscând că
aceasta provine din activităţi infracţionale evazioniste. Ulterior,
în scopul disimulării originii ilicite a sumelor încasate, acestea
erau fracţionate în sume mai mici şi transferate în mod
succesiv în conturile societăţilor comerciale controlate de inc.
Negoescu Tiberiu Constantin - de unde în final erau retrase în
numerar fie de la casieria băncii de către împuterniciţii pe
conturile respective, fie de la ATM de către inc. Vanea Nicolae
Lucian şi Păun Cristian Nicolae.

-

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu

aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.

A.3) PĂUN CRISTIAN – NICOLAE - - sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de :
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:

-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus
ART SRL, SC Peterhof Ludom SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit
Rott Design SRL,SC Totsib Inad SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu
Constantin,

l-au

ajutat

pe

inc.

BILCIURESCU

TUDOREL

-

administrator al SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC
Axis Grup Construct SRL să înregistreze în evidenţele contabile ale
societăţilor şi să declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest
sens facturi fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări
de bunuri către SC Autonet SRL, SC Asko International SRL, SC
Axis Grup Construct SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la
îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către aceste din urmă societăţi.
b). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Păun Cristian Nicolae în
calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL, SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constantin, cu
intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile

societăţilor mai sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca
Comercială Română, Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi
Piraeus Bank, de la SC Autonet SRL, SC Asko International SRL şi
SC Axis Grup Construct SRL suma totală de 2.806.976 lei,
cunoscând că

aceasta provine din activităţi infracţionale

evazioniste. Ulterior, în scopul disimulării originii ilicite a
sumelor încasate, acestea erau fracţionate în sume mai mici şi
transferate în mod succesiv în conturile societăţilor comerciale
controlate de susp. Negoescu Tiberiu Constantin - de unde în
final erau retrase în numerar fie de la casieria băncii de către
împuterniciţii pe conturile respective, fie de la ATM de către
susp. Vanea Nicolae Lucian şi Păun Cristian Nicolae.

-

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu

aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.

A.4) VANEA LUCIAN NICOLAE - - sub aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:
- “complicitate la spălare de bani” - faptă prev de art. 48
C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen. - constând în aceea că,
în perioada 2009 - ianuarie 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, i-a ajutat pe inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian Nicolae să retragă, în mod repetat, din conturile SC ENADUS ART
SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC

IBIT ROTT DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM
SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR
CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ
ADVERTISING SRL, SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC
CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE
ASIGURARE SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC TOLUEG
CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL
sume cuprinse între 10.000 lei - 100.000 lei (atât de la casieria băncilor în
calitate de împuternicit pe conturi cât şi de la ATM cu ajutorul cardurilor
bancare) - cunoscând că acestea proveneau din activităţi infractionale şi
urmau a fi restituite, în cea mai mare parte (cu excepţia unui comision de
7%-8% ce era reţinut de inc. Negoescu Tiberiu Constantin) reprezentanţilor
societăţilor care iniţial alimentau conturile societăţilor anterior menţionate
cu aceste sume, cu titlul de plăţi contravaloare servicii prestate/ livrări de
bunuri care, în realitate, nu se efectuau.
În privinţa inc. VANEA NICOLAE LUCIAN disjungerea vizează
exclusiv faptele inc. corelative faptelor inc. NEGOESCU TIBERIU
CONSTANTIN şi PĂUN CRISTIAN NICOLAE aşa cum acestea au fost
descrise la pct. A.2 şi A.3 evocate anterior.

B.

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-

un dosar distinct privind pe:
B.1) DOROBANŢU SILVIU ŞTEFAN –- sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de:

a). “evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.

- constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu

intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant
al SC ALL WAYS FORWARD SRL – CUI 24167830, a înregistrat în
documentele contabile ale societăţii sus menţionate, precum şi în celelalte
documente legale (declaraţii fiscale) operaţiuni fictive constând în achiziţii
nereale de bunuri şi servicii de la SC Ibit Rott Design SRL, (societate cu
comportament de tip fantomă) în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale.
b). “spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
ALL WAYS FORWARD SRL – CUI 24167830, a transferat, în mod
repetat, cu titlu de plată contravaloare servicii suma totală de 346.070 lei
din conturile bancare aparţinând SC ALL WAYS FORWARD SRL în
conturile bancare aparţinând societăţii cu comportament tip fantomă,
respectiv SC Ibit Rott Design SRL (societate ce nu a prestat serviciile ce au
stat la baza sumelor transferate), în scopul creării unei aparenţe de
legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a sumelor,
ulterior sumele fiindu-i remise, în numerar, în cea mai mare parte, de către
inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.

-

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu

aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.

B.2) NEGOESCU TIBERIU-CONSTANTIN – sub aspectul
comiterii infracţiunii de:
“complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Ibit Rott Design SRL, împreună cu
inc. Păun Nicolae Cristian, l-au ajutat pe inc. DOROBANŢU SILVIU
ŞTEFAN - administrator al SC ALL Ways Forward SRL, să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC ALL Ways
Forward SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale de către aceasta din urmă societate.
B.3) PĂUN CRISTIAN – NICOLAE

- sub aspectul săvârşirii

infracţiunilor de :
“complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:

- în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Ibit Rott Design SRL, împreună cu
inc. Negoescu Tiberiu Constantin, l-au ajutat pe inc. DOROBANŢU
SILVIU ŞTEFAN - administrator al SC ALL Ways Forward SRL, să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC ALL Ways
Forward SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale de către aceasta din urmă societate.

C.

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-

un dosar distinct privind pe:
C.1) PETCHI ROXANA - sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
a.

“evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din

Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
BOZELL

ADVERTISING

EXPERT

SRL

(CUI

13513580),

a

înregistrat în documentele contabile ale societăţii sus menţionate, precum
şi în celelalte documente legale (declaraţii fiscale) operaţiuni fictive
constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii de la SC Sanya Global
Conect SRL şi SC Tia Sped Trans SRL (societăţi cu comportament de tip
fantomă), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

b.

“spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din

Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
BOZELL ADVERTISING EXPERT SRL, a transferat, în mod repetat,
cu titlu de plată contravaloare servicii suma totală de 351.776 lei din
conturile bancare aparţinând SC BOZELL ADVERTISING EXPERT
SRL în conturile bancare aparţinând societăţilor cu comportament tip
fantomă, respectiv SC Sanya Global Conect SRL şi SC Tia Sped Trans SRL
(societati ce nu au prestat serviciile ce au stat la baza sumelor transferate),
în scopul

creării unei aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi

disimulării originii ilicite a sumelor, ulterior sumele fiindu-i remise, în
numerar, în cea mai mare parte, de catre susp. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
c.

„evaziune fiscală”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea

nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 alin. 1 C.pen.
– constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie, în baza
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a ascuns veniturile impozabile realizate ca
urmare a serviciilor prestate în favoarea SC BLUARINIA CONCEPT SRL –
CUI 27334126 (în valoare de 728.482 lei) şi SC MEDIA TOUR SRL – CUI
16231770 (în valoare de 346.354 lei) - prin emiterea unor facturi fiscale
fictive în numele SC SANYA GLOBAL CONECT SRL şi SC NEGORO
ADVERTISING SRL- societăţi cu comportament de tip “fantomă”,
cunoscând că acestea nu înregistrează contabil, nu declară fiscal sumele
respective si nu desfasoara in realitate niciun fel de activitate comerciala.
În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente acestor

venituri, inc. Petchi Roxana a creat aparenţa că societăţile în numele
cărora se emiteau facturile erau beneficiarele veniturilor respective şi deci
acestea aveau obligaţia de a plăti bugetului de stat taxele şi impozitele
aferente veniturilor realizate.În realitate, după încasare, sumele erau
retrase în numerar, în totalitate, şi restituite inc. Petchi Roxana. În
activitatea infracţională, inc. Petchi Roxana a fost ajutată de inc.
Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae şi Vanea Nicolae
Lucian (cei care controlau în fapt societăţile fantomă) care, fie au întocmit
la indicaţia acesteia facturi fiscale care nu atestau operaţiuni reale, fie iau pus la dispoziţie acesteia facturi fiscale “ în alb” pe care inc. Petchi
Roxana le completa personal, în funcţie de necesităţi. Totodată, inc.
Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian Nicolae şi Vanea Nicolae
Lucian se ocupau şi de retragerea în numerar a sumelor încasate în
conturile societăţilor fantomă şi restituirea acestora către inc. Petchi
Roxana. În schimbul acestor “servicii”, inc Negoescu Tiberiu Constantin,
Păun Cristian Nicolae şi Vanea Nicolae Lucian reţineau din sumele
încasate un comision de 3%-5%.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.
C.2) NEGOESCU TIBERIU-CONSTANTIN

sub aspectul

săvârşirii infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu

aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Tia
Sped Trans SRL, împreună cu inc. Păun Nicolae Cristian, au ajutat-o pe
inc. Petchi Roxana - administrator al SC BOZELL ADVERTISING
EXPERT SRL să înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să
declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi
fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri
către SC BOZELL ADVERTISING EXPERT SRL, înlesnind în acest
mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către aceaste din
urmă societăţi.
b). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Sanya
Global Conect SRL, împreună cu inc. Păun Nicolae Cristian, au ajutat-o pe
inc. Petchi Roxana să ascundă veniturile realizate de aceasta ca urmare a
serviciilor prestate către SC BLUARINIA CONCEPT SRL (în valoare de
728.482 lei) şi SC MEDIA TOUR SRL (în valoare de 346.354 lei) prin
emiterea (în numele societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care
atestau în mod nereal că serviciile fuseseră prestate de societăţile

comerciale cu comportament de tip „fantomă” controlate de inc. Negoescu
Tiberiu Constantin şi Păun Cristian Nicolae. În acest mod, s-a creat
aparenţa că obligaţia fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina
unor societăţi care nu efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal
activităţi comerciale si nu realizau în fapt serviciile facturate. În realitate,
toate sumele încasate în conturile acestor societăţi erau retrase, în
totalitate, în numerar - prin intermediul inc. Vanea Nicolae Lucian - şi
înapoiate inc. Petchi Roxana în schimbul unui comision de 3%-5% - ce le
revenea inc.. Negoescu Tiberiu Constantin si Păun Nicolae Cristian.
c). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Negoescu Tiberiu Constantin
în calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL ,SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc. Păun Nicolae Cristian, cu intenţie, în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile societăţilor mai
sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca Comercială Română
Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi Piraeus Bank, de la SC
Bozell Advertising Expert SRL suma totală de 351.776 lei,

cunoscând

că

aceasta

provine

din

activităţi

infracţionale

evazioniste. Ulterior, în scopul disimulării originii ilicite a
sumelor încasate, acestea erau fracţionate în sume mai mici şi
transferate în mod succesiv în conturile societăţilor comerciale
controlate de inc. Negoescu Tiberiu Constantin - de unde în final
erau retrase în numerar fie de la casieria băncii de către
împuterniciţii pe conturile respective, fie de la ATM de către inc.
Vanea Nicolae Lucian şi Păun Cristian Nicolae.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.
C.3) PĂUN CRISTIAN – NICOLAE

-– sub aspectul comiterii

infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Tia
Sped Trans SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constantin, au ajutato pe inc. Petchi Roxana - administrator al SC BOZELL
ADVERTISING EXPERT SRL să înregistreze în evidenţele contabile ale
societăţii şi să declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest
sens facturi fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări
de bunuri către SC BOZELL ADVERTISING EXPERT SRL, înlesnind

în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către
aceaste din urmă societăţi.
b). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Sanya
Global Conect SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constantin, au
ajutat-o pe inc. Petchi Roxana să ascundă veniturile realizate de aceasta
ca urmare a serviciilor prestate către SC BLUARINIA CONCEPT SRL (în
valoare de 728.482 lei) şi SC MEDIA TOUR SRL (în valoare de 346.354 lei)
prin emiterea (în numele societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi
care atestau în mod nereal că serviciile fuseseră prestate de societăţile
comerciale cu comportament de tip „fantomă” controlate de inc. Negoescu
Tiberiu Constantin şi Păun Cristian Nicolae. În acest mod, s-a creat
aparenţa că obligaţia fiscală (aferentă veniturilor realizate) este în sarcina
unor societăţi care nu efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal
activităţi comerciale si nu realizau în fapt serviciile facturate. În realitate,
toate sumele încasate în conturile acestor societăţi erau retrase, în
totalitate, în numerar - prin intermediul inc. Vanea Nicolae Lucian - şi
înapoiate inc. Petchi Roxana în schimbul unui comision de 3%-5% - ce le
revenea inc.. Negoescu Tiberiu Constantin si Păun Nicolae Cristian.

c). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Păun Cristian Nicolae în
calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL, SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constatin, cu
intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile
societăţilor mai sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca
Comercială Română Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi
Piraeus Bank, de la SC Bozell Advertising Expert SRL suma totală
de 351.776 lei, cunoscând că aceasta provine din activităţi
infracţionale evazioniste. Ulterior, în scopul disimulării originii
ilicite a sumelor încasate, acestea erau fracţionate în sume mai
mici şi transferate în mod succesiv în conturile societăţilor
comerciale controlate de inc. Negoescu Tiberiu Constantin - de
unde în final erau retrase în numerar fie de la casieria băncii de
către împuterniciţii pe conturile respective, fie de la ATM de
către inc. Vanea Nicolae Lucian şi Păun Cristian Nicolae.
-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.

C.4) VANEA LUCIAN NICOLAE - sub aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:
- “complicitate la spălare de bani” - faptă prev de art. 48
C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen. - constând în aceea că,
în perioada 2009 - ianuarie 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, i-a ajutat pe inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian Nicolae să retragă, în mod repetat, din conturile SC ENADUS ART
SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC
IBIT ROTT DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM
SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR
CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ
ADVERTISING SRL, SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC
CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE
ASIGURARE SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC TOLUEG
CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL
sume cuprinse între 10.000 lei - 100.000 lei (atât de la casieria băncilor în
calitate de împuternicit pe conturi cât şi de la ATM cu ajutorul cardurilor
bancare) - cunoscând că acestea proveneau din activităţi infractionale şi
urmau a fi restituite, în cea mai mare parte (cu excepţia unui comision de
7%-8% ce era reţinut de inc. Negoescu Tiberiu Constantin) reprezentanţilor
societăţilor care iniţial alimentau conturile societăţilor anterior menţionate
cu aceste sume, cu titlul de plăţi contravaloare servicii prestate/ livrări de
bunuri care, în realitate, nu se efectuau.

În privinţa inc. VANEA NICOLAE LUCIAN disjungerea vizează
exclusiv faptele inc. corelative faptelor inc. NEGOESCU TIBERIU
CONSTANTIN şi PĂUN CRISTIAN NICOLAE aşa cum acestea au fost
descrise la pct. C.2 şi C.3 evocate anterior.
D.

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-

un dosar distinct privind pe:
D.1) PRESCURE PUIU -

– cercetat sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de:
„înşelăciune” – faptă prev. de art. 244 alin.1 şi 2 C.pen., cu
aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea
că :

-

în perioada 2012 – 2013, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de inspector de daune în cadrul SC Omniasig VIG
SA, a indus în eroare SC Omniasig VIG SA, cu ocazia întocmirii şi
aprobării dosarelor de daună ale asiguraţilor Dudău Mihai, Sas Nicolae,
Ioniţă Grigore, Pop Eremia Tiberiu, Surpăteanu Mihai, Turcu Vasilica,
Cârmaciu Călin Nicolae Dumitru – prin prezentarea unor contracte şi
devize de lucrări fictive încheiate de asiguraţi cu SC Clasicon Transval
Construct SRL, SC Nostrom Geo Construct SRL, SC Nostra Star Construct
SRL, SC Important Media House SRL, SC Ibit Rott Design SRL- societăţi
cu comportament de tip “fantomă” – care, în realitate, nu au efectuat
serviciile menţionate în contracte. În urma aprobării dosarelor de dauna
astfel constituite, SC Omniasig VIG SA a efectuat plăţi în sumă

totală de 639.144 lei în conturile societăţilor menţionate mai sus sume care ulterior au fost retrase, în totalitate, în numerar şi
restituite susp. Prescure Puiu. În activitatea infracţională susp.
Prescure Puiu a fost ajutat de susp. Vişinescu Mihai care i-a procurat
facturi fiscale care nu atestau operaţiuni reale, contracte aferente acestor
facturi, devize de lucrari, iar după efectuarea plăţilor i-a restituit în
numerar sumele încasate în conturile societăţilor fantomă, în schimbul
unui comision de 10% din valoarea sumelor transferate.
D.2) NEGOESCU TIBERIU-CONSTANTIN

-

sub aspectul

săvârşirii infracţiunii de:
“ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea
nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1
C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Negoescu Tiberiu Constantin
în calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL ,SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc.Păun Nicolae Cristian, cu intenţie, în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile societăţilor mai
sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca Comercială Română

Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi Piraeus Bank, de la SC
Omniasig Vig SA suma totală de 639.144 lei), cunoscând că
aceasta provine din activităţi infracţionale. Ulterior, în scopul
disimulării originii ilicite a sumelor încasate, acestea erau
fracţionate în sume mai mici şi transferate în mod succesiv în
conturile societăţilor comerciale controlate de inc. Negoescu
Tiberiu Constantin - de unde în final erau retrase în numerar
fie de la casieria băncii de către împuterniciţii pe conturile
respective, fie de la ATM de către inc. Vanea Nicolae Lucian şi
Păun Cristian.
D.3) PĂUN CRISTIAN – NICOLAE

-– sub aspectul comiterii

infracţiunii de:
“ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea
nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1
C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Negoescu Tiberiu Constantin
în calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL ,SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc.Păun Nicolae Cristian, cu intenţie, în

baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile societăţilor mai
sus menţionate deschise la Banca ……de la SC Omniasig Vig SA suma
totală de 639.144 lei), cunoscând că aceasta provine din activităţi
infracţionale. Ulterior, în scopul disimulării originii ilicite a
sumelor încasate, acestea erau fracţionate în sume mai mici şi
transferate în mod succesiv în conturile societăţilor comerciale
controlate de inc. Negoescu Tiberiu Constantin - de unde în
final erau retrase în numerar fie de la casieria băncii de către
împuterniciţii pe conturile respective, fie de la ATM de către inc.
Vanea Nicolae Lucian şi Păun Cristian.
D.4) VANEA LUCIAN NICOLAE - sub aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:
- “complicitate la spălare de bani” - faptă prev de art. 48
C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen. - constând în aceea că,
în perioada 2009 - ianuarie 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, i-a ajutat pe inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian Nicolae să retragă, în mod repetat, din conturile SC ENADUS ART
SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC
IBIT ROTT DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM
SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR
CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ
ADVERTISING SRL, SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC
CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE
ASIGURARE SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC TOLUEG

CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL
sume cuprinse între 10.000 lei - 100.000 lei (atât de la casieria băncilor în
calitate de împuternicit pe conturi cât şi de la ATM cu ajutorul cardurilor
bancare) - cunoscând că acestea proveneau din activităţi infractionale şi
urmau a fi restituite, în cea mai mare parte (cu excepţia unui comision de
7%-8% ce era reţinut de inc. Negoescu Tiberiu Constantin) reprezentanţilor
societăţilor care iniţial alimentau conturile societăţilor anterior menţionate
cu aceste sume, cu titlul de plăţi contravaloare servicii prestate/ livrări de
bunuri care, în realitate, nu se efectuau.
În privinţa inc. VANEA NICOLAE LUCIAN disjungerea vizează
exclusiv faptele inc. corelative faptelor inc. NEGOESCU TIBERIU
CONSTANTIN şi PĂUN CRISTIAN NICOLAE aşa cum acestea au fost
descrise la pct. D.2 şi D.3 evocate anterior.
D.5) VIŞINESCU MIHAI sub aspectul săvârşirii infracţiunii de:
“complicitate la înşelăciune” - faptă prev. de art. 48 C.pen.
rap la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. şi
art. 5 alin.1 C.pen. – constând în aceea că :
- în perioada 2012 – 2013, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, l-a ajutat pe inc. Prescure Puiu – inspector de daune în
cadrul SC Omniasig VIG SA – să întocmească dosare de daune conţinând
contracte şi devize de lucrări fictive – în baza cărora SC Omniasig VIG SA
a efectuat plăţi în sumă totală de 639.144 lei în conturile SC Clasicon
Transval Construct SRL, SC Nostrom Geo Construct SRL, SC Nostra Star
Construct SRL, SC Important Media House SRL, SC Ibit Rott Design SRL

– sumă care ulterior a fost retrasă în numerar şi predată, în schimbul
unui comision inc. Prescure Puiu.

E.

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-

un dosar distinct privind pe:
E.1)

ŞOACHETE

VALENTIN

–

sub

aspectul

săvârşirii

infracţiunilor de:
a). “evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.

- constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu

intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant
al SC As Grup International SRL (CUI 16137358), SC SV Design
International SRL (CUI 20752709 ), a înregistrat în documentele
contabile ale societăţilor sus menţionate, precum şi în celelalte documente
legale (declaraţii fiscale) operaţiuni fictive constând în achiziţii nereale de
bunuri şi servicii de la SC Enadus Art SRL, SC Sanya Global Conect SRL,
SC Ibit Rott Design SRL, SC Tolueg Construct SRL, SC Peron Impex SRL,
SC Negoro Advertising SRL şi SC Kormac MediaSRL (societăţi cu
comportament de tip fantoma), în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale.
b). “spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,

în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC As
Grup International SRL, SC SV Design International SRL a
transferat, în mod repetat, cu titlu de plată contravaloare servicii suma
totală de 2.422.471 lei din conturile bancare aparţinând SC As Grup
International SRL, SC SV Design International SRL în conturile
bancare aparţinând societăţilor cu comportament tip fantomă, respectiv SC
Enadus Art SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL,
SC Tolueg Construct SRL, SC Peron Impex SRL, SC Negoro Advertising
SRL şi SC Kormac Media SRL (societati ce nu au prestat serviciile ce au stat
la baza sumelor transferate), în scopul creării unei aparenţe de legalitate a
activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a sumelor, ulterior sumele
fiindu-i remise, în numerar, în cea mai mare parte, de către susp. Negoescu
Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.

-

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu

aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.
E.2) NEGOESCU TIBERIU-CONSTANTIN sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus

ART SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC
Tolueg Construct SRL, SC Kormac Media SRL, SC Peron Impex SRL,
împreună cu inc. Păun Nicolae Cristian, l-au ajutat pe inc. ŞOACHETE
VALENTIN - administrator al SC As Grup International SRL, SC
SV DESIGN INTERNATIONAL SRL - să înregistreze în evidenţele
contabile ale societăţilor şi să declare organelor fiscale achiziţii fictive,
emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în mod nereal, prestări
servicii sau livrări de bunuri către SC As Grup International SRL, SC
SV DESIGN INTERNATIONAL SRL, înlesnind în acest mod
sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către aceste din urmă
societăţi.
b). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Negoescu Tiberiu Constantin
în calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL ,SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc.Păun Nicolae Cristian, cu intenţie, în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile societăţilor mai
sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca Comercială Română

Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi Piraeus Bank, de la SC As
Grup International SRL şi SC SV Design International SRL suma
totală de 2.422.471 lei, cunoscând că aceasta provine din
activităţi infracţionale evazioniste. Ulterior, în scopul disimulării
originii ilicite a sumelor încasate, acestea erau fracţionate în
sume mai mici şi transferate în mod succesiv în conturile
societăţilor comerciale controlate de susp. Negoescu Tiberiu
Constantin - de unde în final erau retrase în numerar fie de la
casieria băncii de către împuterniciţii pe conturile respective,
fie de la ATM de către inc.

Vanea Nicolae Lucian şi Păun

Cristian Nicolae.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.
E.3) PĂUN CRISTIAN – NICOLAE

– sub aspectul comiterii

infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus
ART SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC
Tolueg Construct SRL, SC Kormac Media SRL, SC Peron Impex SRL,

împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constantin, l-au ajutat pe inc.
ŞOACHETE

VALENTIN

-

administrator

al

SC

As

Grup

International SRL, SC SV DESIGN INTERNATIONAL SRL - să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţilor şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC As Grup
International SRL, SC SV DESIGN INTERNATIONAL SRL,
înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de
către aceste din urmă societăţi.
b). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Păun Cristian Nicolae în
calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL ,SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constantin, cu
intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile
societăţilor mai sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca
Comercială Română Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi
Piraeus Bank, de la SC As Grup International SRL şi SC SV Design

International SRL suma totală de 2.422.471 lei, cunoscând că
aceasta provine din activităţi infracţionale evazioniste. Ulterior,
în scopul disimulării originii ilicite a sumelor încasate, acestea
erau fracţionate în sume mai mici şi transferate în mod
succesiv în conturile societăţilor comerciale controlate de susp.
Negoescu Tiberiu Constantin - de unde în final erau retrase în
numerar fie de la casieria băncii de către împuterniciţii pe
conturile respective, fie de la ATM de către inc. Vanea Nicolae
Lucian şi Păun Cristian Nicolae.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.
E.4) VANEA LUCIAN NICOLAE - sub aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:
- “complicitate la spălare de bani” - faptă prev de art. 48
C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen. - constând în aceea că,
în perioada 2009 - ianuarie 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, i-a ajutat pe inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian Nicolae să retragă, în mod repetat, din conturile SC ENADUS ART
SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC
IBIT ROTT DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM
SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR
CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ
ADVERTISING SRL, SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC

CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE
ASIGURARE SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC TOLUEG
CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL
sume cuprinse între 10.000 lei - 100.000 lei (atât de la casieria băncilor în
calitate de împuternicit pe conturi cât şi de la ATM cu ajutorul cardurilor
bancare) - cunoscând că acestea proveneau din activităţi infractionale şi
urmau a fi restituite, în cea mai mare parte (cu excepţia unui comision de
7%-8% ce era reţinut de inc. Negoescu Tiberiu Constantin) reprezentanţilor
societăţilor care iniţial alimentau conturile societăţilor anterior menţionate
cu aceste sume, cu titlul de plăţi contravaloare servicii prestate/ livrări de
bunuri care, în realitate, nu se efectuau.
În privinţa inc. VANEA NICOLAE LUCIAN disjungerea vizează
exclusiv faptele inc. corelative faptelor inc. NEGOESCU TIBERIU
CONSTANTIN şi PĂUN CRISTIAN NICOLAE aşa cum acestea au fost
descrise la pct. E.2 şi E.3 evocate anterior.
E.5) TUDOR ION - sub aspectul săvârşirii infracţiunii de:
-”complicitate la spălare de bani “ - faptă prev de art. 48
C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, rep. cu
aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 – 2014, inc. Tudor Ion a preluat sumele de bani
retrase din conturile societăţilor controlate de inc. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Cristian Nicolae în vederea restituirii acestor sume către
reprezentanţii societăţilor comerciale care (în scopul de a crea aparenţa

unor cheltuieli reale) iniţial, viraseră sumele respective drept contravaloare
a unor servicii sau bunuri care în realitate nu se efectuau, banii revenindule, după ce erau retraşi în numerar. Astfel, în perioada mai sus menţionată,
inc. Tudor Ion a preluat în numele SC As Grup International SRL, SC
SV Design International SRL diverse sume de bani pe care aceste două
societăţi le plătiseră în conturile SC Enadus Art SRL, SC Sanya Global
Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC Tolueg Construct SRL, SC Negoro
Advertising SRL şi SC Kormac Media SRL drept contravaloare a unor
servicii sau bunuri.

F.

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-

un dosar distinct privind pe:

F.1) TUDOR ION –- sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
a). “evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
ALINA FILM SRL, a înregistrat în documentele contabile ale societăţii
sus menţionate, precum şi în celelalte documente legale (declaraţii fiscale)
operaţiuni fictive constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii de la SC
Tia Sped Trans SRL, SC Sanya Global

Conect SRL (societăţi cu

comportament de tip fantomă) în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale.

b). “spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 - 2014, cu intenţie,
în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant al SC
ALINA FILM SRL, a transferat, în mod repetat, cu titlu de plată
contravaloare servicii suma totală de 267.312 lei din conturile bancare
aparţinând SC ALINA FILM SRL în conturile bancare aparţinând
societăţilor cu comportament tip fantomă, respectiv SC Tia Sped Trans
SRL şi SC Sanya Global Conect SRL (societati ce nu au prestat serviciile ce
au stat la baza sumelor transferate), în scopul creării unei aparenţe de
legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a sumelor,
ulterior sumele fiindu-i remise, în numerar, în cea mai mare parte, de către
susp. Negoescu Tiberiu Constantin şi Paun Nicolae Cristian.

-

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu

aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.
F.2) NEGOESCU TIBERIU-CONSTANTIN

- -

sub aspectul

săvârşirii infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:

- în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Tia
Sped Trans SRL, împreună cu inc. Păun Nicolae Cristian, l-au ajutat pe inc.
TUDOR ION- administrator al SC ALINA FILM SRL - să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC ALINA FILM
SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor
fiscale de către această din urmă societate.
b). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Negoescu Tiberiu Constantin,
în calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL, SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc. Păun Nicolae Cristian, cu intenţie, în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile societăţilor mai
sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca Comercială Română
Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi Piraeus Bank, de la SC
Alina Film SRL suma totală de 267.312 lei, cunoscând că aceasta

provine din activităţi infracţionale evazioniste. Ulterior, în scopul
disimulării originii ilicite a sumelor încasate, acestea erau
fracţionate în sume mai mici şi transferate în mod succesiv în
conturile societăţilor comerciale controlate de inc. Negoescu
Tiberiu Constantin - de unde în final erau retrase în numerar fie
de la casieria băncii de către împuterniciţii pe conturile
respective, fie de la ATM de către inc. Vanea Nicolae Lucian şi
Păun Cristian Nicolae.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.
F.3) PĂUN CRISTIAN – NICOLAE

– sub aspectul comiterii

infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
- în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Tia
Sped Trans SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constantin, l-au ajutat
pe inc. TUDOR ION - administrator al SC ALINA FILM SRL - să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să declare organelor
fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC ALINA FILM

SRL, înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor
fiscale de către această din urmă societate.
b). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Păun Cristian Nicolae, în
calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL ,SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constantin, cu
intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile
societăţilor mai sus menţionate deschise la Banca……., de la SC Alina
Film SRL suma totală de 267.312 lei, cunoscând că aceasta
provine din activităţi infracţionale evazioniste. Ulterior, în scopul
disimulării originii ilicite a sumelor încasate, acestea erau
fracţionate în sume mai mici şi transferate în mod succesiv în
conturile societăţilor comerciale controlate de inc. Negoescu
Tiberiu Constantin - de unde în final erau retrase în numerar fie
de la casieria băncii de către împuterniciţii pe conturile
respective, fie de la ATM de către inc. Vanea Nicolae Lucian şi
Păun Cristian Nicolae.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.
F.4) VANEA LUCIAN NICOLAE - - sub aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:
- “complicitate la spălare de bani” - faptă prev de art. 48
C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen. - constând în aceea că,
în perioada 2009 - ianuarie 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, i-a ajutat pe inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian Nicolae să retragă, în mod repetat, din conturile SC ENADUS ART
SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC
IBIT ROTT DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM
SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR
CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ
ADVERTISING SRL, SC AMINO AGENT DE ASIGURARE SRL, SC
CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE
ASIGURARE SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC TOLUEG
CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL
sume cuprinse între 10.000 lei - 100.000 lei (atât de la casieria băncilor în
calitate de împuternicit pe conturi cât şi de la ATM cu ajutorul cardurilor
bancare) - cunoscând că acestea proveneau din activităţi infractionale şi
urmau a fi restituite, în cea mai mare parte (cu excepţia unui comision de
7%-8% ce era reţinut de inc. Negoescu Tiberiu Constantin) reprezentanţilor
societăţilor care iniţial alimentau conturile societăţilor anterior menţionate

cu aceste sume, cu titlul de plăţi contravaloare servicii prestate/ livrări de
bunuri care, în realitate, nu se efectuau.
În privinţa inc. VANEA NICOLAE LUCIAN disjungerea vizează
exclusiv faptele inc. corelative faptelor inc. NEGOESCU TIBERIU
CONSTANTIN şi PĂUN CRISTIAN NICOLAE aşa cum acestea au fost
descrise la pct. F.2 şi F.3 evocate anterior.

G.

Disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-

un dosar distinct privind pe:
G.1) VIŞINESCU MIHAI sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
a).”evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c
din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.
5 alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu
intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant
al SC VERTICAL FILM SRL - CUI 7052716, SC TELEVERTICAL
FILM SRL - CUI 9112997, a înregistrat în documentele contabile ale
societăţilor sus menţionate, precum şi în celelalte documente legale
(declaraţii fiscale) operaţiuni fictive constând în achiziţii nereale de bunuri
şi servicii de la SC Tia Sped Trans SRL, SC Sanya Global Conect SRL,SC
Moritz Advertising SRL (societăţi cu comportament de tip fantomă), în
scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
b).”spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a
din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.

5 alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu
intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infractionale, în calitate de reprezentant
al SC VERTICAL SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL, a transferat,
în mod repetat, cu titlu de plată contravaloare servicii suma totală de
1.464.580 lei din conturile bancare aparţinând SC VERTICAL SRL, SC
TELEVERTICAL FILM SRL în conturile bancare aparţinând societăţilor
cu comportament tip fantomă, respectiv SC Tia Sped Trans SRL, SC Sanya
Global Conect SRL, SC Moritz Advertising SRL (societati ce nu au prestat
serviciile ce au stat la baza sumelor transferate), în scopul creării unei
aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a
sumelor, ulterior sumele fiindu-i remise, în numerar, în cea mai mare
parte, de către inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Paun Nicolae Cristian.
c). „evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 alin. 1
C.pen. – constând în aceea că, în perioada 2009 – 2014, cu intenţie, în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a ascuns veniturile realizate ca urmare
a serviciilor prestate în favoarea SC SERGIANA PRODIMPEX SRL –CUI
6981790 (în valoare de 444.890 lei); SC COMTECH CO SRL - CUI
9600823 (în valoare de 565.750 lei), SC TOTAL PR BUSINESS SRL – CUI
22568371 (în valoare de 387.500 lei), SC ELECTRO TOTAL SRL – CUI
389707 (în valoare de 359.600 lei), SC GECOMAR 60 EXIM SRL – CUI
6365251 (în valoare de 582.180 lei), SC NOVA LIBRIS IMPEX SRL – CUI
8915033 (în valoare de 258.214 lei), SC OMNIA INTERNATIONAL SRL CUI 17120800 (în valoare de 228.098 lei), SC COM GAZ STEEL SA- CUI
5840696 (în valoare de 351.230 lei), SC COMINOX SRL - CUI 18864808
(în valoare de 261.020 lei), SC STRATEGO INTERNATIONAL SRL – CUI

18525240 (în valoare de 133.746 lei), SC THE PRINCE INTERNATIONAL
SRL - CUI 6079764 (în valoare de

111.848 lei), SC ADION

PRODIMPEXTRANS SRL - CUI 5144309 (în valoare de 141.980 lei), SC
AXM PROD 93 SRL – CUI 6545856 (în valoare de 577.840 lei), SC
SOLVIT NETWORKS SRL – CUI 17534593 (în valoare de 97.030 lei), SC
LUDWIG RCB EXIM SRL – CUI 24176170 (în valoare de 1.135.460 lei),
SC INTELIFOCUS SRL – CUI 21595696 (în valoare de 305.443 LEI) prin emiterea unor facturi fiscale fictive în numele SC ENADUS ART SRL,
SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT
ROTT DESIGN SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC IMPORTANT
MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC
NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC
CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRLsocietăţi cu comportament de tip “fantomă”, cunoscând că acestea nu
înregistrează contabil, nu declară fiscal sumele respective si nu
desfasoara in realitate niciun fel de activitate comerciala. În scopul
sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, inc. Vişinescu
Mihai a creat aparenţa că societăţile în numele cărora se emiteau facturile
erau beneficiarele veniturilor respective şi deci acestea aveau obligaţia de
a plăti bugetului de stat taxele şi impozitele aferente veniturilor realizate.
În realitate, după încasare, sumele erau retrase în numerar, în totalitate,
şi restituite inc. Vişinescu Mihai. În activitatea infracţională, inc.
Vişinescu Mihai a fost ajutat de inc. Negoescu Tiberiu Constantin, Păun
Cristian şi Vanea Nicolae Lucian (cei care controlau în fapt societăţile
fantomă) care fie au întocmit la indicaţia acestuia facturi fiscale care nu
atestau operaţiuni reale, fie i-au pus la dispoziţie acestuia facturi fiscale “

în alb” pe care inc. Vişinescu Mihai le completa personal în funcţie de
necesităţi.
Totodată, inc. Negoescu Tiberiu Constantin, Păun Cristian şi Vanea
Nicolae Lucian se ocupau şi de retragerea în numerar a sumelor încasate
în conturile societăţilor fantomă şi restituirea acestora către inc. Vişinescu
Mihai. În schimbul acestor “servicii”, inc. Negoescu Tiberiu Constantin,
Păun Cristian şi Vanea Nicolae Lucian reţineau din sumele încasate un
comision de 3%-6%.
- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic. art.
5 alin.1 C.pen.

G.2) NEGOESCU TIBERIU - CONSTANTIN - - sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Moritz
Advertising SRL, SC Tia Sped Trans SRL, împreună cu inc. Păun Nicolae
Cristian, l-au ajutat pe inc. VIŞINESCU MIHAI - administrator al SC
VERTICAL FILM SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL să
înregistreze în evidenţele contabile ale societăţilor şi să declare organelor

fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi fiscale care atestau, în
mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri către SC VERTICAL
FILM SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL, înlesnind în acest mod
sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către aceste din urmă
societăţi. În vederea creării unei aparenţe de legalitate şi de realitate a
efectuării cheltuielilor declarate de SC VERTICAL FILM SRL, SC
TELEVERTICAL FILM SRL, inc. Negoescu Tiberiu Constantin, în urma
unei întelegeri prealabile cu inc. Vişinescu Mihai, a acceptat să încaseze
în mod repetat în conturile societăţilor fantomă pe care le controla
contravaloarea facturilor care, în realitate, nu reflectau operaţiuni reale (în
sumă totală de 1.464.580 lei) - sume pe care inc. Negoescu Tiberiu
Constantin le retrăgea în numerar în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi
de la încasare prin intermediul inc. Vanea Nicolae Lucian şi Păun Nicolae
Cristian. În final, sumele astfel retrase erau înapoiate inc. Vişinescu
Mihai

în schimbul unui comision de 3%-6% - ce le

revenea susp.

Negoescu Tiberiu Constantin si Păun Nicolae Cristian.
b). “complicitate la evaziune fiscală “- faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit.a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:

-

în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising
SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC Important
Media House SRL, SC Nostra Star Construct SRL, SC Tia Sped Trans SRL,
SC Nostrom Geo Construct SRL, SC Moritz Advertising SRL, SC Peterhof

Ludom SRL, SC Clasicon Transval Construct SRL, SC Kormac Media SRL,
SC Tolueg Construct SRL, împreună cu inc. Păun Nicolae Cristian, l-au
ajutat pe inc. VIŞINESCU MIHAI să ascundă veniturile realizate de
acesta ca urmare a serviciilor prestate către SC SERGIANA PRODIMPEX
SRL (în valoare de 444.890 lei), SC COMTECH CO SRL (în valoare de
565.750 lei), SC TOTAL PR BUSINESS SRL (în valoare de 387.500 lei),
SC ELECTRO TOTAL SRL (în valoare de 359.600 lei), SC GECOMAR 60
EXIM SRL (în valoare de 582.180 lei), SC NOVA LIBRIS IMPEX SRL (în
valoare de 258.214 lei), SC OMNIA INTERNATIONAL SRL (în valoare de
228.098 lei), SC COM GAZ STEEL SA (în valoare de 351.230 lei), SC
COMINOX

SRL

(în

valoare

de

261.020

lei),

SC

STRATEGO

INTERNATIONAL SRL (în valoare de 133.746 lei), SC THE PRINCE
INTERNATIONAL SRL (în valoare de 111.848 lei), SC ADION PROD
IMPEX TRANS SRL (în valoare de 141.980 lei), SC AXM PROD 93 SRL (în
valoare de 577.840 lei), SC SOLVIT NETWORKS SRL (în valoare de
97.030 lei), SC LUDWIG RCB EXIM SRL (în valoare de 1.135.460 lei), SC
INTELIFOCUS SRL (în valoare de 305.443 lei) prin emiterea (în numele
societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care atestau în mod nereal
că serviciile fuseseră prestate de societăţile comerciale cu comportament de
tip „fantomă” controlate de inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian. În acest mod, s-a creat aparenţa că obligaţia fiscală (aferentă
veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi care nu efectuau
înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi comerciale si nu realizau
în fapt serviciile facturate. În realitate, toate sumele încasate în conturile
acestor societăţi erau retrase, în totalitate, în numerar - prin intermediul
inc. Vanea Nicolae Lucian - şi înapoiate inc. Vişinescu Mihai, în

schimbul unui comision de 3%-6% - ce le revenea inc. Negoescu Tiberiu
Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
c). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :
- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Negoescu Tiberiu Constantin
în calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL ,SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc. Păun Nicolae Cristian, cu intenţie, în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile societăţilor mai
sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca Comercială Română
Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi Piraeus Bank, de la SC
Vertical Film SRL şi SC Televertical SRL suma totală de
1.464.580 lei,
cunoscând că aceasta provine din activităţi infracţionale
evazioniste. Ulterior, în scopul disimulării originii ilicite a
sumelor încasate, acestea erau fracţionate în sume mai mici şi
transferate în mod succesiv în conturile societăţilor comerciale
controlate de inc. Negoescu Tiberiu Constantin - de unde în
final erau retrase în numerar fie de la casieria băncii de către

împuterniciţii pe conturile respective, fie de la ATM de către inc.
Vanea Nicolae Lucian şi Păun Cristian.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.

G.3) PĂUN CRISTIAN – NICOLAE

-– sub aspectul comiterii

infracţiunilor de:
a). “complicitate la evaziune fiscală” - faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:
-în perioada 2009 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în
calitate de administrator de fapt al SC Sanya Global Conect SRL, SC Moritz
Advertising SRL, SC Tia Sped Trans SRL, împreună cu inc. Negoescu
Tiberiu Constantin,

l-au ajutat pe inc. VIŞINESCU MIHAI -

administrator al SC VERTICAL FILM SRL, SC TELEVERTICAL
FILM SRL să înregistreze în evidenţele contabile ale societăţilor şi să
declare organelor fiscale achiziţii fictive, emiţând în acest sens facturi
fiscale care atestau, în mod nereal, prestări servicii sau livrări de bunuri
către SC VERTICAL FILM SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL,
înlesnind în acest mod sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de
către aceste din urmă societăţi. În vederea creării unei aparenţe de
legalitate şi de realitate a efectuării cheltuielilor declarate de SC

VERTICAL FILM SRL, SC TELEVERTICAL FILM SRL, inc. Păun
Cristian Nicolae, în urma unei întelegeri prealabile cu inc. Vişinescu
Mihai, a acceptat să încaseze în mod repetat în conturile societăţilor
fantomă pe care le controla contravaloarea facturilor care, în realitate, nu
reflectau operaţiuni reale (în sumă totală de 1.464.580 lei) - sume pe
care inc. Păun Cristian Nicolae le retrăgea în numerar în aceeaşi zi sau cel
mai târziu a doua zi de la încasare prin intermediul inc. Vanea Nicolae
Lucian. În final, sumele astfel retrase erau înapoiate inc. Vişinescu Mihai
în schimbul unui comision de 3%-6% - ce le revenea inc. Negoescu Tiberiu
Constantin si Păun Nicolae Cristian.
b). “complicitate la evaziune fiscală “- faptă prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit.a din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C. pen. - constând în
aceea că:

-

în perioada 2009 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii

infracţionale, în calitate de administrator de fapt al SC Negoro Advertising
SRL, SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit Rott Design SRL, SC Important
Media House SRL, SC Nostra Star Construct SRL, SC Tia Sped Trans SRL,
SC Nostrom Geo Construct SRL, SC Moritz Advertising SRL, SC Peterhof
Ludom SRL, SC Clasicon Transval Construct SRL, SC Kormac Media SRL,
SC Tolueg Construct SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constantin, lau ajutat pe inc. VIŞINESCU MIHAI să ascundă veniturile realizate de
acesta ca urmare a serviciilor prestate către SC SERGIANA PRODIMPEX
SRL (în valoare de 444.890 lei), SC COMTECH CO SRL (în valoare de
565.750 lei), SC TOTAL PR BUSINESS SRL (în valoare de 387.500 lei),

SC ELECTRO TOTAL SRL (în valoare de 359.600 lei), SC GECOMAR 60
EXIM SRL (în valoare de 582.180 lei), SC NOVA LIBRIS IMPEX SRL (în
valoare de 258.214 lei), SC OMNIA INTERNATIONAL SRL (în valoare de
228.098 lei), SC COM GAZ STEEL SA (în valoare de 351.230 lei), SC
COMINOX

SRL

(în

valoare

de

261.020

lei),

SC

STRATEGO

INTERNATIONAL SRL (în valoare de 133.746 lei), SC THE PRINCE
INTERNATIONAL SRL (în valoare de 111.848 lei), SC ADION PROD
IMPEX TRANS SRL (în valoare de 141.980 lei), SC AXM PROD 93 SRL (în
valoare de 577.840 lei), SC SOLVIT NETWORKS SRL (în valoare de
97.030 lei), SC LUDWIG RCB EXIM SRL (în valoare de 1.135.460 lei), SC
INTELIFOCUS SRL (în valoare de 305.443 lei) prin emiterea (în numele
societăţilor pe care le reprezentau) a unor facturi care atestau în mod nereal
că serviciile fuseseră prestate de societăţile comerciale cu comportament de
tip „fantomă” controlate de inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun
Cristian Nicolae. În acest mod, s-a creat aparenţa că obligaţia fiscală
(aferentă veniturilor realizate) este în sarcina unor societăţi care nu
efectuau înregistrări contabile, nu declarau fiscal activităţi comerciale si nu
realizau în fapt serviciile facturate. În realitate, toate sumele încasate în
conturile acestor societăţi erau retrase, în totalitate, în numerar - prin
intermediul inc. Vanea Nicolae Lucian - şi înapoiate inc. Vişinescu
Mihai, în schimbul unui comision de 3%-6% - ce le revenea inc. Negoescu
Tiberiu Constantin şi Păun Nicolae Cristian.
c). “ spălare de bani” - faptă prev de art. 29 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen.- constând în aceea că :

- în perioada 2009 - ianuarie 2014, inc. Păun Cristian Nicolae în
calitate de administrator de fapt al SC ENADUS ART SRL, SC SANYA
GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL,
SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL,
SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT
SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL SC NEGORO
ADVERTISING SRL, împreună cu inc. Negoescu Tiberiu Constantin, cu
intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au încasat în conturile
societăţilor mai sus menţionate deschise la Banca Transilvania, Banca
Comercială Română Banca Română pentru Dezvoltare, ING Bank şi
Piraeus Bank, de la SC Vertical Film SRL şi SC Televertical SRL
suma totală de 1.464.580 lei, cunoscând că aceasta provine din
activităţi infracţionale evazioniste. Ulterior, în scopul disimulării
originii ilicite a sumelor încasate, acestea erau fracţionate în
sume mai mici şi transferate în mod succesiv în conturile
societăţilor comerciale controlate de inc. Negoescu Tiberiu
Constantin - de unde în final erau retrase în numerar fie de la
casieria băncii de către împuterniciţii pe conturile respective,
fie de la ATM de către inc. Vanea Nicolae Lucian şi Păun
Cristian.

-

toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a C.pen., cu aplic.

art. 5 alin. 1 C.pen.

G.4) VANEA LUCIAN NICOLAE - - sub aspectul

săvârşirii

infracţiunii de:
- “complicitate la spălare de bani” - faptă prev de art. 48
C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu
aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.pen. - constând în aceea că, în
perioada 2009 - ianuarie 2014, cu intenţie, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale, i-a ajutat pe inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Cristian
Nicolae să retragă, în mod repetat, din conturile SC ENADUS ART SRL, SC
SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, SC NOSTRA STAR CONSTRUCT SRL, SC
NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ ADVERTISING SRL, SC
AMINO

AGENT

DE

ASIGURARE

SRL,

SC

CLASICON

TRANSVAL

CONSTRUCT SRL, SC SOLIDAR AGENT DE ASIGURARE SRL, SC NEGORO
ADVERTISING SRL, SC TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA
SRL, SC PERON IMPEX SRL sume cuprinse între 10.000 lei - 100.000 lei
(atât de la casieria băncilor în calitate de împuternicit pe conturi cât şi de la
ATM cu ajutorul cardurilor bancare) - cunoscând că acestea proveneau din
activităţi infractionale şi urmau a fi restituite, în cea mai mare parte (cu
excepţia unui comision de 7%-8% ce era reţinut de inc. Negoescu Tiberiu
Constantin) reprezentanţilor societăţilor care iniţial alimentau conturile
societăţilor anterior menţionate cu aceste sume, cu titlul de plăţi contravaloare
servicii prestate/ livrări de bunuri care, în realitate, nu se efectuau.
În privinţa inc. VANEA NICOLAE LUCIAN disjungerea vizează exclusiv
faptele inc. corelative faptelor inc. NEGOESCU TIBERIU CONSTANTIN şi
PĂUN CRISTIAN NICOLAE aşa cum acestea au fost descrise la pct. G.2 şi G.3
evocate anterior.
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***
În continuarea cercetărilor s-au efectuat verificări privind înregistrările
contabile efectuate și declarațiile fiscale raportate organelor fiscale teritoriale
de SC Studiourile Media Pro SA. În acest context, în urma audierii inc.
Calapereanu Elena – angajată a SC Studiourilor Media Pro SA, în cadrul
departamentul Resurse Umane - s-a stabilit că societatea sus menţionată a
înregistrat facturi fiscale care nu atestau operaţiuni reale şi care erau emise în
numele SC Dox Design SRL, SC Art Construct SRL, SC Tody Film SRL
şi SC Jamiro Cinetv SRL. Despre aceste societăţii inc. Calapereanu Elena a
relatat că erau reprezentate de inc. Stanciu Marian Marius – în cazul SC
Dox Design SRL şi SC Art Construct SRL, de inc. Lucia Adăscăliţei –în cazul
SC Tody Film SRL şi de inc. Dinu George – în cazul SC Jamiro Cinetv SRL şi
că reprezentanţii acestor societăţi emiteau facturi fiscale fictive(care nu atestau
operaţiuni reale) în schimbul unui comision de 10%-11% plătit prin transfer
bancar din conturile SC Studiourile Media Pro SA în conturile societăţilor
„furnizoare”. De altfel, inculpata a arătat că

acestea erau singurele sume

primite de emitenţii facturilor, întrucât pentru restul sumelor facturate
acestora le era indicat să emită şi chitanţe de plată în numerar. În acest mod se
crea aparenţa că SC Studiourile Media Pro SA (SMP) efectuau plata integral. În
realitate, sumele înscrise pe chitanţe nu intrau în posesia emitenţilor ci erau
folosite pentru premierea propriilor angajaţi ai SMP, care ridicau banii de la
casieria societăţii.
Aceleaşi aspecte au fost confirmate şi de alţi angajaţi ai SC Studiourile
Media Pro SA – martorele -Constantin Petruţa – contabil în cadrul S.M.P.;
Petre Mihaela – analist financiar în cadrul Departamentului Construcţii
Decor al SMP; Radu Ana Maria – contabil în cadrul S.M.P; Vătăman
Elena – contabil în cadrul S.M.P; Canja Mihaela – manager resurse umane
2

în cadrul S.M.P. şi inclusiv de inc. Stanciu Marian Marius – administratorul
SC Dox Design SRL şi SC Art Construct SRL .
Acesta din urmă a mai declarat că a început „colaborarea” – în condiţiile
descrise mai sus – întocmind la indicaţia inc. Calapereanu Elena, facturi fiscale
fictive şi chitanţe - iniţial în numele SC Dox Design SRL. Ulterior, întrucât
facturile solicitate de inc. Calapereanu Elena aveau valori din ce în ce mai mari
a înfiinţat şi SC Art Construct SRL – facturile fiscale în numele acestei
societăţi atestând -ca şi în cazul SC Dox Design SRL – operaţiuni nereale .
Totodată martorele Radu Ana Maria- analist trezorerie - şi Nedelea
Viorica Alexandra – economist în cadrul SC Studiourile Media pro SRL au
relatat că „modalitatea de lucru” folosită în cazul celor 4 societăţi menţionate
mai sus constând în emiterea de facturi fiscale care nu aveau la bază operaţiuni
reale, însoţite de chitanţe, era uzitată în cadrul SMP şi în legătură cu alte
societăţi comerciale care „colaborau” în acelaşi fel- fără însă a putea preciza cu
certitudine denumirea acestora.

Având în vedere cele arătate mai sus dar şi faptul că, în agenda de lucru
(vom reda mai jos imagini din aceasta) a inc. Calapereanu Elena – ridicată cu
ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în data de 08.07.2014 la biroul
acesteia din cadrul SC Studiourile Media Pro SA – a fost identificată o listă cu
societăţi comerciale printre care se regăseau şi SC Dox Design SRL, SC Art
Construct SRL, SC Tody Film SRL şi care cuprindea şi alte societăţi cum ar fi :
SC 4kBroadcast Solution SRL- CUI 22852313; SC Apriser Design SRl – CUI
17577330;SC BB Comimpex SRL – CUI 279553;SC Compania Ursuva SRL –
CUI 17895644; SC D&M Construcţii Ambient SRL – CUI 16257664; SC DJ Soy
Company Invest SRL – CUI 26728530; SC Movie Set Production SRL – CUI
23975551; SC Miki Film SRL – CUI17236350;SC New Media All Video SRL –
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CUI 29346500; SC Ravert Trading SRL – CUI 4966379; SC Selena Art SRL –
CUI 15455396; SC Sort Prod Impex SRL – CUI 35432; SC Stage Expert SRL –
CUI 6717250; SC Stage&Set SRL – CUI 16413615; SC Tany Media All SRL- CUI
16824491;SC Total Best Advice SRL – CUI 20856114; SC Webox Design SRL –
CUI 14005555 – au apărut suspiciuni privind încadrarea acestor societăţi în
aceeaşi categorie cu SC Dox Design SRL şi SC Art Construct SRL – societăţi
despre care existau deja indicia temeinice privind caracterul fictiv al
operaţiunilor înregistrate contabil şi declarate fiscal de acestea cu SMP.

4
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În

acest

context,

au

fost

efectuate

verificări

privind

asociaţii,

administratorii, datele furnizate de unităţile bancare precum şi datele raportate
la ITM de aceste societăţi comerciale constatându-se următoarele aspecte
comune:

-

o parte dintre societăţile menţionate mai sus sunt administrate de

angajaţi sau foşti angajaţi ai SC Studiourile Media Pro SRL ori de membrii
familiilor acestora (de ex. SC Selena Art SRL, SC Selena Art Deco & Painting
SRL, PFA Florea C. Elena – administratate de inc. Calapereanu Elena; SC
Movie Set Production SRL – administrată de Puiu Dănuţ, fiul numiţilor Puiu
Florea şi Puiu Alexandra – angajaţi ai SMP - Puiu Florea - electrician, respectiv
Puiu Alexandra -femeie de serviciu ; SC Tody Film SRL- administrată de inc.
Adăscăliţei Lucia Elena – fost analist financiar în cadrul departamentului
Construcţii Decor din cadrul SMP)

-

niciuna dintre societăţi nu raportează angajaţi la ITM sau

raportează un număr infim de angajaţi;

-

sumele încasate prin conturi de la SMP sunt invariabil retrase în

numerar;

-

marea majoritate a societăţilor comerciale (mai puţin SC Stage

&Sort SRL, SC Ravert Trading SRL, SC Sort Prod Impex SRL care nu declară
nicio livrare către SMP) declară fiscal atât livrări cât şi achiziţii în cuantum
egal. De menţionat este că achiziţiile declarate provin fie de la societăţi
cunoscute ca având comportament de tip fantomă, fie de la societăţi „ cu
identitate furată”, fie de la societăţi din grupul celor regăsite în agenda inc.
Calapereanu Elena (de exemplu: SC Movie Set Production SRL declară
achiziţii (în cuantum egal cu livrările) de la SC Tanex Prod SRL, SC Comiscaro
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SRL, SC Class Comimpex SRL – societăţi cu identitate furată; SC Dox
Design SRL, SC Art Construct SRL, SC Tody Film SRL - declară
achiziţii (în cuantum egal cu livrările) de la societăţii fantomă cum sunt - SC
Negoro Advertising SRL, SC Enadus Art SRL, SC Important Media House
SRL,etc; SC DJ Soy Company Invest SRL declară achiziţii (în cuantum egal
cu livrările) de la altă societate care înregistrază livrări către SMP şi anume SC
Roned Uniprest SRL.
Faptul că reprezentanţii SC Studiourile Media Pro SRL au înregistrat în
contabilitatea societăţii şi au declarat fiscal achiziţii fictive în baza unor facturi
fiscale care nu atestau operaţiuni reale emise în numele societăţilor menţionate
mai sus a rezultat şi în urma perchiziţiei informatice efectuată asupra unităţii
de calculator ridicată de organele de poliţie de la biroul din cadrul SC
Studiourile Media Pro SRL - folosit de inc. Calapereanu Elena.
Astfel, specialiştii din cadrul Institutul de Tehnologii Avansate (ITA) au
recuperat mai multe fişiere care în prealabil fuseseră şterse şi care conţineau
situaţii cu denumirile societăţilor „furnizoare de facturi şi chitanţe”

şi

comisioanele plătite în schimbul emiterii acestor documente.
De asemenea, au mai fost recuperate şi fişiere conţinând corespondenţa
electronică purtată între inc. Calapereanu Elena şi unii dintre reprezentanţii
societăţilor „furnizor” dar şi între inc. Calapereanu Elena şi

directorul

financiar al SC Studiourile Media Pro SRL - inc. Medeleanu Corina. În mod
exemplificativ, redăm în continuare corespondenţa purtată în data de
13.03.2012 între inc. Medeleanu Corina şi inc. Calapereanu Elena:

From:
To:
Subject:

"Corina Medeleanu
"'Elena Calapereanu'"
RE: SUMMARY lichidare februarie 2012.xlsx
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“Cine sunt tovarasi acestia? Si ce platim prin ei? ca sunt 90k
ron (n.o. 90K – 90.000 lei) Nancu Sivia Maria PFA, Dox Design,
Art Construct, Movie Set Production, DJ Soy Company Invest”
From: Elena Calapereanu
To: Corina Medeleanu
Subject: RE: SUMMARY lichidare februarie 2012.xlsx
“Nancu Sivia Maria PFA- architect cod nou
Dox Design – bonusuri construcţii décor feb.
Art Construct – bonusuri construcţii décor feb
Movie Set Production – rulotişti, maşinişti
DJ Soy Company Invest – ore security-the timber”
Este astfel evident că sumele de bani înscrise pe chitanţele solicitate de
inc. Calapereanu Elena- aşa cum a declarat chiar emitentul unora dintre
acestea - inc. Stanciu Marian Marius -

nu erau în realitate plătite către

reprezentanţii societăţilor emitente ci erau folosite printre altele pentru a
remunera proprii angajaţi cu prime lunare.
În acest mod SC Studiourile Media Pro SA au urmărit în primul rând ca
prin înregistrarea achiziţiilor fictive să deducă în mod fraudulos TVA-ul
colectat şi datorat bugetului de stat şi implicit diminuarea în mod artificial a
bazei impozabile raportat la care se calculează cuantumul impozitului pe profit
dar şi premierea neimpozabilă şi netaxabilă a propriilor angajaţi.
De altfel, analizând fişierele recuperate de specialiştii din cadrul ITA
stocate pe unitatea de calcul utilizată de inc. Calapereanu Elena, au fost
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identificate mai multe situaţii privind premierea angajaţilor SMP “prin
intermediul” SC Dox Design SRL-CUI 17328178, SC Art Construct SRL – CUI
29743682; SC Selena Art SRL-CUI - 15455396; SC Selena Art Deco &Painting
SRL – CUI 26747361; PFA Florea C. Elena – CUI 13405065; SC Movie Set
Production SRL – CUI23975551; SC Tody Film SRL- CUI 22852330; SC Roned
Uniprest SRL – CUI 30900888; SC DJ Soy Company Invest SRL –
CUI26728530; SC Stage&Set SRL- CUI- 16413615; SC Ravert Trading SRL –
CUI-4966379; SC Sort Prod Impex SRL- CUI -35432; SC Tany Media All SRL –
CUI- 16824491; SC New Media All Video SRL- CUI- 29346500; SC BB
Comimpex SRL- CUI-2795531; SC Marian Fely SRL – CUI – 10942005; SC
Apriser Design SRL – CUI – 17577330; SC Myky Film SRL – CUI 17236350; SC
Total Best Advice SRL – CUI – 20856114; SC Jamiro Cinetv SRL – CUI –
16748661; SC Dalia Invest Com SRL – CUI 6079675.
Practic, reprezentanţii acestor societăţi comerciale emiteau facturile
fiscale fără a presta în fapt servicii sau a livra bunuri către SMP şi primeau în
schimb doar un procent mult mai mic decât valoarea facturată – pentru restul
sumei fiind întocmite chitanţe neurmate de plata efectivă a sumelor în
numerar, aceste sume fiind folosite chiar şi pentru premierea conducerii SMP.
De exemplu, în perioada septembrie-decembrie 2009, inc. Stănculeanu
Andreea, inc. Medeleanu Corina şi inc. Vîju Silviu Relu au primit în total suma
de 101.100 lei pe baza unor documente interne denumite dispoziţii de plată. În
realitate, banii primiţi astfel de cei trei inculpaţi figurează în evidenţele
contabile ale SMP ca fiind plătiţi către SC Ravert Trading SRL în baza unor
facturi şi chitanţe emise de această societate pentru livrări care în realitate nu
s-au realizat.
Despre acest “mod de lucru”, angajaţii actuali sau foştii angajaţi ai SC
Studiourile Media Pro SRL, audiaţi până în prezent – mai ales din cadrul
departamentelor de Contabilitate şi Resurse Umane au declarat că era
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cunoscut şi dispus de conducerea SC Studiourile Media Pro SA respectiv :
Medeleanu Corina - director financiar, Ion Cosmin Andrei, Vîju Silviu
Relu, Boncea Andrei şi Bălan Eugenia

- directori generali şi

administratori în cadrul SC Studiourile Media Pro SRL.
Mai mult, acelaşi mod de lucru a fost constatat şi în cazul altor societăţi
comerciale din acelaşi grup respectiv SC Media Pro Entertaiment
România SA şi SC Media Vision SRL – societăţi în conducerea cărora se
regăsesc aceleaşi persoane ca şi în cazul SC Studiourile Media Pro SA. Astfel,
cele două societăţi au înregistrat achiziţii în aceeaşi perioadă de la aceleaşi
societăţi comerciale respectiv SC Tany Media All SRL, SC New Media All Video
SRL, SC Movie Set Production SRL şi SC Tody Film SRL.

***

În continuare vom detalia modul de fucţionare a mecanismului descris
mai sus - în linii generale – analizand, în particular, relaţia derulată de fiecare
dintre cele 21 de societăţi comerciale cu SC Studiourile Media Pro SRL, SC
Media Pro Entertainment Romania SA şi SC Media Vision SRL.
1.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – SC DOX DESIGN

SRL şi SC ART CONSTRUCT SRL (Inc. Stanciu Marian Marius)
SC DOX DESIGN SRL şi SC ART CONSTRUCT SRL au fost
înfiinţate …..
Cele două societăţi sunt administrate de aceeaşi persoană – inc.
Stanciu Marian Marius şi ambele au ca obiect de activitate „Activităţi de design
specializat”.
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-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC DOX DESIGN

SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în perioada
2009-2013 în sumă totală de 1.354.113 lei, iar SC ART CONSTRUCT SRL a
efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în perioada 2012-2013
în sumă totală de 345.059 lei.
-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC DOX DESIGN SRL, în

perioada 2009-2014, societatea a raportat integral livrările către SMP
declarând totodată şi achiziţii – (de aceeaşi valoare cu livrările) – de la SC
ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC TIA SPED TRANS
SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC NOSTRA STAR
CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ
ADVERTISING SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC
TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC PERON IMPEX SRL, SC NEGORO
ADVERTISING SRL – societăţi comerciale cu comportament de tip fantomăcare nu desfăşoară în realitate activităţi comerciale, nu au niciun angajat şi nu
înregistrează contabil, respectiv, nu declară fiscal niciun fel de activitate
comercială - controlate de inc. Negoescu Tiberiu şi Păun Cristian.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC ART CONSTRUCT SRL,

în perioada 2012-2014 societatea a raportat integral livrările către SMP
declarând totodată şi achiziţii – (de aceeaşi valoare cu livrările) – de la SC
TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC NOSTRA STAR
CONSTRUCT SRL, SC NOSTROM GEO CONSTRUCT SRL, SC MORITZ
ADVERTISING SRL, SC CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT SRL, SC
TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC PERON IMPEX SRL societăţi comerciale cu
comportament de tip fantomă- care nu desfăşoară în realitate activităţi
comerciale, nu au niciun angajat şi nu înregistrază contabil, respectiv, nu
declară fiscal niciun fel de activitate comercială - controlate de inc. Negoescu
Tiberiu şi Păun Cristian.
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-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC DOX DESIGN SRL suma totală de
367.521 lei în perioada 2009-2014 şi în conturile SC ART CONSTRUCT SRL
suma totală de 118.547 lei în perioada 2012-2014.

-

Conform registrelor de casă puse la dispoziţie de SMP s-a constatat

că SC DOX DESIGN SRL a emis către SMP un număr de 225 chitanţe în sumă
totală de 839.317 lei în perioada 2009-2014, iar SC ART CONSTRUCT SRL a
emis către SMP un număr de 96 chitanţe în sumă totală de 377.873 lei în
perioada 2012-2014.
În acest mod, cel puţin scriptic, SMP a achitat integral contravaloarea
facturile fiscale emise de inc. Stanciu Marian Marius – reprezentantul SC Dox
Design SRL şi SC Art Construct SRL în baza contractelor de prestări servicii
încheiate cu SC Studiourile Media Pro SA, şi anume:


Contractul de prestări servicii nr. 71/02.03.2009 ce a avut ca obiect

“Prestarea de către prestator de servicii de specialitate: Design pentru
decorurile aferente proiectelor de cinema contractate de Beneficiar” – semnat
de inc. Stanciu Marian Marius în calitate de reprezentant al prestatorului - SC
Dox Design SRL şi inc. Vîju Silviu Relu – în calitate de director general al
beneficiarului - SC Studiourile Media Pro SA. Contractul de bază a fost
modificat ulterior printr-un număr de 30 de acte adiţionale prin intermediul
cărora s-a prelungit durata iniţială a contractului stabilindu-se totodată şi
preţul pentru fiecare perioadă.


Contract de prestări servicii nr. 16/01.04.2012 având ca obiect

„Prestarea de către prestator de servicii de specialitate, ce constau în efectuarea
de lucrări de tâmplărie şi dulgherie, de pardosire şi placare a pereţilor,
vopsitorie, zugrăveli şi montari de geamuri, pentru realizarea unor elemente de
décor pentru proiectele beneficiarului, pe baza de comanda, conform schiţelor
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şi desenelor puse la dispoziţie de către Beneficiar”- semnat de inc. Stanciu
Marian Marius în calitate de reprezentant al prestatorului - SC Dox Design
SRL şi inc. Medeleanu Corina – în calitate de director financiar al
beneficiarului - SC Studiourile Media Pro SA. Contractul de bază a fost
modificat ulterior, conform actul adiţional nr. 1/31.12.2013 semnat de inc.
Bălan Eugenia (director general în cadrul SMP)

şi inc. Medeleanu

Corina(director financiar în cadrul SMP).


Contractul de prestări servicii nr. 10/01.03.2012 ce a avut ca obiect

„Prestarea de către prestator de servicii de specialitate, ce constau în efectuarea
de lucrări de tâmplărie şi dulgherie, de pardosire şi placare a pereţilor,
vopsitorie, zugrăveli şi montari de geamuri, pentru realizarea unor elemente de
décor pentru proiectele beneficiarului, pe baza de comanda, conform schiţelor
şi desenelor puse la dispoziţie de către Beneficiar.” semnat de inc. Stanciu
Marian Marius în calitate de reprezentant al prestatorului - SC

Art

Construct SRL şi inc. Medeleanu Corina şi Ion Cosmin Andrei – în
calitate de director financiar şi respective dorector general al beneficiarului SC Studiourile Media Pro SA. Contractul de bază a fost modificat ulterior,
conform

actul

Eugenia(director

adiţional
general

nr.
în

1/31.12.2013
cadrul

SMP)

semnat
şi

de
inc.

inc.

Bălan

Medeleanu

Corina(director financiar în cadrul SMP).
În cadrul fiecărui contract menţionat mai sus – la art. 1 punct 1.2 se
menţionează “ Prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului personal
specializat” – aceasta în condiţiile în care conform adresei Inspecţia Muncii
nr. 17230/05.11.2014, SC DOX DESIGN SRL a avut un singur angajat –
contabilă- în perioada 01.05.2007 - 31.10.2011, iar SC ART CONSTRUCT SRL
nu a avut niciun angajat.
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Fiind audiată în legătură cu achiziţiile pe care SC Studiourile Media Pro
SA le-a înregistrat contabil şi le-a declarat fiscal de la SC Dox Design SRL şi SC
Art Construct SRL , inc. Calapereanu Elena a recunoscut că acestea nu s-au
realizat în realitate, facturile emise de cele două societăţi către SC Studiourile
Media Pro SA atestând operaţiuni nereale, şi a arătat că „pentru întocmirea
facturilor fictive, Stanciu Marius percepea un comision de 11% din valoarea
facturii emise fără TVA plus TVA aferent facturii astfel emise. Comisionul
perceput era plătit prin

transfer bancar, în urma recepţiei facturilor.

Precizez că astfel de operaţiuni se desfăşurau şi prin alte societăţi comerciale,
respectiv SC Art Construct SRL, reprezentată tot de Stanciu Marius, SC
Tody Film SRL reprezentată de Lucia Adăscăliţei, Jamiro CineTV
reprezentată de Dinu George. (...)Precizez că pentru derularea unor astfel de
colaborări, erau încheiate contracte de prestări servicii între firmele
prestatoare şi Studiourile Media Pro. Aceste contracte erau întocmite pentru
o perioada contractuală determinată, ulterior în situaţia în care era necesar
se prelungeau. Din partea Studiourile Media Pro contractele erau semnate
iniţial de Silviu Viju – Director General, iar ulterior de Ion Cosmin – Director
General. Menţionez ca aceştia aveau cunoştinţă despre faptul că o parte din
facturile întocmite de prestatori au caracter fictiv. De asemenea, directorul
economic avea cunoştinţă despre fictivitatea acestor facturi.Precizez faptul că
am efectuat aceste operaţiuni în calitate de angajată a Studiourilor Media
Pro, urmare a indicaţiilor superiorilor mei”.
Aceleaşi aspecte au fost relatate şi de reprezentantul societăţilor
“furnizoare”. Astfel, fiind audiat în legătură cu relaţiile comerciale descrise mai
sus, inc. Stanciu Marian Marius a recunoscut că nici SC Dox Design
SRL şi nici SC Art Construct SRL nu au efectuat pentru SC
Studiourile Media Pro SRL niciunul dintre serviciile înscrise pe
facturi fiscale emise către această din urmă societate. Astfel,
inculpatul Stanciu Marian Marius a declarat “…am emis în favoarea
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Studiourile Media Pro facturi fiscale ce nu reflectau operaţiuni reale, şi am
înmânat facturile emise numitei Calapereanu Elena – angajată a Studiourile
Media Pro.(...)-firma pe care o administram, respectiv SC Dox Design SRL
emitea facturi fiscale fictive (serviciile înscrise pe facturile fiscale nefiind
prestate în mod efectiv) în schimbul unui comision pe care l-a fixat Elena
Calapereanu în cuantum de 30% din suma totală facturată. (...) eu
întocmeam facturi fiscale cu valorile indicate de Elena Calapereanu iar
pentru o parte din aceste facturi completam şi chitanţe aferente - conform
cărora eu aş fi primit sumele înscrise pe chitanţe de la Studiourile Media Pro,
prin această modalitate fiind făcută dovada plăţii facturilor în mod parţial
pentru 70 % din valoarea facturii. În realitate eu nu primeam aceste sume, ci
doar 30% reprezentând comisionul acordat pentru acest tip de servicii.
- restul sumei, respectiv diferenţa de 30% urma să fie plătită prin
virament bancar din conturile Studiourile Media Pro în conturile SC Dox
Design SRL.(...)
Deţin calitatea de asociat unic si administrator în cadrul SC ART
CONSTRUCT SRL, societate ce a fost înfiinţată în anul 2012.
Am înfiinţat această societate urmare a colaborării anterioare dintre SC
DOX DESIGN şi STUDIOURILE MEDIA PRO întrucât Calapereanu Elena
îmi solicita emiterea de facturi şi chitanţe atestând servicii fictive pentru
sume din ce în ce mai mari.
În calitate de administrator al SC ART CONSTRUCT SRL am încheiat
un contract cadru de prestări servicii cu STUDIOURILE MEDIA PRO, având
ca obiect prestarea de servicii diversificate, care în fapt nu au fost prestate
niciodată. Acest contract mi-a fost pus la dispoziţie de doamna Calapereanu
pentru fi semnat, după care l-am predat acesteia pentru a fi semnat şi de
reprezentanţii SMP, ulterior parvenindu-mi un exemplar.
În baza acestui contract, emiteam facturi şi chitanţe cu sumele pe care
Elena Calapereanu mi le transmitea pe e-mail. Completam facturile și
chitanțele cu sumele indicate de Elena Calapereanu, cu datele de identificare
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ale SC Art Construct SRL la furnizor, la beneficiar Studourile Media Pro, le
semnam și ștampilam după care le transmiteam prin poșta în atenția d-nei
Elena Calapereanu din cadrul Departamentului Resurse Umane al
Studiourilor Media Pro.(...)D-na Calapereanu mi-a solicitat pe parcursul
desfășurării colaborării emiterea câtorva devize de lucrări pe care să le
completez cu sumele indicate de ea și să i le transmit fie prin poștă fie pe email. Aceste devize erau completate de mine cu câteva lucrări fictive care nu
erau executate nici de mine nici de vreun angajat de al meu, în realitate, cu
suma indicată de Calapereanu, semnate, ștampilate de mine și transmise dnei Calapereanu conform indicațiilor.”
În strânsă legătură cu aceste relaţii comerciale, inc. Stanciu Marian
Marius a mai relatat că pentru a evita plata impozitelor şi taxelor aferente
livrărilor (fictive) înregistrate şi declarate fiscal către SC Studiourile Media Pro
SA - a fost ajutat de inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi Păun Cristian persoane care controlau mai multe societăţi ”fantomă” şi care, la solicitarera
inc. Stanciu Marian Marius, au emis facturi fiscale fictive(care nu atestau
operaţiuni reale) de o valoare egală cu valoarea livrărilor. Mai mult decât atât,
inc. Stanciu marian Marius a mai arătat că toate sumele încasate în conturile
SC Dox Design SRL şi SC Art Construct SRL au fost transferate în conturile
societăţilor fantomă controlate de inc. Negoescu Tiberiu şi Păun Cristian – de
unde banii erau retraşi în numerar şi restituiţi inc. Stanciu Marian Marius.
2.

SC

Studiourile

Media

Pro

SA,

SC

Media

Pro

Entertainment Romania SA, SC Media Vision SRL – SC TODY FILM
SRL ( inc. Adăscăliţei Elena Lucia)
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SC TODY FILM SRL are ca obiect principal de activitate „activităţi
de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune” şi a fost
înfiinţată ......
A.

Cu privire la relaţiile comerciale pe care SC Tody Film SRL le-a

derulat cu SC Studiourile Media Pro SA :

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC TODY FILM SRL

a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în perioada 20092014 în sumă totală de 1.237.208 lei.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC TODY FILM SRL suma totală de
1.063.753 lei în perioada 2009-2014. Analizând registrele de casă puse la
dispoziţie de SMP s-a constatat că SC TODY FILM SRL a emis în favoarea SMP
46 chitanţe în sumă totală de 155.975 lei în perioada 2009-2014.
În acest mod, SMP a achitat integral contravaloarea facturilor
fiscale emise de SC Tody Film SRL în baza unui nr. de 27 contracte de prestări
servicii încheiate între cele două societăţi:
1.

Contract de prestări servicii din data de 12.11.2009,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 43/ 14.02.2009,
având ca obiect : „Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului personal
tehnic specializat în producţie cinematografică, precum şi o serie de bunuri ce
vor fi detaliate în anexa nr 1 la contract, în vederea realizării de către beneficiar
a producţiei filmului intitulat „The Devil Inside”, după cum urmează: ........
contract semnat de inc. Vîju Silviu - în calitate de director general al Sc
Studiourile Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței (fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul);
2.

Contract de prestări servicii din data de 18.01.2012,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 146/ 17.02.2012,
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având ca obiect „Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului personal
tehnic specializat în producţie cinematografică, în vederea realizării de către
beneficiar

a

producţiei

filmului

intitulat

„The

Timber”,

după

cum

urmează..............” ”- contract semnat de inc. Vîju Silviu - în calitate de
director general și inc. Medeleanu Corina - director financiar al Sc
Studiourile Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței (fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul);

3.

Contract de prestări servicii din data de 21.01.2012,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 147/ 17.02.2012,
având ca obiect „asigurarea de către prestator a serviciilor de consultanţă în
afaceri şi management, în scopul dezvoltării şi creşterii volumului de afaceri al
beneficiarului în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate de acesta în cadrul
industriei cinematografice ”- contract semnat de inc. Vîju Silviu - în calitate
de director general și inc. Medeleanu Corina - director financiar al Sc
Studiourile Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței (fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul);
4.

Contract de locaţiune echipament din data de 25.01.2012,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 141/ 17.02.2009,
având ca obiect „ ........”- contract semnat de inc. Vîju Silviu - în calitate de
director general și inc. Medeleanu Corina - director financiar al Sc
Studiourile Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței (fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul);
5.

Contract de prestări servicii din data de 18.06.2012,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 771/ 22.06.2012,
având ca obiect „............” – contract semnat de inc. Ion Cosmin Andrei – în
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calitate de director general și inc. Medeleanu Corina – director financiar al
Sc Studiourile Media Pro SA (beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței (fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul);
6.

Contract de prestări servicii din data de 18.06.2012,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 772/ 22.06.2012,
având ca obiect.......”– contract semnat de inc. Ion Cosmin Andrei – în
calitate de director general și inc. Medeleanu Corina – director financiar al
Sc Studiourile Media Pro SA (beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței (fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
7.

Contract din 27.08.2012, înregistrat la SC Studiourile

Media Pro SA sub nr. 1052/ 21.08.2012, având ca obiect „............–
contract semnat de inc. Ion Cosmin Andrei – în calitate de director general
şi inc. Corina Medeleanu - director financiar în cadrul

Sc Studiourile

Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței (fostă Toderiuc) Elena
- administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
8.

Contract de locaţiune echipament din data de 08.10.2012,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1276 / 26.10.2012,
având ca obiect „..........” – contract semnat de inc. Ion Cosmin Andrei – în
calitate de director general şi inc. Medeleanu Corina - director financiar în
cadrul

Sc Studiourile Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței

(fostă Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
9.

Contract de prestări servicii din data de 08.10.2012,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1292/ 30.10.2012,
având ca obiect „............”– contract semnat de inc. Ion Cosmin Andrei – în
calitate de director general şi inc. Medeleanu Corina - director financiar în
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cadrul

Sc Studiourile Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței

(fostă Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).

10.

Contract de prestări servicii din data de 08.10.2012,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1287/ 29.10.2012,
având ca obiect „ ...........”– contract semnat de inc. Ion Cosmin Andrei – în
calitate de director general şi inc. Medeleanu Corina - director financiar în
cadrul

Sc Studiourile Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței

(fostă Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
11.

Contract cadru de prestări servicii din data de 03.01.2013,

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 4bis.1./
03.01.2013, având ca obiect „............ – contract semnat de inc. Ion Cosmin
Andrei – în calitate de director general şi inc. Medeleanu Corina - director
financiar în cadrul

Sc Studiourile Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc.

Adăscăliței(fostă Toderiuc) Elena

- administrator SC Tody Film

SRL(prestatorul).
12.

Contract de locaţiune bunuri din data de 22.02.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 520 bis/
24.05.2013 având ca obiect „..............– contract semnat de inc. Ion Cosmin
Andrei – în calitate de director general şi inc. Medeleanu Corina - director
financiar în cadrul

Sc Studiourile Media Pro SA(beneficiarul) şi de inc.

Adăscăliței(fostă Toderiuc) Elena

- administrator SC Tody Film

SRL(prestatorul).
13.

Contract de locaţiune bunuri din data de 22.02.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 533/ 26.05.2013
având ca obiect „..............în calitate de director general şi inc. Medeleanu
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Corina - director financiar în cadrul

Sc Studiourile Media Pro

SA(beneficiarul) şi de inc. Adăscăliței(fostă Toderiuc) Elena

-

administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
14.

Contract de locaţiune autovehicul din data de 24.05.2013

înregistrat

la

SC

Studiourile

Media

Pro

SA

sub

nr.

522

bis/24.05.2013 având ca obiect ....... - contract semnat de inc. Ion Cosmin
Andrei director general și inc. Medeleanu Corina -director financiar al SC
Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
15.

Contract de locaţiune bunuri din data de 07.06.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 596 bis/
07.06.2013 având ca obiect „............ - contract semnat de inc. Ion Cosmin
Andrei director general și inc. Medeleanu Corina -director financiar al SC
Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
16.

Contract de locaţiune autovehicul din data de 18.07.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 749/ 18.07.2013
având ca obiect ..............” - contract semnat de inc. Ion Cosmin Andrei
director general

și inc. Medeleanu Corina -director financiar al SC

Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
17.

Contract de prestări servicii din data de 18.07.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 750/ 18.07.2013
având ca obiect „............. ”- contract semnat de inc. Ion Cosmin Andrei
director general

și inc. Medeleanu Corina -director financiar al SC
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Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).

18.

Contract de prestări servicii din data de 30.08.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 874/ 30.08.2013
având ca obiect „......... ”- contract semnat de inc. Bălan Eugenia director
general

și inc. Medeleanu Corina -director financiar al SC Studiourile

Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă Toderiuc) Elena administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
19.

Contract de prestări servicii din data de 06.09.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 905/ 06.09.2013
având ca obiect „.............. - contract semnat de inc. Bălan Eugenia director
general

și inc. Medeleanu Corina -director financiar al SC Studiourile

Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă Toderiuc) Elena administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).

20.

Contract de prestări servicii din data de 12.09.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 935/ 13.09.2013
având ca obiect „..............- contract semnat de inc. Bălan Eugenia director
general

și inc. Medeleanu Corina -director financiar al SC Studiourile

Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă Toderiuc) Elena administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
21.

Contract de prestări servicii din data de 04.10.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1056 bis/
04.10.2013 având ca obiect „.............. - contract semnat de inc. Bălan
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Eugenia director general și inc. Medeleanu Corina -director financiar al
SC Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
22.

Contract de prestări servicii din data de 13.10.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1061 bis/
17.10.2013 având ca obiect „................” contract semnat de

inc. Bălan

Eugenia director general și inc. Medeleanu Corina -director financiar al
SC Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
23.

Contract de prestări servicii din data de 14.10.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1051 bis/
14.10.2013 având ca obiect „................”- contract semnat de inc. Bălan
Eugenia director general și inc. Medeleanu Corina -director financiar al
SC Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
24.

Contract de prestări servicii din data de 25.10.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1083 bis/
25.10.2013 având ca obiect „............. .”- contract semnat de inc. Bălan
Eugenia director general și inc. Medeleanu Corina -director financiar al
SC Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
25.

Contract de locaţiune bunuri din data de 08.11.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1152 bis/
08.11.2013 având ca obiect ..............- contract semnat de

inc. Bălan

Eugenia director general și inc. Medeleanu Corina -director financiar al
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SC Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
26.

Contract de prestări servicii din data de 11.11.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1158 bis/
11.11.2013 având ca obiect „.................” - contract semnat de inc. Bălan
Eugenia director general și inc. Medeleanu Corina -director financiar al
SC Studiourile Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă
Toderiuc) Elena - administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
27.

Contract de locaţiune autovehicul din data de 26.11.2013

înregistrat la SC Studiourile Media Pro SA sub nr. 1229/ 26.11.2013
având ca obiect „.............. - contract semnat de inc. Bălan Eugenia director
general

și inc. Medeleanu Corina -director financiar al SC Studiourile

Media Pro SA (beneficiar) şi de inc. Adăscăliței(fostă Toderiuc) Elena administrator SC Tody Film SRL(prestatorul).
Cu privire la cele 27 de contracte menționate mai sus:

-

Conform datelor furnizate de ITM, persoanele puse la dispoziție de

”prestatorul”- SC Tody Film SRL (prin reprezentant - inc. Adăscăliței Elena
Lucia) ”beneficiarului -” SC Studiourile Media Pro SA

nu

figurau, în

perioada respectivă, ca fiind angajați ai SC Tody Film SRL. ...........
-

SC Tody Film SRL nu dispunea de echipamente base-camp,

necesare realizării proiectelor SC Studiourile Media Pro SA

- toate

echipamentele fiind ”scriptic” subînchiriate de la SC Enadus Art SRL, SC
Sanya Global Conect SRL și SC Negoro Advertising SRL – trei societăți cu
comportament de tip fantomă controlate de inc. Negoescu Tiberiu Constantin

și Păun Cristian – care au recunoscut caracterul fictiv al contractelor
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încheiate, declarând că, în realitate, societățile mai sus menționate nu au
închiriat echipamente base-camp către SC Tody Film SRL așa cum rezultă din
contractele încheiate și facturile fiscale emise de SC Enadus Art SRL, SC
Sanya Global Conect SRL SC Ibit Rott Design SRL, SC Important Media
House SRL, SC Moritz Advertising SRL și SC Negoro Advertising SRL către
SC Tody Film SRL.
Caracterul subsecvent al contractelor încheiate de SC Tody Film SRL cu
societățile mai sus menționate rezultă din faptul că acestea au în conținut
referiri la beneficiarul final SC Studiourile Media Pro SA. Astfel, fiecare
contract prevede la Cap. III ”Obligaţiile părţilor” art. 3 punctul n).: ”................
B.

Cu privire la relaţiile comerciale pe care SC Tody Film SRL le-a

derulat cu SC Media Pro Entertainment România SRL :
-conform declarațiilor 394 depuse la organele fiscale teritoriale SC Media
Pro Entertainment România SRL a raportat achiziții de la SC Tody Film SRL,
în perioada 2009- 2014 în valoare totală de 1.191.428 lei
-conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SC Media Pro
Entertainment România SRL la ………, în aceeași perioadă, societatea a
virat în conturile SC TODY FILM SRL suma totală de 1.025.567 lei.
C.

Cu privire la relaţiile comerciale pe care SC Tody Film SRL le-a

derulat cu SC Media Vision SRL :

-

conform declarațiilor 394 depuse la organele fiscale teritoriale SC

MEDIA VISION SRL, SC TODY FILM SRL a raportat achiziții de la SC Tody
Film SRL, în perioada 2009- 2013 în valoare totală de 658.086 lei.
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-

Conform rulajelor conturilor deținute de SC Media Visoin SRL

această societate nu a efectuat nicio plată către SC Tody Film SRL pentru
achizițiile declarate.
Fiind întrebată despre serviciile ce fac obiectul contractelor mai sus
menţionate, inc. Adăscăliţei Lucia Elena a declarat că au fost prestate efectiv
către SMP, o parte chiar de angajaţii SC Tody Film SRL, iar altă parte prin
subcontractări de la societăţi reprezentate de inc. Negoescu Tiberiu Constantin,
respectiv SC ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, SC
TOTSIB

INAD

SRL,

SC

PETERHOF

LUDOM

SRL,

SC

MORITZ

ADVERTISING SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL.
Declaraţia inc. Adăscăliţei Elena Lucia este vădit
nesinceră, având în vedere faptul că inc. Negoescu Tiberiu Constantin şi inc.
Păun Cristian, cei care controlau societăţile menţionate mai sus, nu au
recunoscut relaţiile comerciale cu SC Tody Film SRL, arătând că, în realitate,
societăţile reprezentate de ei nu au prestat niciun fel de servicii pentru SC Tody
Film SRL. Mai mult decât atât, cei doi au relatat că inc. Adăscăliţei Lucia Elena
le-a solicitat emiterea de facturi şi chitanţe, fără ca aceste documente să
reflecte tranzacţii reale între societăţi, plătindu-le în schimb un comision de 6%
din suma facturată.
Astfel, sus-numiţii au arătat că nu au prestat niciodată către SC
Tody Film SRL servicii de organizare base camp, închiriere echipamente şi
servicii de producţie şi nu au pus niciodată la dispoziţie acestei societăţi
mijloace mecanice, echipamente electrice de încălzire sau echipament de
cablaj, aşa cum rezultă din contractele şi facturile înregistrate în contabilitatea
SC Tody Film SRL.
Din analiza documentelor contabile puse la dispoziţie de inc.
Adăscăliţei Elena Lucia, a rezultat că sumele încasate de SC Tody Film SRL de
27

la SC Studiourile Media Pro SA au fost retrase, în totalitate, în numerar şi
„cheltuite” prin efectuarea de plăţi în numerar, pe bază de chitanţe, către
societăţile fantomă controlate de inc. Negoescu Tiberiu şi inc. Păun Cristian.
În acest mod, inc. Adăscăliţei Lucia Elena a creat aparenţa că sumele
încasate de la SMP au fost folosite pentru efectuarea de achiziţii. În realitate,
banii nu au fost plătiţi către SC ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL
CONECT SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, SC
MORITZ ADVERTISING SRL, SC NEGORO ADVERTISING SRL, SC IBIT
ROTT DESIGN SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL, ci au fost
restituiţi reprezentanţilor SC Studiourile Media Pro SA.
Acest fapt este confirmat şi de declaraţia inc. Calapereanu Elena, dar şi
de declaraţia martorei Canja Mihaela – director Departament Resurse Umane
din cadrul SMP, care au relatat că SC Tody Film SRL nu a prestat în mod real
servicii către SMP, iar sumele plătite către acestă societate au fost, în fapt,
destinate premierii propriilor angajaţi ai SMP.
Relevantă în acest sens este şi conversaţia purtată prin e-mail în data de
09.12.2009 de inc. Adăscăliţei Lucia Elena cu inc. Calapereanu Elena,
referitoare la volumul de facturare pe anul 2010:
ADĂSCĂLIŢEI LUCIA ELENA:
“Buna Dimineata,
Dna ma tin de ceva timp sa te intreb ….anul viitor o sa mai aveti
nevoie de firma mea?
Mi-e mi-ar pica tare bine daca am continua colaborarea …..asa ca dc
ma mai vreti va rog sa nu ezitati …
Si o alta intrebare …ai cum sa imi spui si mie cam la ce suma se va
ridica factura din decembrie? Tre sa ma calculez si eu cu atentie din cauza lui
forfetarul ….
Sar’na
Lucia t”
CALAPEREANU ELENA:
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cash

de facturat

4,600

OP 2,454

decembrie 09

“ pentru 2010 am avea nevoie de chitante …in medie 5500
ron lunar. Daca e Ok si pentru tine vom face un contract nou in ianuarie, in
care vom include si toate taxele.
Elena”
ADĂSCĂLIŢEI LUCIA ELENA:
“DA MA BAG
SAR’NA SI POTI SI MAI MULT …..DACA MAI VREI …ERAM
DOAR CURIOASA CA SA STIU CE SI CUM SAR’NAAAA”
CALAPEREANU ELENA:
“okk. S-a marcat.
Daca vom avea proiecte va fi nevoie de mai mult cu
siguranta….”
Din conținutul acestei convorbiri rezultă, în mod evident, că nu
se punea problema serviciilor prestate de SC Tody Film SRL și nici a valorii
acestora, inc. Calapereanu Elena indicându-i inc. Adăscăliței Lucia Elena încă
din decembrie 2009 valoarea medie a chitanțelor ce urmau a fi emise lunar,
în anul 2010, de inc. Adăscăliței Lucia Elena :” pentru 2010 am avea
nevoie de chitanțe …în medie 5500 ron lunar”.

Caracterul ”colegial” al convorbirii se explică prin faptul că inc.
Adăscăliței Lucia Elena era în perioada respectivă și angajată a SC
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Studiourilor Media Pro SA (01.07.2008 – 01.04.2014) - în calitate de analist
financiar la Departamentul Construcţii Decoruri.
În concluzie:


În perioada 2009- 2014, cele trei societăți din grupul ”Pro” - SC

Studiourile Media Pro SA, SC Media Pro Entertainment România SRL și SC
Media Vision SRL - au înregistrat contabil și au declarat fiscal achiziții de la
SC Tody Film SRL în valoare totală de 3.086.722 lei .


Pentru achizițiile înregistrate contabil și declarate fiscal, SC

Studiourile Media Pro SA, SC Media Pro Entertainment România SRL și SC
Media Vision SRL, au efectuat plăți - prin transfer bancar în sumă totală de
2.747.406 lei.


Urmărind, în continuare, destinația sumelor încasate astfel de SC

Tody Film SRL, s-a constatat că întreaga sumă a fost retrasă în
numerar din conturile SC Tody Film SRL de împuternicita pe cont – inc.
Adăscăliței Lucia Elena- imediat după încasare.


Pentru a justifica modul în care au fost folosite sumele de bani,

după retragerea în numerar din conturile SC Tody Film SRL, inc. Adăscăliței
Lucia Elena a înregistrat contabil și a declarat fiscal achiziții de la SC Negoro
Advertising SRL, SC Enadus Art SRL și SC Sanya Global Conect SRL, SC Ibit
Rott Design SRL, SC Important Media House SRL, SC Moritz Advertising
SRL- societăți cu comportament de tip fantomă.


Plata contravalorii acestor ”achiziții” a fost realizată conform

jurnalelor de cumpărări ale SC Tody Film SRL – în numerar – în baza
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unui număr de 521 de chitanțe emise în numele celor trei societăți
”furnizoare” – toate în sumă de 4.900 lei.(suma minimă de plată
prin casierie fiind de 5000 lei ).


Despre facturile fiscale emise în numele SC Negoro Advertising

SRL, SC Enadus Art SRL și SC Sanya Global Conect SRL SC Ibit Rott Design
SRL, SC Important Media House SRL, SC Moritz Advertising SRL, inc.
Negoescu Tiberiu și Păun Cristian au recunoscut că nu atestă operațiuni reale

și că sumele înscrise pe chitanțele aferente facturilor nu au fost plătite
niciodată de inc. Adăscăliței Lucia. Singura sumă primită de cei doi inculpați
a fost doar de 120.000 lei- reprezentând comisionul la care se înțeleseseră
cu inc. Adăscăliței Lucia și care a fost transferată de SC Tody Film SRL în
conturile societăților fantomă.


Se poate constata astfel că întreaga sumă primită de SC

Tody Film SRL de la SC Studiourile Media Pro SA, SC Media Pro
Entertainment România SRL și SC Media Vision SRL a fost doar ”scriptic”
plătită către SC Negoro Advertising SRL, SC Enadus Art SRL și SC Sanya
Global Conect SRL SC Ibit Rott Design SRL, SC Important Media House SRL,
SC Moritz Advertising SRL.


Situația prezentată mai sus este confirmată și de

declarațiile inc. Calapereanu Elena, dar şi de declaraţia martorei .........., care
au relatat că SC Tody Film SRL nu a prestat în mod real servicii către SMP, iar
sumele plătite către acestă societate au fost, în fapt, restituite de inc.
Adăscăliței Lucia Elena și destinate premierii propriilor angajaţi ai SMP.
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3.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – SC SELENA ART

SRL, SC SELENA ART DECO&PAINTING SRL, PFA FLOREA C.
Elena ( Inc. Calapereanu Elena )
SC SELENA ART SRL – ......... a avut ca obiect pricipal de
activitate ”selecția şi plasarea forței de muncă”…….– până la data de 18.08.2011
– când a fost radiată.
SC SELENA ART DECO&PAINTING SRL – ...........
PFA FLOREA C. ELENA– ...........
Atât cele două societăți comerciale (SC Selena Art SRL, SC Selena Deco
&Painting SRL) cât și PFA Florea C. Elena – toate controlate de inc.
Calapereanu Elena au înregistrat încasări în conturile bancare de la SC
Studiourile Media Pro SA – societate la care inc. Calapereanu Elena este
angajată începând din 08.07.2004 în calitate de analist financiar la
Departamentul Resurse Umane.
Astfel, conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Studiourile Media Pro
SA – această societate raportează achiziții de bunuri/prestări de servicii de la
SC SELENA ART SRL, în perioada 2009-2010, în sumă totală de 402.111 lei.
În corespondență, SC Selena Art SRL nu declară decât parțial
livrările către Sc Studiourile Media Pro Sa - și anume decât suma de
149.131 lei (semestrul II 2010).
Cu toate acestea, conform rulajelor conturilor bancare deţinute de
SMP la ING BANK, societatea a virat, în perioada 2009-2010,în conturile SC
SELENA ART SRL suma totală de 280.717 lei, iar din analiza registrele de
casă puse la dispoziţie de SMP s-a constatat că SC SELENA ART SRL a emis
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către SC Studiourile Media Pro SA un nr. de 81 chitanţe în sumă totală de
266.850 lei în aceeași perioadă.
Conform acelorași rulajele SMP a mai virat și în conturile SC SELENA
ART DECO&PAINTING SRL suma totală de 7132 lei în luna mai şi iunie 2010,
iar în conturile PFA FLOREA C. ELENA suma totală de 50.125 lei (în
perioada 2009-2010). Totodată, analizând registrele de casă puse la dispoziţie
de SMP s-a constatat că PFA FLOREA C. ELENA a emis, în aceeași perioadă,
către SMP chitanţe în sumă totală de 121.098 lei.
În concluzie, conform înregistrărilor contabile și rulajelor bancare, SC
Studiourilor Media Pro SA –a efectuat plăți către SC Selena Art SRL, SC Selena
Art Deco &Painting SRL și PFA Florea C. Elena în sumă totală de 725.922 lei
– (din care 337.974 lei prin transfer bancar și 387.948 lei – în numerar, pe
bază de chitanțe) în schimbul serviciilor prestate de cele trei entități.
Analizând rulajele conturilor bancare aparținând SC Selena Art SRL, SC
Selena Art Deco &Painting SRL și PFA Florea C. Elena – s-a constatat că toate
sumele încasate de la SC Studiourile Media Pro SA au fost retrase în numerar
de împuternicita pe cont inc. Calapereanu Elena fără ca aceasta să efectueze
vreo plată către alte societăți comerciale deși în aceeași perioadă SC Selena Art
SRL a raportat organelor fiscale achiziții de la SC Activ Consult Service SRL și
SC Xanthoria SRL.
De altfel, aceste din urmă societăți nu declară livrări către SC
Selena Art SRl – neconfirmând, prin urmare, relațiile comerciale.
Conform adresei nr. 17230/05.11.2014 transmisă de Inspecţia Muncii
în perioada 2007- SC SELENA ART SRL a avut doi angajaţi în perioada
______:
SC Selena Art Deco &Painting SRL și PFA Florea C. Elena nu au
raportat angajați pe toată perioada funcționării – îmrejurare ce
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face ca cele două societăți să fie inapte de a presta serviciile
menționate pe facturile fiscale emise către SC Studiourile Media
Pro SA .
Față de cele arătate, este evident că ”modul de colaborare” al SC SC Selena
Art SRL, SC Selena Art Deco &Painting SRL și PFA Florea C. Elena cu SC
Studiourile Media pro SA este identic cu cel descris mai sus – pentru SC Dox
Design SRL, SC Art Construct SRL și SC Tody Film SRL.
De altfel, analizând fișierele recuperate de

specialiştii din cadrul

Institutului pentru Tehnologii Avansate cu ocazia percheziției informatice
effectuate asupra unității de calcul utilizată de inc. Calapereanu Elena, ridicată
la percheziţia domiciliară efectuată în data de 08.07.2014 la SC Studiourile
Media Pro SA, a fost identificată o situație cu societăți comerciale printre care
și SC SELENA ART DECO&PAINTING SRL - unde, la rubrica ”Observaţii” se
menționează “doar pt mai si iun, pt. prime” – fapt ce confirmă că SC Selena
Art SRL, SC Selena Art Deco &Painting SRL și PFA Florea C. Elena nu au
prestat în mod efectiv

serviciile menționate pe facturile emise către SC

Studiourile Media Pro SA – sumele menționate pe aceste documente fiind
folosite pentru acordarea de prime propriilor angajați SMP.
....................
4.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA şi SC MEDIA PRO

ENTERTAINMENT ROMANIA SA – SC MOVIE SET PRODUCTION
SRL ( Inc. Puiu Dănuţ )
SC MOVIE SET PRODUCTION SRL –........Conform datelor
furnizate de Oficiul Registrului Comerțului, asociații SC Movie Set Production
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SRL sunt numiții Puiu Dănuț și bunica acestuia – numita Grecu Adela
aceasta din urmă deținând și calitatea de administrator.
Din verificările efectuate a rezultat că numita Grecu Adela este doar
administrator statutar al SC Movie Set production SRL, de întreaga activitate
ocupându-se, în realitate, inc. Puiu Dănuț - acesta fiind și împuternicit pe
conturile societății.
De menționat este și faptul că părinții inc. Puiu Dănuț sunt angajați ai SC
Studiourile Media Pro SA – ..........
A.

SC MOVIE SET PRODUCTION SRL- SC STUDIOURILE MEDIA
PRO SA

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC MOVIE SET

PRODUCTION SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP
în perioada 2012-2014 în sumă totală de 1.219.456 lei.

-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC MOVIE SET PRODUCTION SRL suma
totală de 954.835 lei, în perioada 2012-2014. Analizând registrele de casă
puse la dispoziţie de SMP s-a constatat că SC MOVIE SET PRODUCTION SRL
a emis, în aceeași perioadă, către SMP un nr. de 72 chitanţe în sumă totală de
222.480 lei.

B.

SC MOVIE SET PRODUCTION SRL - SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA SA

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de MPP, SC MOVIE SET

PRODUCTION SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către MPP
în perioada 2009-2013 în sumă totală de 646.572 lei.
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-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de MPP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC MOVIE SET PRODUCTION SRL
suma totală de 639.083 lei în perioada 2009-2014.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deținute de SC Movie Set

Production SRL

la Raiffeisen Bank, sumele încasate de această

societate de la SC Studiourile Media Pro SA sunt fie retrase în
numerar, în aceeași zi, de inc. Puiu Dănuț, cu justificarea ”plăți
diverse” fie transferate în alt cont deținut de SC Movie Set
Production SRL de unde banii sunt retrași cu cardul la ATM.
În mod exemplificativ, redăm următoarele tranzacții:


La data de 27.11.2012, SC Studiourile Media Pro SA a

transferat din contul deținut la ING în contul deținut de SC Movie Set
Production SRL la Raiffeisen Bank suma de 4.408 lei – sumă ce a fost retrasă
în întregime, în numerar, de inc. Puiu Dănuț - în aceeași zi, cu explicația”
plăți diverse”.


La data de 06.06.2013, SC Studiourile Media Pro SA a

transferat din contul deținut la ING în contul deținut de SC Movie Set
Production SRL la Raiffeisen Bank suma de 11.033 lei – sumă ce a fost retrasă
în întregime, în numerar, de inc. Puiu Dănuț - în aceeași zi, cu explicația”
plăți diverse”.


La data de 01.07.2013, SC Studiourile Media Pro SA a

transferat din contul deținut la ING în contul deținut de SC Movie Set
Production SRL la Raiffeisen Bank suma de 26.789 lei. În aceeași zi – suma
de 10.050 lei a fost retrasă de inc. Puiu Dănuț în numerar, cu explicația” plăți
diverse”; iar suma de 15.550 lei a fost retrasă la ATM în două tranșe (în
aceeași zi și a doua zi dela încasare).
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La data de 30.07.2014, SC Studiourile Media Pro SA a

transferat din contul deținut la ING în contul deținut de SC Movie Set
Production SRL la Raiffeisen Bank suma de 24.500 lei. În aceeași zi – inc.
Puiu Dănuț retrage în numerar suma de 10.050 lei și la ATM sunt retrași
4000 lei. A doua yi, 31.07.2014 inc. Puiu Dănuț retrage ți restul de 10.050 lei
cu explicația ”plăți diverse” .
Conform adresei nr. 17230/05.11.2014, Inspecţia Muncii a comunicat că
SC MOVIE SET PRODUCTION SRL a raportat, în perioada 2012 – 2014, un
nr. de 3 angajaţi și anume : ................ Începând din martie 2014 (după
efectuarea de către organele de poliție a perchezițiilor domiciliare la SC
Studiourile Media pro SA)au fost angajate 36 de persoane, dintre care 15
persoane au contractul de muncă activ.
Față de cele arătate, concluzionăm că SC Movie Set Production
SRL nu a efectuat în mod real serviciile și nu a livrat bunurile
menționate pe facturile fiscale emise către SC Studiourile Media
Pro SA și nici către SC Media Pro Entertainment SRL.
Pentru a evita plata obligațiilor fiscale aferente ”livrărilor” declarate
fiscal către SC Studiourile Media Pro SA și SC Media Pro Entertainment SRL,
inc. Puiu Dănuț a înregistrat contabil și a declarat fiscal achiziții fictive ( de
valoare egală cu livrările) de la societăți comerciale ai căror administratori
nu recunosc că ar fi efectuat vreodată livrări către SC Movie Set Production
SRL. De altfel, aceste societăți comerciale nici nu raportează fiscal relații
comerciale cu SC Movie Set Production SRL.Una dintre aceste societăţi – de
la care SC Movie Set production SRL declară achiziţii în semestrul I 2014 este
SC Tanex Prod SRL. Fiind audiat reprezentantul acestei societăţi, martorul
Anghelescu Ion, a declarat că nu cunoaşte nici un reprezentant al SC
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Movie Set Production SRL, nu a derulat niciodată relaţii comerciale
cu această societate, nu a emis facturi fiscale către această societate
şi, evident, nu a încasat sume de bani de la aceasta.
Martorul …….. a mai declarat că a fost invitat în nenumărate rânduri de
reprezentanţii ANAF să dea explicaţii în legătură cu emiterea unor facturi
fiscale fictive - emise în numele SC Tanex Prod SRL. În acest context,
reprezentantul SC Tanex Prod SRL a aflat că diverse societăţi comerciale
înregistrau facturi fiscale de achiziţie care la rubrica “furnizor” aveau datele SC
Tanex Prod SRL - societate care în realitate nu livraseră niciodată marfa
specificată pe factură.

Astfel, în perioada 2009 – 2013, SC Movie Set Production SRL
a declarat achiziții de la

SC Denmar Consart SRL, SC Clip Care

SRL, SC Adona Fashion SRL, SC Modern Retail SRL, SC Class Com
Impex SRL, SC Textil Expert SRL, SC Nordinia Damat SRL, SC
Payroll Expert SRL, SC Tanex Prod SRL. Niciuna dintre aceste
societăți nu declară, în corespondență, livrări către SC Movie Set
Production SRL – neconfirmând prin urmare relațiile comerciale.
Fiind audiat, inc. Puiu Dănuț a declarat următoarele: „Precizez
faptul că serviciile cinematografice contractate de societatea pe care o
administrez – SC MOVIE SET PRODUCTIONS SRL – cu STUDIOURILE
MEDIA PRO SA și SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA, în
perioada 2009 – 2014, au fost prestate în realitate, cu următoarele
excepții:...........
Precizez că în perioada 2009 – 2014, SC MOVIE SET PRODUCTIONS
SRL a înregistrat contabil și declarat achiziții fictive de la mai multe societăți
cu care nu a avut relații comerciale (nu-mi mai aduc aminte denumirea
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acestora), facturile în care apăreau ca emitente aceste societăți și pe care le
procuram din zona Colentina.”
5.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA şi SC MEDIA PRO

ENTERTAINMENT ROMANIA SA – SC TANY MEDIA ALL SRL şi SC
NEW MEDIA ALL VIDEO SRL ( Inc.Niţă Adrian şi inc. Niţă Elena)
SC Tany Media ALL SRL – .........Conform datelor furnizate de
Oficiul Registrului Comerțului asociații și administratorii SC Tany Media All
SRL, în perioada 2009 – 2014, au fost –NIŢĂ ELENA şi NIŢĂ ADRIAN.
SC New Media All Video SRL –. Societatea are ca obiect principal de
activitate „activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de
televiziune”.
A.

1. SC TANY MEDIA ALL SRL - SC STUDIOURILE MEDIA

PRO SA
Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC TANY MEDIA

ALL

SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP, în

perioada 2009-2014, în sumă totală de 1.587.624 lei.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, în aceeași perioadă, societatea a virat în conturile SC TANY MEDIA
ALL SRL suma totală de 1.517.546 lei. Analizând registrele de casă puse la
dispoziţie de SMP s-a constatat că SC TANY MEDIA ALL SRL, în aceeași
perioadă, a emis către SMP un nr. de 20 chitanţe în sumă totală de 74.869
lei.
A.

2. SC TANY MEDIA ALL SRL – SC MEDIA PRO

ENTERTAINMENT ROMANIA SA
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-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Media Pro Picture

SRL (actual SC Media Pro Entertainment SRL), SC TANY MEDIA ALL
SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SC Media Pro
Picture SRL, în perioada 2009-2014, în sumă totală de 3.839.440 lei.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SC Media Pro

Picture SRL la ING BANK, societatea a virat în conturile SC TANY MEDIA
ALL SRL suma totală de 3.707.184 lei, în perioada 2009-2014.
B.

1. SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL - SC STUDIOURILE

MEDIA PRO

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Studiourile Media Pro

SA, SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de
servicii către SMP, în perioada 2011-2014, în sumă totală de 888.550 lei.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL suma
totală de 1.171.189 lei, în perioada 2012-2014. Analizând registrele de casă
puse la dispoziţie de SMP s-a constatat că SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL a
emis către SMP un nr. de 20 chitanţe în sumă totală de 74.983 lei, în
perioada 2012-2013.
B.2. SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL - SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA SA

-

Conform

declaraţiilor

fiscale

depuse

de

SC

Media

Pro

Entertainment SRL, SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL a efectuat livrări de
bunuri/prestări de servicii către SMP în perioada 2011-2014 în sumă totală de
1.524.847 lei.

40

-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SC Media Pro

Entertainment SRL la ING BANK, societatea a virat în conturile SC NEW
MEDIA ALL VIDEO SRL suma totală de 1.516.678 lei în perioada 2011-2014.
În concluzie:
În perioada 2009-2014, SC Tany Media All SRL și SC New
Media All Video SRL au încasat în total suma de 7.912.597 lei (din
care 5.224.730 lei încasați de SC Tany Media All SRL și 2.687.867 lei încasați
de SC New Media All SRL) reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise
de cele două societăți către SC Studiourile Media Pro SA și SC Media Pro
Entertainment SRL.
Urmărind destinația banilor, s-a constatat că, invariabil, sumele
încasate în conturile SC Tany Media All SRL și SC New Media All
SRL au fost retrase în numerar – în totalitate – în aceeași zi sau cel
mai târziu a doua zi de la încasare de împuterniciții pe conturi –
inc. Niță Adrian și Niță Elena.
În mod exemplificativ, redăm următoarele tranzacții:


La data de 07.04.2014, SC Media Pro Entertainment SRl a

transferat în contul SC Tany Media All SRL suma de 23.956 lei . În aceeași zi,
inc. Niță Adrian a retras în numerar suma de 10.050 lei. A doua zi,
08.04.2014 inc. Niță Elena a retras în numerar 10.050 lei, iar diferența de
2.507 lei a fost retrasă la ATM în data de 09.04.2014.


La data de 18.06.2014, SC Studiourile Media Pro SA a

transferat în conturile SC Tany Media All SRL suma de 7.804 lei. În aceeași zi
întreaga sumă a fost retrasă în numerar de inc. Niță Elena.


La data de 16.07.2014 SC Studiourile Media Pro SA a

transferat în conturile SC Tany Media All SRL suma de 11.495 lei – sumă din
care 8241 lei a fost retrasă în numerar de inc. Niță Elena și, la doar două zile
distanță, diferența de 3.000 lei a fost retrasă la ATM.
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Începând din anul 2011, s-a constatat că, în cazul în care
suma transferată de SC Studiourile Media Pro SA și SC Media Pro
Entertainment SRL era prea mare pentru a fi retrasă în numerar era fracționată în sume mai mici și transferate în contul personal
al inc. Niță Adrian, cu explicația ”restituire contract împrumut”de unde sumele erau, de asemenea, retrase, în aceeași zi

- în

numerar.
Conform informațiilor furnizate de ITM, SC Tany Media SRL a raportat
până în aprilie 2014 un număr de 5 angajați din care 2 chiar administratorii
societății.

Începând

din

aprilie

2014(după

efectuarea

perchezițiilor

domiciliare din data de 01.04.2014 de la sediul SC Studiourile Media Pro
SA)SC Tany Media All SRL a mai raportat un număr de 11 angajați.
Ca și în cazul SC Tany Media All SRL și SC New Media All SRL a avut
până în aprilie 2014 - 5 angajați, ulterior acestei date fiind raportate către
ITM încă 21 de persoane angajate.
Aceste aspecte conduc la concluzia că cele două societăţi comerciale nu
aveau resursele umane necesare şi care să justifice valoarea serviciilor
prestate de acestea către SC Studiourile Media Pro SA şi SC Media Pro
Entertainment SRL - de 7.912.597 lei.
Caracterul nereal al operațiunilor înscrise în facturile fiscale emise de
cele două societăți rezultă și din declarația martorei Vătăman Elena care a
declarat: ”Fiindu-mi prezentate de către organele de poliţie registrele de casă
ale STUDIOURILOR MEDIA PRO SA aferente perioadei 2009-2014, am
identificat şi alte firme cu care SMP au procedat în aceeaşi modalitate cu cea
descrisă în cazul SC ART CONSTRUCT SRL şi SC DOX DESIGN SRL cu
privire la plăţile efectuate către acestea. În acest sens, enumăr următoarele
firme: SC RAVERT TRADING SRL; SC SELENA ART SRL; SC STAGE & SET
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SRL; SC SORT PRODIMPEX SRL; SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL; SC
NEW MEDIA ALL VIDEO SRL; SC MOVIE SET PRODUCTION SRL; SC
TOTAL BEST ADVICE; SC MEDIA INTEGRAL SERVICES; (…)Astfel,
STUDIOURILE MEDIA PRO SA, pentru a evita plata impozitelor şi
contribuţiilor aferente primelor şi bonusurilor acordate angajaţilor, plătea
aceste prime prin intermediul altor firme, transferând astfel obligaţiile fiscale
în sarcina acestor societăţi. În realitate, aceste sume erau plătite de SMP
direct angajaţilor, aspect cunoscut la nivelul întregii conduceri a SMP”.
6.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – SC DALIA INVEST

COM SRL SC JAMIRO CINETV SRL şi SC M&G FILM PRODUCTION
SRL (inc. Dinu George)
SC Dalia Invest Com SRL ......... obiect principal de activitate
„Activiăţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune”.
asociaţi sunt în prezent Dinu Simona şi Dinu Mihai Adrian şi administrator
este Dinu Mihai Adrian.
Societatea a fost înfiinţată în .........
SC Jamiro cinetv SRL – .......... societatea se află în lichidare.
Obiectul principal de activitate al SC Jamiro Cinetv SRL este „Activiăţi
de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune”, asociaţi şi
administratori sunt în prezent Dinu Nicoleta Laura (decedată la 06.12.2012) şi
Dinu Mihai Adrian.
SC M&G Film Production SRL – ........... obiect principal de activitate
este „Activiăţi de producţie cinematografică, video şi de programe de
televiziune”. Încă de la înfiinţare, asociaţii şi administratorii SC M&G FILM
PRODUCTION SRL sunt Dinu Mihai Adrian şi Dinu George Laurenţiu.
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A.

SC DALIA INVEST COM SRL - SC STUDIOURILE MEDIA
PRO SA

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Studiourile Media Pro

SA, SC DALIA INVEST COM SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de
servicii către SMP în anul 2012 în sumă totală de 95.376 lei.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat, în aceeaşi perioadă, în conturile SC DALIA INVEST
COM SRL suma totală de 86.802 lei.
-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC DALIA INVEST COM

SRL – societatea a raportat în aceeaşi perioadă achiziţii de la SC ENADUS ART
SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, , SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL – societăţi cu
comportament de tip fantomă, controlate de inc. Negoescu Tiberiu şi inc. Păun
Cristian.
-

Conform rulajelor bancare, toţii banii transferaţi de SC Dalia Invest

Com SRL în conturile societăţilor „furnizoare” au fost retraşi în numerar în
aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi de la încasare.
B.

SC JAMIRO CINETV SRL - SC STUDIOURILE MEDIA PRO
SA

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Studiourile Media Pro

SA, SC JAMIRO CINETV SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii
către SMP, în perioada 2011 - 2012, în sumă totală de 40.393 lei.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC JAMIRO CINETV SRL suma totală de
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12.120 lei în perioada 2011 - 2012. Analizând registrele de casă puse la
dispoziţie de SMP s-a constatat că SC JAMIRO CINETV SRL a emis în favoarea
SMP 6 chitanţe în sumă totală de 25.062 lei, în perioada 2011 - 2012.
-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC JAMIRO CINETV SRL,

societatea înregistrează achiziţii de la SC ENADUS ART SRL, SC PETERHOF
LUDOM SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL – societăţi cu
comportament de tip fantomă, controlate de inc. Negoescu Tiberiu şi inc. Păun
Cristian.
-

Conform rulajelor bancare, toţii banii transferaţi de SC Jamiro

Cinetv SRL în conturile societăţilor „furnizoare” au fost retraşi în numerar în
aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi de la încasare.
C.

1. SC M&G Film Production SRL- SC STUDIOURILE

MEDIA PRO SA

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Studiourile Media Pro

SA, SC M&G FILM PRODUCTION SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de
servicii către SMP în perioada 2009-2012 în sumă totală de 812.673 lei. În
corespondenţă, şi SC M&G FILM PRODUCTION SRL a raportat aceste livrări.

-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC M&G FILM PRODUCTION SRL suma
totală de 771.310 lei în perioada 2010-2012.

-

Pentru a evita plata taxelor şi impozitelor averente livrărilor

declarate către SC Studiourile Media Pro SA, în aceeaşi perioadă, conform
declaraţiilor fiscale depuse de SC M&G FILM PRODUCTION SRL, societatea
înregistrează achiziţii de la SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM
SRL, SC IBIT ROTT DESIGN SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL –
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societăţi controlate de inc. Negoescu Tiberiu şi inc. Păun Cristian în sumă
totală de 822.700 lei – valoare egală cu valoarea livrărilor.
C.

2. SC M&G Film Production SRL - SC MEDIA PRO

ENTERTAINMENT ROMÂNIA SRL

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Media Pro Picture SRL

(actual SC Media Pro Entertainment România SRL) , SC M&G FILM
PRODUCTION SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către prima
societate, în perioada 2009-2012, în sumă totală de 1289.591 lei.

-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de M.P.P la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC M&G FILM PRODUCTION SRL suma
totală de 987.364 lei în perioada 2009-2013.
-

Deşi SC M&G Film Production SRL încasează de la SC Media Pro

Picture SRL (actual SC Media Pro Entertainment România SRL) suma
menţionată mai sus – drept contravaloarea unor servicii prestate – SC M&G
Film Production SRL nu declară fiscal nicio livrare către SC Media
Pro Picture SRL (actual SC Media Pro Entertainment România
SRL).

Caracterul fictiv al relaţiilor comerciale înregistrate contabil şi declarate
fiscal de SC Studiourile Media Pro SA cu SC Jamiro Cinetv SRL este confirmat
chiar de angajata SC Studiourilor Media Pro SA, inc. Calapereanu Elena care a
arătat că: „Pentru întocmirea facturilor fictive, Stanciu Marius percepea un
comision de 11% din valoarea facturii emise fara TVA plus TVA aferent
facturii astfel emise. Comisionul perceput era platit prin transfer bancar, in
urma receptiei facturilor. Precizez ca astfel de operatiuni se desfasurau si
prin alte societati comerciale, respectiv SC Art Construct SRL, reprezentata
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tot de Stanciu Marius, SC Tody Film SRL reprezentata de Lucia Adascalitei,
Jamiro CineTV reprezentată de Dinu George.”
Pentru a evita plata obligaţiilor fiscale aferente livrărilor declarate fiscal
de SC Jamiro Cinetv SRL, SC M&G Film Production SRL şi SC Dalia Invest
Com SRl reprezentanţii acestor societăţi au înregistrat şi declarat fiscal, în
aceeaşi perioadă achiziţii (de valoare egală cu livrările) de la SC ENADUS ART
SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, , SC IBIT ROTT
DESIGN SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL – societăţi fantomă
controlate de inc. Păun Cristian şi Negoescu Tiberiu Constantin.
De altfel, se constată că, înainte de anul 2011, adică înainte de a începe
„colaborare” cu societăţile fantomă, SC M&G Film Production SRL nu declară
fiscal nicio livrare către SC Studiourile Media Pro SA sau SC Media Pro
Entertainment SRL deşi aceste din urmă societăţi declară livrări către
societatea reprezentată de inc. Dinu George şi Dinu Mihai.
Începând din anul 2011, SC M&G Film Production SRL a declarat livrările
către SC Studiourile Media Pro SA sau SC Media Pro Entertainment SRL
declarând totodată şi achiziţii (în cuantum egal cu livrările) de la SC ENADUS
ART SRL, SC TOTSIB INAD SRL, SC PETERHOF LUDOM SRL, , SC IBIT
ROTT DESIGN SRL, SC IMPORTANT MEDIA HOUSE SRL.
Cu ocazia audierii din data de 25.06.2014, inc. Dinu George Laurenţiu a
avut o atitudine vădit nesinceră arătând că SC M&G Fim Production SRL nu
are nici un angajat, iar toate proiectele realizate pentru Sc Studiourile Media
Pro SA sau SC Media Pro Entertainment România SRL au fost suncontractate
către societăţile reprezentate de inc. Negoescu Tiberiu şi executate de acesta.
Sus-numitul a mai declarat că nu cunoaşte niciuna dintre persoanele care fizic
ar fi executat proiectele respective iar facturile emise de inc. Negoescu Tiberiu
către Sc M&G Film Production SRL erau lăsate la birourile SC Studiourile
Media pro SA.
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Declaraţiile inc. Dinu George sunt în contradicţie totală cu celelalte probe
administrate în cauză.
Astfel, în legătură cu procurarea facturilor fiscale precum şi cu restituirea
sumelor de bani încasate în conturile societăţilr fantomă de la SC Jamiro
Cinetv SRL, SC M&G Film Production SRL şi SC Dalia Invest Com SRL, inc.
Păun Cristian a declarat că, la indicaţia inc. Negoescu Tiberiu, a întocmit
facturi fiscale fictive (care nu atestau operaţiuni reale) către SC Jamiro Cinetv
SRL, SC M&G Film Production SRL şi SC Dalia Invest Com SRL – completând
aceste documente cu datele şi sumele ce îi erau indicate de inc. Tudor Ion.
Acestuia din urmă îi erau restituite şi sumele încasate de la cele două societăţi
– în schimbul unui commision de 5%-6% din suma facturată.
Aspectele relatate de inc. Păun Cristian sunt confirmate şi de inc. Tudor
Ion care a declarat că sumele de bani transferate de SC Jamiro Cinetv SRL, SC
M&G Film Production SRL şi SC Dalia Invest Com SRL în conturile societăţilor
reprezentate de inc. Negoescu Tiberiu şi Păun Cristian erau retrase în numerar
şi – prin intermediul său – restituite reprezentanţilor celor două societăţi care
făcuseră iniţial plata – respectiv inc. Dinu Mihai şi Dinu George. Acesta a mai
arătat că facturile fiscale emise între societăţile arătate mai sus nu atestau
operaţiuni reale - niciunul din serviciile menţionate pe facturi sau pe contracte
nefiind effectuate, în realitate, nici de inc. Negoescu Tiberiu Constantin sau
Păun Cristian şi nici de Tudor Ion personal.
Practic, singura tranzacţie derulată efectiv între societăţile menţionate
mai sus a constat în transferul sumelor de bani din conturile SC Jamiro Cinetv
SRL, SC M&G Film Production SRL şi SC Dalia Invest Com SRL în conturile
societăţilor fantomă de unde sumele erau retrase în numerar şi restituite celor
care le plătiseră iniţial.
Faptul că sumele de bani astfel obţinute erau ulterior restituite către
angajaţii SC Studiourile Media Pro SA şi folosiţi pentru premierea acestora
rezultă şi din documentele recuperate de specialiştii din cadrul Institutului
pentru Tehnologii Avansate cu ocazia percheziţiei informatice efectuată asupra
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unităţii de calcul utilizată de Calapereanu Elena, ridicată la percheziţia
domiciliară efectuată în data de 08.07.2014 la SC Studiourile Media Pro SA.
Analizând fişierele recuperate au fost identificate:
-

referat de aprobare free-lanceri pe proiect ……… – data 28.10.2011,

aprobat de director general Silviu Vîju, director general adjunct Stănculeanu
Andreea, director financiar Medeleanu Corina, cu menţiunea olografă
“PLĂTIT PRIN JAMIRO CINETV 08.11.2011”
-

referat de aprobare freelanceri pe proiect “……– data 21.10.2011,

aprobat de director general Silviu Vîju, director general adjunct Stănculeanu
Andreea, director financiar Medeleanu Corina, cu menţiunea olografă
“PLĂTIT PRIN JAMIRO CINETV 08.11.2011”. Hanganu Mitică a fost
angajat în cadrul SC Studiourile Media Pro SA în perioada 17.10.2005 01.04.2010 şi în perioada 19.07.2012 – 07.07.2013.
7.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – SC DJ SOY

COMPANY INVEST SRL(inc. Panaitoaia Constantin şi inc. Fălcescu
Marcel)
SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL – „Comerţ cu ridicata
nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun”, iar asociaţii
sunt PANAITOAIA CONSTANTIN, FĂLCESCU MARCEL şi MUMJIEV
ŞERBAN – FLORIAN.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Studiourile Media Pro

SA , SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări
de servicii către SMP, în perioada 2011 - 2014, în sumă totală de 923.721 lei.

-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL
suma totală de 455.225 lei în perioada 2011 - 2014. Analizând registrele de
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casă puse la dispoziţie de SMP s-a constatat că SC DJ SOY COMPANY INVEST
SRL a emis în către SMP un nr. de 74 chitanţe în sumă totală de 282.117 lei
în perioada 2012 - 2014.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse, SC DJ Soy Company Invest

SRL a raportat livrări către Sc Studiourile Media Pro SA declarând totodată şi
achiziţii (în valoare egală cu livrările)
………….
Conform informaţiilor transmise de Inspecția Muncii prin adresa nr.
17230 din 17.11. 2014 SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL a raportat începând
din anul 2010 şi până în prezent– în mod constant - 4 angajaţi din care: 1
contabil, 2 agenţi de vânzări şi 1 agent comercial.
Caracterul fictiv al relaţiilor comerciale raportate de SC Studiourile Media
Pro SA cu SC DJ Soy Company Invest SRL este confirmat chiar de unul dintre
angajaţii Sc Studiourile Media pro SA –........a declarat: „Fiindu-mi prezentate
de către organele de poliţie registrele de casă ale STUDIOURILOR MEDIA
PRO SA aferente perioadei 2009-2014, am identificat şi alte firme cu care
SMP au procedat în aceeaşi modalitate cu cea descrisă în cazul SC ART
CONSTRUCT SRL şi SC DOX DESIGN SRL(operaţiuni fictive) cu privire la
plăţile efectuate către acestea. În acest sens, enumăr următoarele firme:SC
RAVERT TRADING SRL;SC SELENA ART SRL;SC STAGE & SET SRL;SC
SORT PRODIMPEX SRL;SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL;SC NEW
MEDIA ALL VIDEO;SC MOVIE SET PRODUCTION SRL;SC TOTAL BEST
ADVICE; SC MEDIA INTEGRAL SERVICES;”

Analizând fişierele recuperate de specialiştii din cadrul Institutului pentru
Tehnologii Avansate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată asupra unităţii
de calcul utilizată de Calapereanu Elena, ridicată la percheziţia domiciliară
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efectuată în data de 08.07.2014 la SC Studiourile Media Pro SA – au fost
identificate:

-

E-mail transmis de inc. MARCEL FĂLCESCU către inc.

Calapereanu Elena ………..” şi alăturat transmite actul constitutiv şi
certificatul de înregistrare al SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL;

-

E-mail transmis de inc. MARCEL FĂLCESCU către inc.

Calapereanu Elena ……..

-

un fişier conţinând ştampila rotundă -scanată – cu impresiunile

“SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL”.
Audiat în data de 04.12.2014, susp. FĂLCESCU MARCEL –
administrator al SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL, în esenţă, a
recunoscut faptele ce i se impută, arătând că societatea pe care o reprezintă, în
perioada 2011-2014, nu prestat niciodată vreun serviciu în favoarea SC
STUDIOURILE MEDIA PRO SA, toate facturile emise de societatea sa către
SMP fiind fictive. A menţionat că începând cu anul 2011, SC DJ SOY
COMPANY INVEST SRL a început să emită facturi ce nu atestau operaţiuni
reale în favoarea SMP. Contractele dintre SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL
şi SMP erau redactate de către reprezentanţii acesteia din urmă, suspectul
urmând să depună la contabilitatea SMP din BUFTEA acestea contracte
semnate împreună cu facturile aferente. Ulterior, suspectul a fost contactat
telefonic de către inc. CALAPEREANU ELENA din cadrul SMP care i-a solicitat
încheierea unui contract între SMP şi SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL,
suspectul transmiţându-i acesteia pe mail toate datele privind identitatea
societăţii sale. După semnarea contractului inc. CALAPEREANU ELENA i-a
solicitat acestuia să întocmească facturi cu datele şi sumele indicate de aceasta
prin mail sau telefon. Conform şi înţelegerii avute cu inc. CALAPEREANU
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ELENA, suspectul a întocmit în numele SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL
facturi fiscale şi chitanţe către SMP, o parte din sumele facturate fiind
transferate (un comision de 5% +TVA) în contul SC DJ SOY COMPANY
INVEST SRL, iar pentru restul sumei facturate, suspectul a întocmit chitanţe
fără a încasa sumele de bani aferente acestora. În cazul în care facturile
trebuiau să fie însoţite de devize, acestea erau întocmite de către reprezentanţii
SMP şi date spre semnare suspectului de către inc. CALAPEREANU ELENA. În
cursul anului 2013, inc. CALAPEREANU ELENA i-a solicitat susp.
identificarea altor societăţi care ar fi dispuse să emită în favoarea SMP facturi
fictive. În acest sens, prin intermediul unei persoane numite “PUIU”, suspectul
a obţinut actele a două societăţi comerciale – SC RONED UNIPREST SRL şi SC
SOLARINO EDILITAR SRL – pe care i le-a înmânat inc. CALAPEREANU
ELENA. În mod similar, inc. CALAPEREANU ELENA îi comunica suspectului
sumele ce trebuiau înscrise în facturile emise de cele două societăţi, iar după
întocmirea acestora, suspectul le lua de la numitul “PUIU” şi le remitea inc.
CALAPEREANU ELENA. A arătat că modul de lucru derulat cu inc.
CALAPEREANU ELENA a fost practica şi cu un alt angajat al SMP – BUSUIOC
MIHAI. La solicitarea acestuia, suspectul a emis în perioada 2011-2014 facturi
fictive în numele SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL în care erau înscrise
sumele şi datele comunicate de numitul BUSUIOC MIHAI. După încasarea
prin virament bancar a sumelor facturate, suspectul FĂLCESCU MARCEL
reţinea un comision cuprins între 5% şi 7% şi TVA aferentă facturilor, restul
sumei fiind predată lui BUSUIOC MIHAI după retragerea ei în numerar.
“Colaborarea” cu BUSUIOC MIHAI s-a realizat şi prin intermediul firmelor SC
RONED UNIPREST SRL şi SC SOLARINO EDILITAR SRL.
8.

SC

STUDIOURILE

MEDIA

PRO

SA

UNIPREST SRL (inc. Dumitru Gheorghe Cătălin )
SC RONED UNIPREST SRL – .........
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–

SC

RONED

Calitatea de asociat şi administrator a fost deţinută încă de la
înfiinţare de numitul Dumitru Gheorghe Cătălin care, prin Decizia
Asociatului Unic al SC Roned Uniprest SRL din data de 13.05.2014 au fost
numiţi asociaţi Apostol Vasile Dumitru şi Guţă Florin, fiind revocat din funcţia
de adminstrator Dumitru Gheorghe Cătălin şi numit ca administrator Guţă
Florin.
Conform fişa DEPABD, Dumitru Gheorghe Cătălin figurează
„fără ocupaţie”.

Conform adresei Inspecţia Muncii nr. 17230/05.11.2014,
SC RONED UNIPREST SRL nu a avut niciodată angajaţi.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Studiourile Media Pro

SA, SC RONED UNIPREST

SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de

servicii către SMP în anul 2013 – 2014 în sumă totală de 143.734 lei.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC RONED UNIPREST SRL suma totală
de 38.351 lei în perioada 2013 - 2014. Analizând registrele de casă puse la
dispoziţie de SMP s-a constatat că SC RONED UNIPREST SRL a emis către
SMP un număr de 26 chitanţe în sumă totală de 98.381 lei în perioada 2013
– 2014.
-

SC Roned Uniprest SRL nu raportează fiscal nicio livrare către SC

Studiourile Media Pro SA.
-

Urmărind destinaţia sumelor de bani încasate de SC Roned

Uniprest SRL în contul deţinut la Raiffeisen Bank s-a constata că toate sumele
încasate de la SC SMP SA sunt retrase în numerar de împuternicitul pe cont –
inc. Dumitru Gheorghe Cătălin.
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9.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – SC RAVERT

TRADING SRL SC STAGE & SET SRL şi SC SORT PROD IMEX SRL
(inc. Panţu Iuliana, inc. Mitu Liviu şi inc. Băluţă Cristian Florin )
A.

SC RAVERT TRADING SRL – ..........„alte activităţi de

servicii informaţionale”, iar sediul social a fost declarat la adresa .........
Conform adresei Inspecţia Muncii nr. 17230/05.11.2014, SC
RAVERT TRADING SRL nu a avut niciun angajat niciodată.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC RAVERT

TRADING SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în
perioada 2009-2010 în sumă totală de 465.935 lei.
-

SC RAVERT TRADING SRL nu a depus nicio declaraţie

fiscală în perioada 2009-2010.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SC Studiourile

Media Pro SA la ING BANK, societatea a virat în conturile SC RAVERT
TRADING SRL suma totală de 136.266 lei în perioada 2009-2010. Analizând
registrele de casă puse la dispoziţie de SMP s-a constatat că SC RAVERT
TRADING SRL a emis către SMP un număr de 65 chitanţe în sumă totală de
245.119 lei în perioada 2009 - 2010.
Analizând fişierele recuperate de specialiştii din cadrul Institutului
pentru Tehnologii Avansate cu ocazia percheziţiei informatice efectuată asupra
unităţii de calcul utilizată de Calapereanu Elena, ridicată la percheziţia
domiciliară efectuată în data de 08.07.2014 la SC Studiourile Media Pro SA au
fost identificate:

-

Un fişier conţinând ……….. ”, cu durata 01.07.2009 – 31.12.2009.
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Din verificărle efectuate în baza de date a DEPAB – Evidenţa Auto a
rezultat că SC Ravert Trading SRL nu deţine mijloace de transport
înmatriculate din nicio categorie.
- Un fişier conţinând “Contract de închiriere nr. 13/29.06.2009 încheiat între SC Studiourile Media Pro SA şi SC
RAVERT TRADING SRL cu obiect “……….

B.

SC SORT PROD IMEX SRL – ……. cu obiect principal de

activitate „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”. Societate a
fost înfiinţată

de numiţii Chiş Gheorghe Dragoş şi Chiş Ion Horia, care

deţineau calitatea de asociaţi şi administrator.
Prin contractul de cesiune de părţi sociale din data de
01.11.2009, Chiş Gheorghe Dragoş a cesionat 199 părţi sociale reprezentând
99,5% din capitalul social al SC SORT PROD IMEX SRL către inc. Panţu
Iuliana, acesta devenind administrator al societăţii.
Prin contractul de cesiune de părţi sociale din data de 01.11.2009,
Chiş Ion Horia a cesionat o parte social reprezentând 0,5% din capitalul social
al SC SORT PROD IMEX SRL către Mitu Liviu Gabriel, acesta devenind
asociat al societăţii.
La data de 01.04.2013 se revocă din funcţia de administrator Panţu
Iuliana şi se numeşte în funcţia de administrator Hirdau Florin – Robert şi se
cooptează doi asociaţi Bârsan Adrian şi Hirdau Florin – Robert.
Conform adresei Inspecţia Muncii nr. 17230/05.11.2014, SC SORT
PROD IMEX SRL a avut 20 de angajaţi.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC SORT PROD

IMEX SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în
perioada 2009-2010 în sumă totală de 395.628 lei.
-

SC SORT PROD IMEX SRL nu a depus nicio declaraţie

fiscală în perioada 2009-2010.
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-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la …….

societatea a virat în conturile SC SORT PROD IMEX SRL suma totală de
116.417 lei în perioada 2009-2010. Analizând registrele de casă puse la
dispoziţie de SMP s-a constatat că SC RAVERT TRADING SRL a emis în
favoarea SMP 50 chitanţe în sumă totală de 199.881 lei în perioada 2009 2010.
C.

SC STAGE&SET SRL –…….

La data de 02.07.2009 a

fost încheiat contractul de cesiune de părţi sociale prin care Băluţă Alexandrina
a cesionat 10 părţi sociale reprezentând 50% din capitalul social al SC
STAGE&SET SRL către Chiş Gheorghe Dragoş. Astfel, se revocă din funcţia
de administrator Băluţă Alexandrina şi se numeşte în funcţia de administrator
Chiş Gheorghe Dragoş, în prezent figurând ca asociaţi şi administratori
BĂLUŢĂ CRISTIAN FLORIN

(cumnatul lui CHIŞ GHEORGHE

DRAGOŞ şi unchiul lui Mitu Liviu.) şi CHIŞ GHEORGHE DRAGOŞ.
Conform adresei Inspecţia Muncii nr. 17230/05.11.2014,
SC STAGE&SET SRL nu a avut şi nu are niciun angajat.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SC Studiourile Media pro

SA , SC STAGE&SET SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către
SMP în perioada 2009-2010 în sumă totală de 420.817 lei.
-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC STAGE&SET SRL suma totală de
117.304 lei în perioada 2009-2010. Analizând registrele de casă puse la
dispoziţie de SMP s-a constatat că SC STAGE&SET SRL a emis către SMP un
nr. de 78 chitanţe în sumă totală de 295.679 lei în perioada 2009 - 2010.
-

SC STAGE&SET SRL nu a depus nicio declaraţie fiscală în

perioada 2009-2010.
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Analizând situaţiile prezentate mai sus pentru fiecare dintre cele trei
societăţi comerciale se constată că:
-

toate societăţile au fost înfiinţate de numitul Chiş Gheorghe

Dragoş care, începând cu anul 2011 le-a cesionat membrilor familiei sale.
-

Niciuna dintre acestea nu declară livrările către SC

Studiourile Media Pro SA deşi această din urmă societate raportează
achiziţii de la SC Ravert Trading SRl, SC Sort Prod SRL şi SC Stage&Set SRL şi
efectuează plăţi în conturile acestora.
-

Deşi nu raportează livrări către SC Studiourile Media Pro SA, toate

cele trei societăţi încasează în conturile bancare sume cuprinse
între 30% şi 40% din suma facturată pentru restul sumei fiind
emise chitanţe de plată în numerar.
Toate aceste aspecte confirm faptul că aceste societăţi comerciale au fost
folosite de SC Studiourile Media Pro SA în vederea înregistrării de achiziţii
fictive – folosind comisioane exact ca şi în cazul SC Dox Design SRl şi SC Art
Construct SRL.
Acest fapt este confirmat chiar de angajaţii SC Studiourile Media Pro SA
care au declarat că prin intermediul celor trei societăţi erau renumeraţi lunar
proprii angajaţi ai SC Studiourile Media Pro SA pentru orele suplimentare .
Astfel, sumele care în contabilitatea Sc Studiourile Media Pro SA figurează ca
fiind achitate – în numerar - pe baza chinanţelor emise de SC Ravert Trading
SRl, SC Sort Prod SRL şi SC Stage&Set SRL către aceste trei societăţi, în
realitate, nu au fost plătite niciodată reprezentanţilor societăţilor emitente cu
au fost folosite în vederea efectuării de plăţi neimpozabile către proprii
angajaţi, inclusive în vederea premierii directorilor generali ai SC Studiourile
Media Pro SA – inc. Medeleanu Corina, Vîju Silviu Relu şi Stănculeanu
Andreea Cornelia.
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În susţinerea acestor concluzii redăm mai jos un fişier identificat cu
ocazia percheziţiei informatice asupra unităţii de calcul folosită de inc.
Calapereanu Elena şi care o situaţie cu primele încasate de cei trei inculpaţi şi
respective facturile fiscale şi chitanţele întocmite în acest sens de SC Ravert
Trading SRL. Se poate constata că valoarea lunară a chitanţelor emise de SC
Ravert Trading SRl este egală cu suma lunară primită de inc. Medeleanu
Corina, Vîju Silviu Relu şi Stănculeanu Andreea Cornelia………..
În urma percheziţiilor domiciliare efectuate de organele de poliţie la
domiciliile susp. Băluţă Cristian Florin şi Mitu Liviu Gabriel – s-a stabilit că cei
doi sunt plecaţi din ţară.
Audiat în data de 04.12.2014, martorul CHIŞ GHEORGHE DRAGOŞ
(avocat) a relatat următoarele: “Din câte rețin în perioada 1996-1997 am devenit
asociat și administrator în cadrul SC RAVERT TRADING SRL, calități pe care le-am
deținut în cadrul acesteia până în anul 2008, moment din care de activitatea societă ții
s-a ocupat efectiv directorul financiar al SC PUBLIMEDIA INTERNATIONAL SRL –
DINU SORIN. Actele prin care eu ieșeam din societate au fost depuse la Oficiul
Registrului Comerțului abia în anul 2010. Înțelegerea cu DINU SORIN a fost aceea ca
SC RAVERT TRADING SRL să fie preluată scriptic de alte persoane – PANȚU
IULIANA și MITU LIVIU GABRIEL (însă aceștia din urmă nu s-au ocupat niciodată
de activitatea societății). Din câte cunosc, din anul 2008, de activitatea efectivă a
societății (încheierea contractelor de muncă, întocmire state de plată etc.) s-au ocupat
reprezentanții SC PUBLIMEDIA INTERNATIONAL SRL. SC PUBLIMEDIA
INTERNATIONAL SRL făcea parte din grupul MEDIA PRO. DINU SORIN mi-a spus
că inclusiv prin folosirea SC RAVERT TRADING SRL, se urmărea reabilitarea
imaginii grupului MEDIA PRO prin înlocuirea firmelor din interiorul grupului care
aveau o imagine proastă în fața opiniei publice, cu alte firme noi. DINU SORIN mi-a
spus că dacă, inclusiv prin intermediul SC RAVERT TRADING SRL, se va reuși
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reabilitarea imaginii grupului MEDIA PRO, voi fi cooptat în cadrul grupului pentru a
oferi asistență juridică într-un anumit segment în care opera grupul.
Până în 2010 când societatea a fost cesionată scriptic, am fost împuternicit pe
conturile societății. După cesionarea societății nu cunosc dacă s-a realizat
schimbarea împuternicitului pe conturile societății. Nu cunosc ca PANȚU IULIANA și
MITU LIVIU GABRIEL să fi fost împuterniciți pe conturile SC RAVERT TRADING
SRL.
Nu-mi aduc aminte dacă în perioada cât am fost asociat și administrator al SC
RAVERT TRADING SRL, această societate a desfășurat relații comerciale cu SC
STUDIOURILE MEDIA PRO SA. Nu-mi aduc aminte ca SC RAVERT TRADING SRL
să fi încasat în conturi sume de bani de la SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA.
În legătură cu SC SORT PROD IMEX SRL fac următoarele precizări:
Am înființat SC SORT PROD IMEX SRL în anul 1992, când am devenit și
administrator. În fapt, am încetat orice legătură cu această firmă în perioada 20082009. Scriptic, societatea am cesionat-o în cursul anului 2010. Când am ieșit din
societate am cedat-o în favoarea lui DINU SORIN, directorul financiar al
PUBLIMEDIA INTERNATIONAL SRL, în virtutea aceleiași înțelegeri pe care am
avut-o cu acesta, înțelegere la care am făcut referire mai sus. În acte, în anul 2010,
societatea a fost preluată de PANȚU IULIANA și MITU LIVIU GABRIEL. În fapt, de
activitatea societății nu s-au ocupat aceștia din urmă, ci numai reprezentanții
PUBLIMEDIA INTERNATIONAL SRL.
Până în 2010 când societatea a fost cesionată scriptic, am fost împuternicit pe
conturile societății. După cesionarea societății nu cunosc dacă s-a realizat
schimbarea împuternicitului pe conturile societății. Nu cunosc ca PANȚU IULIANA și
MITU LIVIU GABRIEL să fi fost împuterniciți pe conturile SC SORT PROD IMEX
SRL.
Nu-mi aduc aminte dacă în perioada cât am fost asociat și administrator al SC
SORT PROD IMEX SRL, această societate a desfă șurat relații comerciale cu SC
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STUDIOURILE MEDIA PRO SA. Nu-mi aduc aminte ca SC SORT PROD IMEX SRL
să fi încasat în conturi sume de bani de la SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA.
În legătură cu SC STAGE & SET SRL fac următoarele precizări:
Am devenit asociat la această societate în anul 2009, când am dobândit și
calitatea de administrator. Societatea este inactivă din perioada 2009-2010. În ceea ce
privește această firmă, nu a existat o înțelegere cu DINU SORIN, așa cum s-a
întâmplat în cazul SC SORT PROD IMEX SRL și SC RAVERT TRADING SRL. Ca
obiect de activitate, societatea se ocupa de construcții decoruri.
Am fost singurul împuternicit pe conturile societății.
Societatea a avut relații comericiale cu STUDIOURILE MEDIA PRO în
perioada 2009, relații în virtutea cărora SC STAGE & SET SRL a executat lucrări de
construcții decoruri în favoarea STUDIOURILE MEDIA PRO.
Am reușit să inițiez colaborarea cu STUDIOURILE MEDIA PRO întrucât în
perioada 2004-2005 am lucrat în cadrul cabinetului de avocatură LIANA PETROVICI
care avea contractele de asistență juridică cu firmele din grupul Media Pro.
În perioada cât SC STAGE & SET SRL a desfășurat relații comerciale cu
STUDIOURILE MEDIA PRO, SC STAGE & SET SRL nu a avut angaja ți. Din câte
cunosc, reprezentanții STUDIOURILE MEDIA PRO, la acea vreme, nu puteau să
plătească salariaților decât anumite sume de bani în acord cu deciziile ac ționariatului
străin, însă pentru a li se plăti angaja ților sume mai mari cu titlu de remnunera ție, se
proceda în felul următor: se apela la alte firme, cum este și cazul SC STAGE & SET
SRL; se încheia contract între STUDIOURILE MEDIA PRO SA și aceste firme (între
care și SC STAGE & SET SRL). În virtutea acestui contract, STUDIOURILE MEDIA
PRO SA virau sume de bani în conturile acestor societă ți (inclusiv SC STAGE & SET
SRL), iar mai departe banii ajungeau la salariații STUDIOURILE MEDIA PRO ce
trebuiau plătiți suplimentar.
Revin și arăt că și colaborarea dintre STUDIOURILE MEDIA PRO și SC
STAGE & SET SRL a fost inițiată tot de către numitul DINU SORIN.
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În cadrul SC STAGE & SET SRL am fost asociat împreună cu numitul BĂLU ȚĂ
CRISTIAN FLORIN. Acesta din urmă nu a avut nicio implicare în firmă din anul
2009.”

10.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – SC BB COMIMPEX

SRL şi SC MARIAN FELI SRL (inc. Burlacu Alexandru şi inc.
Burlacu Dragoş Constantin )
SC BB COMIMPEX SRL – .......... Burlacu Alexandru şi al
administratorului de fapt Burlacu Dragoş Constantin.
Obiectul principal de activitate este „comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi
tutun”.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC BB COMIMPEX

SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în perioada
2009-2010 în sumă totală de 242.516 lei.

-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC BB COMIMPEX SRL suma totală
de 4190 lei în anul 2009 şi în conturile SC BDC INOVATIVE
CONSULTING SRL suma de 100.563 lei în perioada 2009 – 2010, cu
detalii plată “plată prestări servicii SC BB COMIMPEX SRL”.
SC BDC INOVATIVE CONSULTING SRL – CUI 18089486,
înregistrată Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/18311/2005, are sediul
social declarat la adresa din Bucureşti, str. Măguricea nr. 2, bl 4A, sc. 1, et. 2,
ap. 8, sector 1 –domiciliul asociatului Burlacu Alexandru. Societatea are ca
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obiect principal de activitate „activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
management” şi administrator este Burlacu Nicoleta Raluca.
Administratorul în fapt - Burlacu Dragoş Constantin

a fost

angajat în cadrul SC Studiourilor Media Pro – Departamentul
Financiar în perioada 03.01.2008 – 09.12.2013.
SC MARIAN FELI SRL – CUI 10942005 , înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J40/6483/1998 cu sediul social declarat în
Bucureşti, str. Măguricea nr. 2, bl 4A, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 1 –domiciliul
administratorului Burlacu Alexandru şi al administratorului de fapt Burlacu
Dragoş Constantin a fost înfiinţată în anul 2004 de Burlacu Alexandru –
asociat şi administrator al societăţii, iar din anul 2005 a devenit asociat şi
Burlacu Dragoş Constantin.
În data de 19.12.2013 a devenit asociat şi Burlacu Nicoleta Raluca, iar
la data de 07.01.2014 Burlacu Dragoş Constantin este revocat din funcţia de
asociat.
Obiectul principal de activitate este „comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun”, ca asociaţi figurează Burlacu Alexandru şi Burlacu Nicoleta
Raluca, iar ca unic administrator figurează Burlacu Alexandru.
Administratorul de fapt - Burlacu Dragoş Constantin

a fost

angajat în cadrul SC Studiourilor Media Pro în perioada 03.01.2008
– 09.12.2013.
-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC MARIAN FELI

SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în perioada
2009-2010 în sumă totală de 242.516 lei.
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- Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING BANK,
societatea a virat în conturile SC MARIAN FELI SRL suma totală de 182.484
lei în perioada 2009-2010.
11.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – SC MYKY FILM
SRL(inc. Scumpu Mihaela)

SC MYKY FILM SRL – ..........Obiectul principal de activitate este
„Activităţi de producţi cinematografică, video şi de programe de televiziune”,
Scumpu Mihaela este angajată în cadrul SC Studiourilor Media Pro din
01.03.2003 – prezent.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC MYKY FILM SRL

a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în perioada 20092010 în sumă totală de 263.818 lei.

-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC MYKY FILM SRL suma totală de
128.807 lei în perioada 2009-2010.
Fiind audiată în data de 04.12.2014 în legătură cu relaţiile comerciale
descrise mai sus, susp. Scumpu Mihaela – angajată în cadrul SMP ca
agent de pază - a declarat că în anul 2005 a înfiinţat SC MYKY FILM SRL
pentru a putea încasa sumele aferente proiectelor la realizarea cărora
contribuia în cadrul SMP. În baza contractelor încheiate între SC MYKY FILM
SRL şi SMP, suspecta emitea facturi şi chitanţe ce conţineau sume indicate în
general de inc. CALAPEREANU ELENA. Cu privire la sumele înscrise în aceste
facturi, suspecta a arătat că o parte erau încasate prin virment bancar în contul
societăţii sale, iar cele pentru care emitea chitanţe nu intrau niciodată în
posesia sa, ci erau folosite la remunerarea altor angajaţi ai SMP.
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12.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – SC APRISER

DESIGN SRL (inc. Şerbănescu Elisabeta Marinela şi inc. Şerbănescu
Sabin Cristian)
SC APRISER DESIGN SRL – .....Obiectul principal de activitate
este „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor
metalice”, iar unic asociat şi administrator este Şerbănescu Sabin Cristian –
fratele inc. Şerbănescu Elisabeta Marinela.

-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC APRISER

DESIGN SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în
perioada 2009-2010 în sumă totală de 112.821 lei.

-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC APRISER DESIGN SRL suma totală
de 136.631 lei în perioada 2009-2010.
Administratorul de fapt - Şerbănescu Elisabeta Marinela a fost
angajată în cadrul SC Studiourilor Media Pro în perioada
01.01.2008 – 01.04.2010.
Din documentele recuperate de specialiştii din cadrul Institutului
pentru Tehnologii Avansate din unitatea de calcul utilizată de Calapereanu
Elena, ridicată la percheziţia domiciliară efectuată în data de 08.07.2014 la SC
Studiourile Media Pro SA:
ELENA ŞIMEN (
“Bună seara. Mi-ai spus la un moment dat că putem să continuăm
contractul pe Apriser. Suma pe care o avem la dec. 09 este de 12.500 ron –
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chitanţe. Condiţiile le cunoşti…Am nevoie de răspuns mâine, cel târziu. Merci,
Elena”
ŞERBĂNESCU ELISABETA
„Bună Elena, Crăciun fericit! Sper că ai sărbători frumoase alături de
cei dragi ţie! Scuze pentru întârzierea răspunsului, abia acum am ajuns la PC
şi am văzut mesajul. Dacă mai e valabil, la mine e ok, ţi-am spus că nu e nicio
problemă. Poţi conta pe mine oricând la treaba asta cu facturatul.
Sper să se mai poată să facturăm suma asta de 12.500 ron. De acum poţi să
contezi pe treaba asta şi fără să mai verifici, doar îmi comunici sumele că
mergem la sigur. Dă-mi un semn când poţi pe tema asta. Mercic mult. Toate
bune şi vacanţă frumoasă! Elisa”
ELENA ŞIMEN
„Bună Elisa. Sărbători fericite în continuare! Mulţumesc pentru
răspuns. Va mai fi nevoie de facturi în ianuarie şi februarie dar încă nu am
suma. Pentru decembrie am rezolvat. Te rog dă-mi şi nr. tău de telefon pentru
a urgenta comunicarea. Vorbim după data de 4 ian, când sper să am toate
detaliile clare. LA MULŢI ANI! Şi să ne auzim cu bine în 2010! Elena”

13.

SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – SC TOTAL BEST

ADVICE SRL (inc. Davidescu Radu George)
SC TOTAL BEST ADVICE SRL ........... are ca obiect principal de
activitate „activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul
fiscal”.
La data de 18.02.2010 societatea a fost cesionată lui .......
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-

Conform declaraţiilor fiscale depuse de SMP, SC TOTAL BEST

ADVICE SRL a efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii către SMP în
anul 2009 în sumă totală de 186.148 lei.

-

Conform rulajelor conturilor bancare deţinute de SMP la ING

BANK, societatea a virat în conturile SC TOTAL BEST ADVICE SRL suma
totală de 59.444 lei în anul 2009 pentru diferenţă fiind emise chitanţe.
Din documentele recuperate de specialiştii din cadrul Institutului pentru
Tehnologii Avansate din unitatea de calcul utilizată de Calapereanu Elena,
ridicată la percheziţia domiciliară efectuată în data de 08.07.2014 la SC
Studiourile Media Pro SA:
ELENA ŞIMEN (
“Bună ziua Radu, te rog să-mi spui dacă poţi să ne mai dai chitanţe în
dec, în aceleaşi condiţii. Suma ar fi de ~30000 ron. Mulţumesc, Elena.”
RADU DAVIDESCU
“Bună ziua, E ok, să îmi spuneţi cum să le tai.”
ELENA ŞIMEN
“factura de taxe o facem în ian, conform algoritmului creat, pe suma de
13.914 ron şi se va plăti cu OP. Este în regulă?”
Administratorul de fapt Davidescu Radu George a fost angajat
în cadrul SC Studiourilor Media Pro în perioada 04.09.2006 –
08.01.2009.
Audiat în data de 04.12.2014, susp. DAVIDESCU RADU GEORGE a
declarat următoarele: „Am lucrat în cadrul SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA
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în perioada 2006 până la începutul anului 2009, unde am ocupat succesiv
funcțiile de project manager și controlor financiar. Mi-am desfășurat
activitatea în cadrul departamentului Investiții. Concret, pentru toate
investițiile pe care le propunea conducerea STUDIOURILE MEDIA PRO, eu
făceam o analiză a costurilor investiției și a duratei de amortizare a acesteia.
În cazul în care investiția era aprobată, eu supravegheam derularea acesteia,
urmărind derularea contractelor care se încheiau. În anul 2006, când am fost
cooptat în cadrul STUDIOURILE MEDIAPRO SA, am semnat un contract de
muncă cu aceasta din urmă. La data angajării, am negociat un salariu fix
care

nu

era

semnificativ.

Întrucât

uneori

activitatea

mea

pentru

STUDIOURILE MEDIA PRO SA era substanțială, mi se acorda și un bonus pe
lângă salariul menționat în contractul de muncă. În ceea ce privește
modalitatea prin care mi se plătea acest bonus, aceasta era următoarea:
Între firma SC TOTAL BEST ADVICE SRL și STUDIOURILE MEDIA
PRO SA s-a încheiat un contract de prestări servicii, contract în virtutea
căruia, STUDIOURILE MEDIA PRO SA plătea în conturile acestei firme
bonusurile pentru activitatea pe care eu o desfășuram pentru STUDIOURILE
MEDIA PRO SA în calitate de angajat. Inițiativa plății bonusurilor prin
intermediul SC TOTAL BEST ADVICE SRL a aparținut conducerii
STUDIOURILE MEDIA PRO (nu mai rețin dacă cineva de la RESURSE
UMANE sau FINANCIAR). De altfel, propunerea de a înființa SC TOTAL
BEST ADVICE SRL a venit tot din partea conducerii STUDIOURILE MEDIA
PRO SA.
Pe conturile bancare ale SC TOTAL BEST ADVICE SRL am fost unic
împuternicit.
SC TOTAL BEST ADVICE SRL a avut un singur angajat.
Facturile pe care SC TOTAL BEST ADVICE SRL le-a emis către
STUDIOURILE

MEDIA

PRO

SA

le-am

transmis

FINANCIAR din cadrul STUDIOURILE MEDIA PRO SA.
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departamentului

La acel moment -2009, și alți angajați ai STUDIOURILOR MEDIA PRO
SA își primeau bonusurile prin intermediul unor firme ale respectivilor
angajați.”
***
La data de 01.04.2014,având în vedere cercetările ce se efectuau în
dosarul penal nr. 910/P/2014 - organele de poliţie din cadrul DGPMB Serviciul de Investigare a Fraudelor - au efectuat un număr de 28 de percheziţii
domiciliare printre care şi la sediul SC Studiourilor Media Pro SA (în baza
Mandatului de percheziţie domiciliară nr. 413/31.03.2014 emis de Tribunalul
Bucureşti – Secţia I Penală) existând suspiciuni că această societate
înregistrează achiziţii fictive provenind de la societăţi cu comportament de tip
fantomă.
Ulterior, ca urmare a probelor administrate în cauză, respectiv a
declaraţiilor administratorului SC Dox Design SRL şi SC Art Construct SRL –
inc. Stanciu Marian Marius - s-a stabilit că inc. Calapereanu Elena – angajată a
SC Studiourile Media Pro SA la Departamentul Resurse Umane - era cea care
ţinea legătura cu reprezentanţii societăţilor „furnizoare de facturi”, indicândule acestora sumele şi celelalte date de completare a facturilor fiscale şi
chitanţelor aferente acestora.
În acest context, la data de 08.07.2014 a mai fost efectuată o percheziţiei
domiciliară la sediul SC Studiourile Media Pro SA - în baza Mandatului de
percheziţie nr. 1178/07.07.2014 emis de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală
– în scopul ridicării unităţii de calculator folosită de inc. Calapereanu Elena şi
efectuării percheziţiei informatice asupra acesteia, mai ales – având în vedere
împrejurarea că existau indicii privind transmiterea în format electronic a
datelor arătate mai sus.
Prin urmare, cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 08.07.2014, a
fost ridicat, de la biroul folosit de inc. Calapereanu Elena, Laptop-ul
marca......., iar în baza Mandat de percheziţie informatică Nr. 1608/22.08.2014
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emis de Tribunalul

Bucureşti – Secţia I Penală – specialiştii din cadrul

Institutului pentru Tehnologii Avansate au procedat la clonarea şi salvarea
clonelor sistemului informatic în cauză.
La solicitarea organelor de poliţie, conform rapoartelor de constatare
tehnico-ştiinţifică

nr.

366200/20.11.2014

şi

nr.

366204/25.11.2014

-

specialiştii din cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate au realizat
individualizarea fişierelor existente şi au recuperat fişierele care fuseseră
şterse. Din analiza acestora au rezultat următoarele:
-

Modalitatea de remunerare a angajaţilor SC Studiourilor Media Pro

SA, lunar, cu sume în numerar, care în contabilitatea

societăţii figurau

„scriptic” ca fiind plătite unor societăţi comerciale drept contravaloarea unor
servicii neprestate în realitate – reprezenta un „mod de lucru” standardizat în
cadrul SC Studiourille Media Pro SA. Aşa cum rezultă şi din declaraţiile
martorilor – angajaţi ai SC Studiourilor Media Pro SA -„toată lumea cunoştea”
această metodă. Inc. Calapereanu Elena întocmeşte chiar o „procedură” de
ridicare a sumelor din casieria societăţii:
......................

Tot inc. Calapereanu Elena întocmea situaţiile cu angajaţii SC Studiourile
Media Pro SA ce urmau să primească diverse sume de bani pe fiecare lună –
precum şi cu societăţile prin care urmau să fie „scoşi banii”:
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-

În vederea „colaborării” cu societăţile furnizoare de facturi inc.

Medeleanu Corina şi Calapereanu Elena verifică societăţile care emit facturi
către SC Studiourile Media Pro SA privind situaţia declaraţiilor fiscale şi datele
de la Registrul Comerţului :

De la: Elena Simen
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Catre: 'Corina Medeleanu'
CC: 'Andreea Stanculeanu'
SUbiect: RE: Micro_MPS.xls
Stiam de aceste probleme , am pus in vedere administratorilor
rezolvarea lor.
In cazul in care problemele nu se rezova pana la 31 iulie vom inceta
colaborarea cu firmele in cauza.

From: Corina Medeleanu
To: 'Elena Simen'
Subject: RE: Micro_MPS.xls
Elena, as vrea sa verificam in primul rand urmatoarele firme, cu toate
informatiile legate de administrator, sediu, etc
I-am verificat pe cei 3 de jos, pe RC si uite ce spun astia…. Oare asta
declara facturile emise catre noi? Nici pe mfinante nu au bilanturi
depuse….
Te rog mult hai sa verificicam mai temeinic, ca nu vreau sa avem
surprise gen GMG – Madalin Grigore….
…………..
From: Elena Simen [
To: 'Corina Medeleanu'
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Subject: RE: Micro_MPS.xls
Incepand cu anul 2009, inainte de a incheia contracte de prestari
servicii am verificat firmele pe site-ul

Registrului Comertului si al

Ministerului de Finante. Am folosit modulele care ofera informatiile gratuie.
Am informat de fiecare data administatorul firmei in cazul in care
societatea figura cu probleme (vezi cazul firmei Nicos Media a Cosminei
Tudor).
Voi face demersurile pentru incheierea unui contract cu Registrul
Comertului in vederea obtinerii contra cost a unor informatii complete si
detaliate.
Elena
From: Corina Medeleanu [
To: 'Elena Simen'
Cc: 'Andreea Stanculeanu'; Anca Suditu
Importance: High
Draga Elena,
Te rog foarte mult, in vederea pregatirii auditului intern sa faci un dosar
in care sa avem toate informatiile legate de micro.
Am atasat o lista cu microintrep pe care le avem(daca mi-a scap vreuna
te rog mult sa o adaugi).
Vreau sa ne asiguram, ca microintrep pe care le avem in lista
furnizorilor curenti, sunt OK, adica, nu sunt firme fantoma, care
nu-si depun documentele fiscale, iar noua ne livreaza niste facturi
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pe care ei nu le declara si pot intra in colimatorul fiscului, dupa
care sa ajunga la noi, mai ales ca noi facem plati lunare catre
acestia si nu putem spune ca sunt operatiuni intamplatoare.
Ca sa iti fie mai usor, hai sa vedem cat ne costa un abonament de
consultare online a bazei de firme de la Reg Com.
http://www.onrc.ro/romana/servicii.php#recom
Daca ai nelamuriri, te rog mult sa-mi spui, insa as vrea sa finalizam cat
mai repede acesta operatiune , dat fiind ca este vorba de o lista scurta de
firme.
Multumesc,
Corina

-

În vederea întocmirii unor contracte de prestări servicii care să

aibă ca obiect „activităţi” cu corespondenţă în obiectul principal de activitate al
fiecărei societăţi susp. Tudor Cosmina se consultă cu inc. Calapereanu Elena
privind „tipologiile” de servicii pentru fiecare societate :
{In Archive} firme
De la: "Tudor, Cosmina"
Catre: "elena.calapereanu
Buna ,
Te rog frumos sa-mi spui pentru fiecare din firmele de mai jos ce
tipologii de servici putem sa declaram.
Merci,
Cosmina
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DOX

DESIGN, DAN SET PRODUCTION, FILM LANCE AGENCY

2000 SRL, PFA FLOREA ELENA, ART CONSTRUCT SRL MOVIE SET
PRODUCTION SRL, DJ SOY COMPANY INVEST, JAMIRO CINE TV
SRL AG MEDIA SOLUTION PRESS SRL, BLUE WIND ABSOLUT LOGISTIC
TODY FILM SRL , TANY MEDIA ALL, NEW MEDIA ALL VIDEO.
Mai mult, după recuperarea fişierelor şi e-mail –urilor şterse,
s-a constatat că, în data de 01.04.2014 ora 10,46 – în timpul
efectuării primei percheziţii domiciliare la sediul SC Studiourile
Media Pro SA , inc. Calapereanu Elena a şters un număr de 115
documente de pe adresa de e-mail...........– documente datate 20112013 – referitoare la activitatea inc. Calapereanu Elena în cadrul
SC Studiourile Media Pro SA – şi care reprezentau corespondenţa
cu diferiţi „furnizori de facturi” precum şi situaţii cu sumele plătite
prin astfel de societăţi transmise către inc. Medeleanu Corina –
directorul financiar al SC Stdiourile Media Pro SA.
Redăm în mod exemplificativ:


corespondenţa purtată în data de 28.12.2012

de inc.

Clapereanu Elena cu Niţă Liliana( nn. Niţă Elena) – reprezentant
al SC Tany Media All SRL şi SC New Media All SRL:
From: Elena Calapereanu <
Subject: contract decembrie
To: "nita liliana" <
“Buna
si LA MULTI ANI!
mai putem face cateva facturi pe decembrie?
as avea nevoie de :
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poti sa ma ajuti? “

From: nita liliana <

o:

Elena Calapereanu <

Date:

28/12/2012 11:50

ubject:

Re: contract decembrie

Da,sigur le facem doar ca as vrea sa te intreb daca pot factura asa

7.12 pe New Media
celelalte 28 si 31.12 pe Tany Media ,e ok ?”
From: Elena Calapereanu <

ubject: Re: contract decembrie

o: "nita liliana" <

Date:
“da, e ok,

multumesc mult”
From: "nita liliana" <
To: Elena Calapereanu
D
“Am atasat cele 3 facturi ,dar vin dupa sarbatori in Buc ca sa aduc originalele ,e ok ?”

From: Elena Calapereanu <
Subject: Re: contract decembrie
To: "nita liliana" <
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“multumesc mult,
ne vedem dupa data de 4 ian, cu originalele, te rog “
...............
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În cauză a fost audiat şi martorul cu identitate protejată
MIHĂILESCU MIHAI, acesta relatând următoarele: “Sumele în numerar
care erau ridicate din cadrul Casieriei Studiourilor Media Pro, erau înmânate
unui reprezentant al fiecărui department. ………….
Procedura era următoarea: Elena Calapereanu aducea liste care
cuprindeau persoanele din cadrul fiecărui departament ce trebuiau să
încaseze sumele de bani în numerar. Erau chemaţi reprezentanţii
departamentelor mai sus mentionate cărora le erau remişi banii pentru
fiecare departament în parte, întocmindu-se o singură dispoziţie de plată pe
care era înscrisă întreaga sumă predată fiecărui departament, fiind semnată
şi de persoana care încasa banii.
Dispoziţiile de plată erau întocmite pentru a justifica predarea sumelor
respective. În momentul în care Calapereanu Elena aducea chitanţele, se
întocmeau alte dispoziţii de plată şi pentru aceste chitanţe cu sumele aferente,
dispoziţii ce erau semnate de Medeleanu Corina.
Dispoziţiile de plată erau păstrate până la sfârşitul lunii, când
Calapereanu Elena aducea chitanţele aferente acestor sume, moment în care
se făceau menţiunile necesare în registrul de casă, transmis electronic şi
directorului financiar Medeleanu Corina, după care se înmânau aceste
dispoziţii de plată lui Calapereanu Elena pentru a le arhiva. Practic abia în
acel moment se afla denumirea societăţilor în numele cărora erau plătiţi
muncitorii.
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Aduc la cunoştinţa organelor de cercetare penală faptul că după o
percheziţie efectuată de Poliţia Capitalei în cursul acestui an la sediul
Studiourilor Media Pro, Calapereanu Elena a distrus toate aceste dispoziţii de
plată, Mihalache Alexandra ajutând-o pe Calapereanu Elena la distrugerea
acestor documente.
Odată cu sumele de bani, reprezentanţilor departamentelor le erau
înmânate şi listele amintite mai sus, pe care semnau beneficiarii sumelor
respective ca dovadă a primirii acestor sume. Ulterior aceste liste erau
transmise Deoartamentului Resurse Umane, unde erau arhivate.
Din informaţiile pe care le deţin, sumele respective reprezentau
contravaloarea orelor suplimentare lucrate de angajaţii SMP, iar cu ocazia
sărbătorilor, mai erau date prime şi bonusuri sub această formă.
În fapt, numerarul era ridicat de către reprezentanţii departamentelor
de cel mult două ori pe lună, în preajma zilelor de salariu, dar scriptic, aceste
operaţiuni

erau

evidenţiate

în

contabilitate

folosindu-se

următorul

mecanism:
Calapereanu Elena împreună cu Medeleanu Corina, care aveau acces şi
urmărea fluxul de numerar din societate în raport cu retragerile de numerar,
comunicau reprezentanţilor societăţilor în numele cărora erau ridicate
sumele respective datele ce trebuiau înscrise pe chitanţe şi facturi, astfel încât
acestea să coincidă cu datele în care exista numerar în casă.
Anterior, plata în numerar se făcea direct către persoanele înscrise pe
lista primită de la Resurse Umane.

Ulterior, banii

erau predaţi

reprezentanţilor de departemente menţionaţi mai sus.
Menţionez faptul că toate listele centralizate la nivelul Departamentului
Resurse Umane şi ulterior transmise pentru efectuarea plăţilor reprezentau
în realitate salarii către diverse persoane care prestau servicii în favoarea
SMP. Astfel, pentru a justifica plata sumelor respective, SMP înregistra în
contabilitate facturi fictive de prestări servicii de la diverse firme care în fapt
nu au derulat nicio relaţie comercială sau de altă natură cu SMP.
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Fiindu-mi prezentată de organele de poliţie un înscris ce conţine numele
mai multor societăţi ce poartă denumirea de „Summary Avans dec Micro” în
conţinutul căruia la rubrica virament apar înscrise diverse sume de bani,
precizez că acest înscris reprezintă o situaţie a plăţilor transmisă de Elena
Calapereanu ce urmau a fi efectuate.
Prin intermediul următoarelor societăţi sunt plătite salariile unor
persoane care lucrează în cadrul SMP, după cum urmează:
-KATY ROXY SRL-IANCULESCU ROXANA - şeful Departamentului
Achiziţie din cadrul SMP;
-HOSPITALITY EXPERT - MARIAN CERNAT - şeful Departamentului
Marketing din cadrul SMP;
-SORTM

CREATIV

-

COVRESCU

LAURENŢIU

-

responsabil

achiziţii/importuri sau închirieri din străinătate;
-TODY FILM SRL - LUCIA ADĂSCĂLIŢEI - analist financiar în cadrul
Departamentului Construcţii Decor;
-AME ENGENEERING SRL - AURELIAN VULPAŞU - grafician în cadrul
SMP;
Arăt că în aceeaşi modalitate în care s-au efectuat plăţi către DOX
DESIGN SRL şi ART CONSTRUCT SRL, s-a procedat şi cu următoarele
societăţi: RONED UNIPREST SRL, DJ SOY COMPANY INVEST SRL, NEW
MEDIA ALL VIDEO SRL şi TANY MEDIA ALL SRL.”
...............
Fiind audiaţi/reaudiaţi în data de 04.12.2014, inculpaţii au avut
următoarele poziţii procesuale:
Inculpata MEDELEANU CORINA a declarat următoarele: „Sunt
angajata a SC Studiourile Media Pro SA ......si am detinut pe rand functiile de
analist financiar, controlor financiar, auditor financiar iar din 01.04.2007

83

am fost numita in functia de director economic.Conform fisei postului
principalele atributii de serviciu sunt:
-

Asigurarea respectarii normelor legislative in vigoare

-

asigurarea respectarii procedurilor privind angajarea costurilor

-

urmarirea efectuarii patilor

-

din 2011 -semnarea contractelor intre clienti si furnizori

-

urmarirea respectarii

termenelor de raportare financiara

aartinand SMP
SC Dox Design SRL - - CUI 17328178, SC Art Construct SRL – CUI
29743682; SC Selena Art SRL - CUI 15455396; SC Selena Art Deco & Painting
SRL – CUI 26747361; PFA Florea C. Elena – CUI 13405065; SC Movie Set
Production SRL – CUI23975551; SC Tody Film SRL - CUI 22852330; SC
Roned Uniprest SRL – CUI 30900888; SC DJ Soy Company Invest SRL – CUI
26728530; SC Stage & Set SRL - CUI 16413615; SC Ravert Trading SRL – CUI
4966379; SC Sort Prod Impex SRL - CUI 35432; SC Tany Media All SRL –
CUI 16824491; SC New Media All Video SRL – CUI 29346500; SC BB
Comimpex SRL – CUI 2795531; SC Marian Fely SRL – CUI 10942005; SC
Apriser Design SRL – CUI 17577330; SC Myky Film SRL – CUI 17236350; SC
Total Best Advice SRL – CUI 20856114; SC Jamiro Cinetv SRL – CUI
16748661; SC Dalia Invest Com SRL – CUI 6079675; Sc M&G Film Production
Srl – Cui 14975072 au incheiat cu Sc Studiourile Media Pro SA contracte de
prestarii servicii specifice obiectului de activitate al fiecareia. Pana in anul
2010 conform actului contitutiv al SC Studiourile Media Pro SA aceste
contracte erau semnate numai de directorul general Viju Silviu Relu. La
sfarsitul anului 2010, in urma unei decizii interne a consiliului de
adminstratie al SC Studiourile Media Pro SA s-a stabilit ca pe fiecare cotract
sa existe doua semnaturi – prima a directorului general si in lipsa acestuia a
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directorului adjunct iar cea de-a doua a directorului economic sau in lipsa
acestuia a contabilului sef.
In acest context incepand de la sfarsitul anului 2010 am semnat si eu in
calitate de director economic pe aceste documente. Contractele deja intocmite
si semnate de reprezentantul societatii prestatoare imi era adus la semnat de
numita Elena Calapereanu – angajata in cadrul departamentului de Resurse
Umane sau de persoane din cadrul departamentelor care efectuau achizitiileangajarea costurilor.
SC Tody Film SRL, SC Tany Media All SRL , SC New Media All SRL, SC
M&G Film SRL , SC Movie set Production SRL, executau in realitate serviciile
mentionate pe facturile fiscale emise catre SMP. Celelalte societati mentionate
mai sus nu prestau serviciile mentionate in contracte si facturi.
Valorile facturate de societatile care nu prestau niciun serviciu catre
SMP le erau indicate reprezentantilor societatilor de Calapereanu Elena.
Nu cunosc care erau comisioanele pe care le primeau efectiv societatile
pentru serviciul de a emite facturi fiscale care nu atestau operatiuni reale –
acest aspect era discutat de Calapereanu Elena direct cu reprezentantii
societatilor respective. Eu personal nu intram in contact direct cu
reprezentantii acestor societatii.
Sumele inscrise pe chitantele emise de SC Dox Design SRL - - CUI
17328178, SC Art Construct SRL – CUI 29743682; SC Selena Art SRL - CUI
15455396; SC Selena Art Deco & Painting SRL – CUI 26747361; PFA Florea C.
Elena – CUI 13405065; SC Roned Uniprest SRL – CUI 30900888; SC DJ Soy
Company Invest SRL – CUI 26728530; SC Stage & Set SRL - CUI 16413615;
SC Ravert Trading SRL – CUI 4966379; SC Sort Prod Impex SRL - CUI
35432; SC BB Comimpex SRL – CUI 2795531; SC Marian Fely SRL – CUI
10942005; SC Apriser Design SRL – CUI 17577330; SC Myky Film SRL – CUI
17236350; SC Total Best Advice SRL – CUI 20856114; SC Jamiro Cinetv SRL
– CUI 16748661; SC Dalia Invest Com SRL – CUI 6079675; Sc M&G Film
Production Srl – Cui 14975072nu se achitau efectiv reprezentantilor acestora
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ci erau folosite pentru remunerarea

muncii suplimentare a propriilor

angajati al SMP.
Eu personal nu am incasat prime prin aceasta modalitate.
Nu cunosc cine sunt reprezentantii SC Ravert Trading SRL, SC Sort Prod
Imex SRL si SC Stage &Set SRL, personal nu am incasat niciodata prime prin
intermediul acestor societati.Calapereanu Elena era cea tinea legatura cu
rerezentantii acestor societati.
Acest mod de lucru era cunoscut in mod sigur de sefii mei Viju Silviu,
Ion Cosmin Andrei Balan Eugenia si Stanculeanu Andreea si agreat de
acestia . De altfel, aceasta modalitate de a plati munca sauplimentara a
angajatilor SC Studiourile Media Pro SA fara a face inregistrari in statul de
plata era discutata cu directorii societatii in cadrul sedintelor.”
Inculpatul ION COSMIN ANDREI a declarat următoarele: „În
perioada ianuarie 2012-august 2013

am fost membru în consiliul de

administrație al SMP și am deținut și funcția de director general.
În această funcție îndeplineam următoarele atribuții: țineam legatura
cu acționariatul și implementam deciziile acestuia (cca 50-60% din timpul
meu era destinat identificării și implementării de strategie concept și
dezvoltare). Restul timpului de lucru se consuma cu relaționarea cu
partenerii externi societății în vederea realizării obiectivelor trasate de
acționariat. Menționez că în afara atribuțiilor mai sus precizate, nu exista
timp fizic necesar ca sa realizez orice alte activități corespunzătoare acestei
poziții conform legii, motiv pentru care delegam o parte din aceste atribuții
către directorul economic Eugenia Bălan.
În cadrul MEDIA VISION, în perioada februarie 2009- 2013, am
deținut funcția de director general și administrator , iar în cadrul Media Pro
Entertainment (fostă Media Pro Pictures) în perioada noiembrie 2011-
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februarie 2014. Și în cadrul acestor societăți, activitatea desfășurată de mine
era similară cu cea descrisă în cazul SMP.
La întrebare ce i-a fost adresată de organele de urmărire penală: În
funcția pe care ați deținut-o în cadrul celor trei societăți
menționate mai sus, ați încheiat vreun contract de prestări servicii
sau orice alt fel de contract cu următoarele societăți: SC DOX
DESIGN SRL, SC ART CONSTRUCT SRL, SC.DJ SOY COMPANY
INVEST SRL, SC MOVIE SET PRODUCTION SRL, SC TANY MEDIA
ALL, SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL, PFA FLOREA ELENA, SC
TODY FILM SRL , SC RONED UNIPREST SRL , SC JAMIRO CINE
TV

SRL,

SC

DALIA

INVEST

COM

SRL,

SC

M&G

FILM

PRODUCTION SRL?, inculpatul a răspuns: Nu cunosc niciuna dintre aceste
societăți. E posibil să fi semnat contracte cu aceste societăți direct sau prin
mandatari însă nu pot preciza cu exactitate acest lucru din cauza numărului
uriaș de contracte încheiate de SMP.(câteva mii de contracte anual)
Nu cunosc reprezentanții legali sau alte persoane din cadrul societăților
mai sus menționate.
La întrebarea ce i-a fost adresată de organele de urmărire penală:
Aveați cunoștință despre faptul că prin intermediul acestor
societăți enumerate mai sus, se plăteau diverse sume de bani unor
angajați ai SMP, MPE sau MEDIA VISION SRL sub formă de prime,
bonusuri sau ore suplimentare?, inculpatul a răspuns: Nu am
cunoștință de acest aspect, iar în ceea ce mă privește, eu nu am dispus plata
vreunei sume în acestă modalitate.
Nu mi-a fost plătită niciodată vreo sumă de bani de către SMP sau MPE
prin intermediul vreuneia dintre cele 12 de firme amintite mai sus. În cadrul
SMP și MPE mi-am exercitat funcțiile și am fost remunerat în baza unui
contract de mandat întocmit conform prevederilor Legii societăților
comerciale.
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La întrebarea ce i-a fost adresată de către organele de urmărire penală:
V-a fost semnalat vreodată de către vreun angajat modalitatea în care se
plăteau sume de bani către diverși angajați ai SMP și totodată faptul că
această modalitate de plată este ilegală?, inculpatul a răspuns: Nimeni nu
mi-a semnalat niciodată acest aspect.
La întrebarea: Ați dispus plăți către vreuna dintre cele 12 de societăți
enumerate mai sus?, inculpatul a răspuns: Nu știu, dar e posibil să fi făcut
plăți dat fiind faptul că aveam prima semnătură.
La întrebarea: În calitate de director general al SMP, MPE și MEDIA
VISION, ați aprobat comenzi de angajare de cost/ordine de achiziții având ca
furnizor vreuna din cele 12 de firme amintite mai sus?, inculpatul a răspuns:
Nu știu
La întrebarea: Aveţi cunoștință dacă serviciile contractate de cele 22
de firme amintite mai sus cu SMP, au fost în realitate prestate?, inculpatul a
răspuns: Nu cunosc acest lucru.”
Inculpata NIŢĂ ELENA a declarat următoarele: ”În perioada 20092014 în calitate de administrator al SC Tany Media All SRL şi administrator
SC New Media All Video SRL am încheiat diferite contracte cu SC Studiourile
Media Pro SA şi SC Media Pro Entertainment Romania SA, contracte ce au
avut ca obiect punerea la dispoziţie de personal tehnic specializat, prestarea
de servicii necesare pentru promovarea pe piaţă a unor produse, închirierea
de echipamente, servicii de consultanţă în afaceri şi management, închiriere
auto. Aceste servicii erau prestate de mine, de soţul meu, de angajaţii
societăţilor, precum şi de unele persoane care nu aveau întocmit contract
individual de muncă, însă cu care aveam înţelegeri scrise. Contractele erau
întocmite de SMP şi MPE, le primeam de la Departamentul Juridic al MPS
(Alina) şi de la Departamentul Juridic al MPP (Cosmina Bernicu), le semnam
si le înapoiam aceloraşi persoane din Departamentul Juridic. Obiectele
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contractelor şi valorile înscrise pe acestea le stabileam cu directorii de
producţie, care erau diferiţi pentru fiecare proiect (Alice Dumitrescu, Marius
Maftei, Emilia Vlad, Călin Furtunescu, Irina Chiriţă şi alţii), acestea fiind
persoanele cu care ţineam legătura din cadrul SMP şi MPP.
Recunosc că în perioada 2012-2013 Calapereanu Elena mi-a propus să
emit facturi şi chitanţe în numele SC Tany Media All SRL şi SC New Media All
Video SRL, facturi care atestau servicii supraevaluate prestate de mine,în
sensul că am stabilit cu aceasta să primesc în contul SC Tany Media All SRL
sau SC New Media All Video contravaloarea serviciilor prestate de mine
pentru Studiourile Media Pro

şi adiacent emiteam şi chitanţe în baza

aceleiaşi facturi, la indicaţia lui Calapereanu Elena.Sumele pentru care
emiteam facturi şi chitanţe, societatea prin care urma să facturez (SC Tany
Media All SRL sau SC New Media All Video),precum şi datele calendaristice
pe care urma să le trec pe chitanţe îmi erau transmise lunar prin e-mail de
Calapereanu Elena. Sumele de bani înscrise pe chitanţele emise de SC Tany
Media All SRL şi SC New Media All Video nu erau ridicate niciodată de mine
din casieria Studiourilor Media Pro şi nu cunosc ce se întâmpla cu aceste
sume de bani. Precizez că nu primeam niciun comision pentru emiterea
acestor chitanţe la indicaţia lui Calapereanu Elena.
Ambele societăţi au ca obiect principal de activitate „activităţi de
producţie cinematografică”, iar de întocmirea contractelor, facturilor şi
chitanţelor mă ocup exclusiv eu.
SC Tany Media All SRL are cont deschis la Raiffeisen Bank şi SC New
Media All Video SRL are cont deschis la Banca Transilvia, împuterniciţi pe
ambele conturi fiind eu şi soţul meu Niţă Adrian.
Recunosc faptul că sumele de bani primite în conturile SC Tany Media
All SRL şi SC New Media All Video SRL de la SC Studiourile Media Pro SA şi
SC Media Pro Entertainment drept contravaloare prestări servicii erau
retrase în numerar de mine şi de soţul meu, cu justificarea „plăţi diverse”.
Precizez că aceste sume de bani erau folosite de noi pentru plata persoanelor
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pe care le puneam la dispoziţie pentru prestări servicii, închiriam la rândul
nostru echipamente, îi foloseam pentru recuzită şi consumabile.
Precizez că nu am restituit nicio sumă de bani niciunui reprezentant al
SMP sau MPE.”
Inculpatul PUIU DĂNUŢ a declarat următoarele: „Precizez faptul că
serviciile cinematografice contractate de societatea pe care o administrez –
SC MOVIE SET PRODUCTIONS SRL – cu STUDIOURILE MEDIA PRO SA și
SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA, în perioada 2009 – 2014,
au fost prestate în realitate, cu următoarele excepții:
Cred că în anul 2009 sau 2010, o doamnă pe care o cunosc sub numele
de Elena – o femeie slăbuță, șatenă și care lucra la Departamentul de Resurse
Umane din cadrul Studiourilor Media Pro SA mi-a solicitat, în mod succesiv,
încheierea în numele SC MOVIE SET PRODUCTIONS SRL a două contracte
de prestări servicii producție media – unul cu STUDIOURILE MEDIA PRO SA
iar celălalt cu SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA,
precizându-mi faptul că obiectul acestor contracte nu aveau să se realizeze în
realitate. Astfel, am încheiat, în mod succesiv, cele două contracte, doamna
Elena fiind cea care mi-a înmânat drafturile celor 2 contracte, acestea fiind
completate inclusiv la obiectul de activitate, iar în anexele la aceste contracte
erau înscrise și sumele ce urmau a-mi fi plătite. La solicitarea doamnei Elena,
am întocmit mai multe facturi și chitanțe, pe care treceam sumele ce mi le
comunica în prealabil doamna Elena. Știu că lunar emiteam aproximativ 3-4
facturi de circa 2.000 lei mediu, contractele fiind încheiate pe o perioadă de 1
an - 1,5 ani. Singurele sume care erau transferate în contul SC MOVIE SET
PRODUCTIONS SRL, în baza celor 2 contracte era contravaloarea taxelor și
impozitelor pe care societatea pe care o administrez urma să le plătească
bugetului de stat, în urma acestor relații contractuale cu STUDIOURILE
MEDIA PRO SA și SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA. Nu știu
ce s-a întâmplat cu sumele cuprinse în facturile și chitanțele emise de mine,
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dacă acestea erau sau nu retrase din casieria STUDIOURILE MEDIA PRO SA

și SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA. Precizez că am acceptat
acesto mod de lucru solicitat de Doamna Elena, întrucât aveam în derulare
mai multe proiecte importante cu STUDIOURILE MEDIA PRO SA și SC
MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA, fiindu-mi teamă de
întreruperea colaborării cu cele două societăți media.
Precizez că în perioada 2009 – 2014, SC MOVIE SET PRODUCTIONS
SRL a înregistrat contabil și declarat achiziții fictive de la mai multe societăți
cu care nu a avut relații comerciale (nu-mi mai aduc aminte denumirea
acestora), facturile în care apăreau ca emitente aceste societăți și pe care le
procuram din zona Colentina.”
Inculpatul TODERIUC MIHAI VALENTIN a declarat următoarele:
„Din anul 2010 până în iul 2013 am fost angajat la MEDIA VISION SRL
deținând funcția de director de producție, însă în această calitate nu am avut
atribuții ăn ceea ce privește angajarea de costuri sau efectuarea de plăți.
După ce Media Vision SRL a fost absorbită de Media Pro Entertainement
România SA(MPE), eu mi-am desfășurat activitatea în conrinuare în cadrul
acestei societăți îndeplinind aceeași funcție.
Începând cu luna octombrie a anului 2013am demisionat din funcția pe
care o dețineam în cadru MPE și m-am angajat la STUDIOURILE MEDIA
PRO SA (SMP) ocupând funcția de director operațional, funcție pe care o
dețin și în prezent.
Pot afirma cu certitudine că TODY FILM SRL a avut relații comerciale
cu SMP, însă nu îmi aduc aminte în ce perioadă s-au desfășurat și nici în ce
au constat aceste relații. Cu privire la celelalte firme, nu îmi aduc aminte în
acest moment dacă SMP a avut relații comerciale cu vreuna în perioada în
care am fost angajat, fără a vizualiza documente, având în vedere volumul de
aproximativ 7000 de firme furnizoare cu care SMP are relații comerciale.
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Îmi aduc aminte că am semnat comenzi de angajare de cost întocmite de
Elena Calapereanu dar cred că angajau costuri pentru Departamentul
Resurse Umane (achiziții salopete, geci de iarnă, bocanci, etc.)
Nu cunosc dacă s-au plătit sume de bani persoanelor angajate la SMP
prin intermediul altor firme.
Am aprobat doar comenzi de angajare costuri pentru SC TODY FILM
SRL însă nu și ordine de achiziții. Cu caracter de excepție am semnat și ordine
de achiziții doar pentru film străin.
Nu am semnat ordine de achiziții în calitate de director operațional în
cadrul SMP, ci doar comenzi de angajare cost, însă pe zona de film străin am
semnat ordine de achiziții deoarece procedura prevede neîntocmirea de
comenzi de angajare cost.”
Inculpatul VÎJU SILVIU RELU a declarat următoarele: ”În perioada
2009-decembrie 2013 am fost membru în consiliu de administrație a SMP, iar
în perioada 2009-februarie 2012 am deținut funcția de direcor general al
SMP. În cadrul MPP în perioada februarie 2012-octombrie 2013 am deținut
funcția de director tehnic , însă în această calitate nu aveam atribuții de
conducere.
La întrebarea: În funcția pe care o dețineați în cadrul SMP ați încheiat
vreun contract de prestări servicii sau orice alt fel de contract

cu

următoarele societăți: SC DOX DESIGN SRL, SC ART CONSTRUCT SRL,
SC.DJ SOY COMPANY INVEST SRL, SC SORT PROD IMEX SRL, SC RAVERT
TRADING SRL, SC MOVIE SET PRODUCTION SRL, SC TANY MEDIA ALL,
SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL, SC. SELENA ART SRL , SC SELENA ART &
DECO SRL , PFA FLOREA ELENA, SC STAGE & SET SRL, SC TODY FILM
SRL , SC RONED UNIPREST SRL , SC BB COMIMPEX SRL, SC

JAMIRO

CINE TV SRL, SC DALIA INVEST COM SRL, SC TOTAL BEST ADVICE SRL ,
SC MYKY FILM SRL SC M&G FILM PRODUCTION SRL, SC APRISER
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DESIGN SRL, SC MARIAN FELI SRL?, inculpatul a răspuns: Nu am negociat

și nu am încheiat personal niciun contract cu niciuna din societățile
menționate mai sus. Am semnat contracte cu aceste firme în calitatea mea de
director general însă numai după ce acestea au parcurs procedura legală.
La întrebarea: Aveați cunoștință despre faptul că prin intermediul
acestor societăți enumerate mai sus, se plăteau diverse sume de bani unor
angajați ai SMP sau MPE sub formă de prime, bonusuri sau ore
suplimentare?, inculpatul a răspuns:: Nu am cunoștință de acest aspect, iar
în ceea ce mă privește, eu nu am dispus plata vreunei sume în acestă
modalitate.
La întrebarea: Ați primit sume de bani sub diferite forme (prime,
bonusuri, ore suplimentare, diferență de salariu) prin intermediul vreuneia
dintre cele 22 de firme amintite mai sus sau prin intermediul vreunei alte
societăți?, inculpatul a răspuns: Nu mi-a fost plătită niciodată vreo sumă de
bani de către SMP sau MPE prin intermediul vreuneia dintre cele 22 de firme
amintite mai sus. În schimb am primit doar de la SMP sume de bani
reprezentând diferență salariu în contul SC TIMELINE SRL, societate
deținută de către mine.
La întrebarea: V-a fost semnalat vreodată de către vreun angajat
modalitatea în care se plăteau sume de bani către diverși angajați ai SMP și
totodată faptul că această modalitate de plată este ilegală?, inculpatul a
răspuns: Nimeni nu mi-a semnalat niciodată acest aspect.
La întrebarea: Ați dispus plăți către vreuna dintre cele 22 de societăți
enumerate mai sus?, inculpatul a răspuns: Dacă plățile erau avizate de
Departamentul Producție, Financiar și Juridic, eu în calitate de director
general îmi dădeam avizul.
La întrebarea: Aveţi cunoștință dacă serviciile contractate de cele 22
de firme amintite mai sus cu SMP, au fost în realitate prestate?, inculpatul a
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răspuns: Nu aveam posibilitatea să verific acest lucru si nu imi intra în
atribuții, fiind desemnate alte persoane să verifice realitatea serviciilor.
La întrebarea: În calitate de director general al SMP, ați aprobat
comenzi de angajare de cost/ordine de achiziții având ca furnizor vreuna din
cele 22 de firme amintite mai sus?, inculpatul a răspuns: În situația în care
aceste comenzi de angajare de cost/ordine de achiziții conțineau toate
semnaturile necesare, ceea ce denota faptul ca sunt corect întocmite, acestea
erau aprobate și de către mine în calitate de director general.”
Inculpata CALAPEREANU ELENA a declarat următoarele: „Cu
privire la incadrarea juridica retinuta in sarcina mea doresc sa
precizez ca recunosc invinuirea si vreau sa dau o declaratie
amanuntita in acest sens.
Din cate imi amintesc incepand cu anul 2001 in cadrul
Studiourilor Media Pro a avut loc o restructurare de personal in
mai multe etape, fiind disponibilizate mai multe categorii de
personal.
Incepand cu anul 2003, politica firmei Studiourile Media Pro
a fost aceea de a reduce costuri inclusiv cu angajatii ramasi prin
trecerea acestora pe prestari servicii, in acest sens persoanele
interesate infiintandu-si societati comerciale sau PFA-uri. Au fost
situatii in care in cadrul contractului de prestari servicii dintre
firmele infiintate de angajati si Studiourile Media Pro au fost
incluse si costurile infiintarii societatilor.
Astfel, in anul 2003 mi-am infiintat propria societate
comerciala, respectiv SC Selena Art SRL. La inceput serviciile
prestate erau reale, in sensul in care activitatea pe care o
desfasuram in cadrul Studiourilor era remunerata/platita prin SC
Selena Art SRL.
Ulterior, prin anul 2007 sau 2008 am fost de acord sa emit
chitante in numele SC Selena Art SRL pentru sume pe care nu le
incasam si sa las aceste chitante in casierie urmand ca
suma/contravaloarea acestora sa fie folosita la plata unor prime
ale muncitorilor care imi erau comunicati de catre sefii de
departamente din cadrul Studiourilor Media Pro.
Pentru aceste activitati s-au incheiat mai multe contracte dea lungul timpului intre Selena Art SRL si Studiourile Media Pro SA
(cam unul pe an) pentru care se incheiau de asemenea si acte
aditionale in functie de sumele comunicate de catre sefii de
departamente. Aceste contracte erau semnate de catre mine ca
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prestator iar din partea Studiourile Media Pro erau semnate de
Silviu Vaju in calitate de Director General pana in martie 2012. In
perioada respectiva politica Studiourilor era ca aceste contracte
sa fie semnate de catre Directorul general Silviu Vaju.
Pentru a se putea emite facturile fiscale si chitantele aferente
era necesara intocmirea unor ordine de achizitii. Initial aceste
ordine de achizitii erau intocmite de Alexandra Mihalache
(actuala Nedelea – economist salarizare iar in perioada respectiva
era analist financiar), iar ulterior erau aprobate de catre
Directorul Financiar (Corina Medeleanu), Directorul de Resurse
Umane (Anca Suditu, Mihaela Canja), Direcotrul General Adjunct
(Andreea Stanculeanu) si doar intr-o perioada de catre Manager
Financiar (Cosmina Tudor care avea atributii de urmarire a
bugetelor). Intr-o perioada aceste ordine au fost semnate si de
Mihai Toderiuc (Director Operational).
La întrebarea ce i-a fost adresată de organele de urmărire
penală: Aceste persoane aveau cunostinta despre faptul ca
serviciile inscrise in contract, pe ordinele de achizitii si pe facturi
nu sunt realizate in realitate?, inculpata a răspuns: Sustin ca
acestia stiau ca serviciile nu sunt realizate in totalitate si ca parte
din sumele ce ramaneau la dispozitie in casieria Studiourilor
Media Pro erau folosite, din cate stiu, pentru plata unor prime ale
muncitorilor din Studiouri.
Din cate cunosc, intr-o perioada mergeau muncitorii direct la
casierie pentru a-si ridica primele iar ulterior, dupa pensionarea
doamnei Vataman Elena mergeau reprezentantii departamentelor
pentru a-si ridica sumele ce urmau sa fie distribuite muncitorilor.
Precizez ca fiecare sef de departament transmitea catre
departamentul de resurse umane listele cu persoanele si sumele
aferente primelor. Acestea erau receptionate de catre mine
impreuna cu colega mea Mariana Botan. Intocmeam facturile
fiscale si chitantele descarcatoare, iar ulterior aceste documente
erau transmise impreuna cu listele de persoane catre casierie
pentru a fi platite. La casierie, de aceste aspecte, se ocupau
Vataman Elena - pensionata in anul 2013 si Ana Radu, care ocupa
si in prezent postul de casier.
Precizez ca am avut un contabil angajat care a inregistrat
toate documentele emise de catre mine si le-a declarat in vederea
impozitarii de catre organele fiscale. Mentionez ca Studiourile
Media Pro transfera in conturile SC Selena Art SRL sumele sumele
aferente impozitelor si taxelor ce trebuiau platite catre stat,
respectiv Impozit pe venit, impozit pe profit si TVA.
La întrebarea:In acelasi mod ati colaborat cu SC Studiourile
Media pro SA si in numele SC Selena Art Deco &Painting SRl si SC
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PFA Florea C. Elena?, inculpata a răspuns: Am mai emis facturi
fiscale si chitante aferente acestora si in numele SC Selena Art
Deco &Painting SRl si SC PFA Florea C. Elena reprezentate tot de
mine. In cadrul SC Selena Art Deco & Painting SRL detin calitatea
de administrator, iar PFA Florea C Elena a fost infiintata, la
indicatia mea, de matusa mea Florea Elena care mi-a dat mie
stampila si toate actele, matusa mea neavand nicio implicare in
activitatile desfasurate de PFA.
Precizez ca si in cazul SC Selena Art Deco & Painting SRL si SC
PFA Florea C Elena, serviciile mentionate pe facturile fiscale emise
de mine in numele acestora – catre SC Studiourile Media Pro SA –
nu s-au realizat in realitate. Singurele sume de bani primite in
schimbul emiterii facturilor fictive sunt cei transferati de Sc
Studiourile Media Ppro sA in conturile bancare ale societatilor
mele SC Selena Art Deco & Painting SRl si SC Selena Art SRL. De
asemenea, am mai ridicat din casieria SC Studiourile Media Pro
SA sume necesare achitarii taxelor de catre PFA Florea C Elena.
Restul sumelor inscrise pe chitante nu le-am ridicat din
casierie – asa cum rezulta din chitante – in realitate, acestea fiind
folosite la plata angajatilor SMP.
Incepand din anul 2009, am emise facturi fiscale si chitante
in numele societatilor enumerate mai sus la solicitarea sefilor mei
din acea perioada Medeleanu Corina, Stanculeanu Andreea, Viju
Silviu Relu iar in ultima perioada si la solicitarea directorului
Balan Eugenia. De altfel, acestia erau cei care aprobau ordinele de
achizitie de la societatile mele, desi stiau ca achizitiile mentionate
pe acele documente nu se realizau.
La întrebarea ce i-a fost adresată de organele de urmărire
penală: In conditiile descrise mai sus se mai inregistrau achizitii si
de la alte societati comerciale?, inculpata a răspuns: In vederea
premierii propriilor angajati SC Studiourile Media Pro SA au mai
inregistrat contabil achizitii fictive de bunuri si servicii si de la
alte societati comerciale cum sunt: SC Dox Design SRL, SC Art
Construct SRL, SC Movie Set Production SRL, SC Roned Uniprest
SRL, SC DJ Soy Company Invest SRL, SC Stage & Set SRL, SC
Ravert Trading SRL, SC Sort Prod Imex SRL, SC Tany Media All
SRL, SC New Newdia All Video SRL, SC BB Comimpex SRL, SC
Marian Fely SRL, SC Myky Film SRL, SC Jamiro cinetv, Sc M&G
Film Production SRL .
-

In legatura cu SC Dox Design SRL si SC Art Construct
SRL – aceste societati erau reprezentate de numitul Stanciu
Marian Marius pe care l-am cunoscut prin intermediul sefului
Departamentului Constructi Decor din cadrul SC SMP SA.
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Niciunul dintre serviciile mentionate pe facturile fiscale si
chitantele pe care i le-am solicitat nu au fost prestate in realitate
catre SC Studiourile Media Pro SA. Aceste societati (SC Dox Design
SRL si SC Art Construct SRL) au fost folosite exclusiv pentru a
obtine bani cash - dupa anul 2009. Toate contractele incheiate de
SC Studiourile Media Pro SA cu cele doua societati sunt fictive,
fiind intocmite de mine si semnate de Viju Relu Silviu, Medeleanu
Corina, Ion Cosmin Andrei sau Balan Eugenia. Toate aceste
persoane stiau ca SC Dox Design SRL si SC Art Construct SRL nu
presteaza niciun serviciu catre SC Studiourile Media Pro SA. De
altfel, in cazul societatilor mentionate mai sus, nu se facea
niciodata receptia lucrarilor si nici directorii nu intrebau cand
aprobau platile despre serviciile realizate.
In legatura cu SC Ravert Trading SRl, SC Sort rod Imex
SRL, SC Stage &Set SRL – aceste societati erau reprezentate de
numitul Chis Dragos – angajat al cabinetului de avocatura Liana
Petrovici – cabinet care in perioada respectiva asigura asistenta
juridica pentru SC Studiourile Media Pro SA. Niciuna dintre aceste
societati comerciale nu a prestat in mod real niciun serviciu catre
SC Studiourile Media Pro SA. Cunosc despre numitul Chis Dragos
faptul ca avea o relatie apropiata cu seful meu Viju Silviu Relu –
de la acesta din urma stiind modul de lucru din cadrul SMP. In
acest context, Chis Dragos mi-a spus ca imi poate aduce facturi
fiscale si contracte de achizitie fictive si mi-a indicat sa le dau la
semnat domnului Viju Silviu Relu. In perioada urmatoare, acesta
mi-a adus contracte de prestari servicii incheiate intre SMP si cele
trei societati precum si facturi fiscale completate cu datele pe care
eu i le indicam in prealabil. Ca si in cazul altor societati, SMP
transfera in conturile celor trei societati 40 la suta din suma
facturata, iar pentru restul solicitam si chitante – sumele inscrise
pe acestea fiind in realitate folosite la premierea salariatilor SMP.
Cunosc faptul ca prin intermediul societatilor reprezentate de Chis
Dragos erau achitate si prime catre conducerea SMP – Medeleanu
Corina, Viju Silviu, Stanculeanu Andreea.
In legatura cu SC Tanya Media All SRL si SC New Media
All Video – erau reprezentate de Nita Elena zisa Liliana. Cred ca
numita Nita Elena mi-a fost recomandata de Toderiuc Mihai –
directorul operational din cadrul SMP, in contextul in care eu ma
plangeam ca nu mai gasesc societati care sa accepte sa emita
facturi si chitante fictive si nu mai pot plati proprii angajati SMP
decat cu salariile de baza bugetate. La fel ca si in celelalte cazuri, iam comunicat acesteia pe e-mail valorile ce trebuiau completate
pe facturi si chitante si am intocmit contracte fictive de prestari
servicii care erau semnate de catre conducerea SMP. Sunt
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convinsa ca directorii SMP care semnau aceste contracte fara sa
puna nicio intrebare erau informati in prealabil de persoanele
care recomandau aceste societati. Acestia ma asigurau tot timpul
ca nu se va intampla nimic si ca aceasta era singura modalitate de
a plati angajatii SMP in conditiile in care salariile aprobate erau
foarte mici. Pentru serviciile prestate plateam in contul
societatilor mentionate mai sus un comision de 10% din suma
facturata. Acesta comision era stabilit de conducerea SMP si
evident era mai mic decat costul aferent unui contract de munca la
valoarea reala.
In legatura cu SC Roned Uniprest SRl si SC DJ Soy
Company Invest SRL – societati reprezentate de Falcescu Marcel
precizez ca au fost recomandate de un fost angajat al SMP –
Busuioc Mihai. Si in acest caz comisionul platit pentru serviciile de
furnizare de facturi si chitante fictive era de 10% - platit de SMP
prin transfer bancar in conturile celor doua societati. Nici aceste
societati nu au efectuat vreun serviciu pentru SC SMP SA.
In legatura cu SC Tody Film SRL – apartine unei foste
angajate a SMP, Adascalitei Lucia care initial incasa prin
intermediul acestei societati o diferenta la salariul acordat de SC
Studiourile Media Pro Sa – conform contractului de munca– si
care era mic. Ulterior, Adascalitei Lucia cunoscand modalitatea de
efectuare a platilor angajatilor, s-a oferit sa factureze in plus, fara
sa efectueze vreun serviciu si sa intocmeasca chitante conform
carora banii i-ar fi primit in numerar. In realitate, nu primea
decat un comision din suma facturata pe care nu mi-l mai
amintesc fiind vorba de 2009 – 2010. Sus numita este sora
directorului operational Toderiuc Mihai – cel care avea obligatia
sa verifice realitatea efectuarii serviciilor. Nu cunosc daca
Adascalitei Lucia a si restituit sumele de bani incasate de la SMP
in conturle SC Tody Film SRL catre angajatii din conducerea SMP.
Mie personal nu mi-a predat sume de bani din cei platiti initial de
SMP ci mi-a adus doar facturi si chitante cu valorile pe care i le
comunicam eu.Stiu ca sotul Luciei Adascalitei lucra tot in cadrul
SMP la departamentul productie.
In legatura cu SC Movie Set Production SRL, modul de
lucru a fost identic cu cel descris mai sus. Reprezentantul acestei
societati este numitul Puiu Danut care s-a oferit sa-mi aduca
facturi si chitante fictive – fara sa efectueze vreun serviciu din cele
mentionate pe documente in schimbul unui comision de 10% din
suma facturata. Nu-mi mai amintesc cine a recomandat aceasta
societate insa pot preciza ca nicio suma inscrisa pe chitantele
emise de SC Movie Set Production SRL nu a fost platita in realitate
catre aceasta societate comerciala.
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BB Comimpex si SC Marian Fely SRL sunt societati
administrate de un fost salariat al SMP - Burlacu Dragos care
anterior fusese angajat la departamentul Contabilitate, context in
care Burlacu Dragos cunostea indeaproape modul de lucru. In
acea perioada sus numitul a emis in numele celor doua societati
facturi fiscale si chitante fictive cu sumele pe care i le indicam in
prealabil. Niciun un serviciu din cele mentionate pe facturi nu se
realiza efectiv.
SC Miki Film SRL - reprezentata de Scumpu Mihaela, SC
Jamiro Cinetv SRL si SC M&G Film SRL – reprezentate de Dinu
George - sunt de asemenea societati care nu au prestat servicii
reale entru SMP, ci au fost folosite pentru a obtine bani cash – in
vederea
suplimentarii
salariilor
propriilor
angajati
al
SMP.Comisionul perceput era si in acest caz de 10% din suma
facturata.
Consider ca directorii SC Studiourile Media Pro SA au apelat
la aceasta varianta de a plati angajatii intrucat era mai ieftina
decat daca ar fi declarat sumele reale platite catre angajati si ar fi
achitat impozitele si taxele cu retinere la sursa datorate la valorile
reale.
La întrebarea: V- a solicitat numita Medeleanu Corina sa
distrugeti dispozitiile de plata pe care angajatii SMP semnau
pentru primirea sumelor de bani in numerar?, inculpata a
răspuns: Numita Medeleanu Corina nu mi-a solicitat sa distrug
dispozitiile de plata pe care angajatii SMP semnau pentru
primirea sumelor de bani in numerar, insa cunosc de la colegele
mele de birou Mariana Botan si Nedelea Alexandra faptul ca intr-o
zi in care am lipsit de la serviciu, sefa mea Canja Mihaela a tocat
toate referate cu primele lunare pe care le primeam de la fiecare
departament si in baza carora solicitam reprezentantilor
societatilor furnizoare de facturi emiterea chitantelor si facturilor
aferente.De asemenea, de la colegele mele de birou stiu ca, in
aceeasi zi, toate dispozitiile de plata din biroul meu au fost luate de
Dumitrescu Daniel – coordonatorul echipei de intretinere – insa
nu stiu ce s-a intamplat cu aceste documente.
Pentru toate societatile mentionate mai sus, cu exceptia celor
reprezentate de Chis Dragos, eu am intocmit contracte de prestari
servicii fictive pe care directorii SMP le-au semnat, desi cunosteau
ca obiectele acelor contracte nu se vor realiza niciodata de
societatea prestatoare.
In vederea stabilirii obiectului fiecarui contract mi se indica
de catre de catre sefii mei directi ca obiectele contractelor sa
corespunda cu obiectele de activitate ale socitatilor si cu specificul
activitatii SC studiourile Media Pro SA.
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La întrebarea: In timpul efectuarii perchezitiei domiciliare din
data de 01.04.2014, de la sediul SC Studiourile Media Pro SA ati
sters mai multe e-mail-uri continand corespondenta cu societatile
furnizoare de facturi dar si cu directorii SC Studiourile Media Pro
SA ?, inculpata a răspuns: In timpul efectuarii perchezitiei
domiciliare din data de 01.04.2014, de la sediul SC Studiourile
Media Pro SA am sters mai multe e-mail-uri continand
corespondenta cu societatile furnizoare de facturi, dar si cu
directorii SC Studiourile Media Pro SA referitoare la activitatea
descrisa mai sus.”
Inculpata BĂLAN EUGENIA a tăgăduit comiterea faptelor ce i se
impută.
Inculpatul DINU GEORGE LAURENŢIU s-a prevalat de dreptul la
tăcere.
Inculpata ADĂSCĂLIŢEI ELENA LUCIA s-a prevalat de dreptul la
tăcere.
Inculpata STĂNCULEANU ELENA CORNELIA s-a prevalat de
dreptul la tăcere, acuzând o stare acută de oboseală.
Dintr-o discuţie telefonică din data de 04.12.2014, purtată de inc.
STĂNCULEANU ELENA CORNELIA cu un domn, rezultă că inculpatei i se
sugerează, ca tactică de apărare, să nu dea nicio declaraţie. Ca atare, putem
considera că refuzul acesteia de a da declaraţie este independent de stare de
oboseală pe care o acuza.
În data de 04-12-2014, la ora 19:14:45, STANCULEANU ANDREEA
CORNELIA …………..
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da, iubire.
DOMNUL: Iubirică, deci...
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da.
DOMNUL: ...o vorbit Melinda(?) cu ginerele lui Dragomir.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da.
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DOMNUL: Și Dragomir o zis că asta-i strategia lui în dosarul ăsta și o zis că
sub nicio formă să nu dăm nicio declarație, fiindcă el știe tot despre ce e vorba
acolo, că el comunică pe sms cu băiatul, cu tipul ăla care e acolo, ăla e nepotul
lui.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da.
DOMNUL: Ăsta e o somitate în domeniul penalului, așa mi s-o spus de către
toată lumea, Dragomir ăsta, și că dacă vrem să mergem cu el, să mergem pe
mâna lui, atuncea să jucăm pe strategia asta și să nu ne lăsăm, o zis ăsta li-i
stilul, în momentul în care te văd că ești slăbit, și moale și așa, gata să clachezi,
atuncea apasă pedala de accelerație și le trebuie declarație.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da.
DOMNUL: Eu zic să nu dai nicio, absolut nicio decalrație.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: O.K.
DOMNUL: Asta e 1. 2 - dacă vrei să chemăm pe altcineva, mai am încă, încă
doi, care îs în stand-by și or zis că vin. Încă doi foarte buni.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: ...(neinteligibil -n.l.) Deci eu nu știu
ce să zic. Jur. În momentul ăsta.
DOMNUL: Da.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Aș vrea să am un pic de claritate, da
n-am.
DOMNUL: Da. Da. Hai că mai discut atuncea, vorbesc și cu, cu ăștia de la
Dragnea și asociații, cu coordonatorul departamentului de penal, că ăla mașteaptă să-i dau informații suplimentare. Mai este încă o tipă, Alis (Alice?)
Scutaru, care o zis că vine, așteaptă s-o sun.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: O.k.
DOMNUL: Bun, vorbesc cu ăsta de la Dragnea și asociații și...
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Bine.
DOMNUL: Dar pe-acolo care e atmosfera? O fost careva, s-o întâmplat ceva cu
careva?
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STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Deocamdată, nu.
DOMNUL: Îhm. Da. Și tu ce faci de pe-acolo? Stai numai așa?
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da, stau pe-o băncuță, pe un hol.
DOMNUL: Și ăștia or chemat avocatul din oficiu?
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Încă nu, tre' să apară, înțeleg.
DOMNUL: Da, dar l-o chemat?
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da.
DOMNUL: Îhm.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da.
DOMNUL: Îhm. Da. Dar s-ar putea să-ți vadă slăbiciunea, știi, și să încerce să
profite de chestia asta, să te vadă că ești varză și să încerce să profite de...
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Am să cer asistență medicală.
DOMNUL: Da, poți să ceri, da. Cere.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da, o să cer asistență medicală...
DOMNUL: Da, chiar așa. Ia cere.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: ...și după aia vedem. Da. Păi am
făcut deja o cerere, prin care cer asistență medicală înainte să pot să...
DOMNUL: Aha.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: ...hotărăsc orice, despre ce fac în
continuare.
DOMNUL: Da. Da, da, e bine.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Da.
DOMNUL: Iubi, hai că te mai sun.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Bine.
DOMNUL: Bine, bine, baftă.
STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA: Bine, pa. Pa.

*

În vederea stabilirii faptului declarării fiscale de către SC
STUDIOURILE MEDIA PRO SA, SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA şi SC MEDIA VISION SRL a operaţiunilor de achiziţie
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fictive şi în vederea estimării prejudiciului cauzat bugetului de stat,
prin Ordonanţa din data de 04.12.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti s-a dispus efectuarea de către specialiştii antifraudă din cadrul
Direcţiei de Combatere a Fraudelor detaşaţi la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti a unui raport de constatare tehnico-ştiinţifică
fiscală, stabilindu-se următoarele obiective:
OBIECTIVUL NR.1
SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA – CUI 2788488
- În măsura în care reprezentanţii SC STUDIOURILE MEDIA PRO
SA – CUI 2788488, în perioada 2009 - 2014, au înregistrat în evidenţa
contabilă şi au declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni
reale în valoare totală de 11.503.904 lei, de la SC DOX DESIGN SRL - CUI
17328178, SC ART CONSTRUCT SRL – CUI 29743682; SC SELENA
ART SRL - CUI 15455396; SC SELENA ART DECO & PAINTING SRL
– CUI 26747361; PFA FLOREA C. ELENA – CUI 13405065; SC
MOVIE SET PRODUCTION SRL – CUI23975551; SC TODY FILM SRL
- CUI 22852330; SC RONED UNIPREST SRL – CUI 30900888; SC
DJ SOY COMPANY INVEST SRL – CUI 26728530; SC STAGE & SET
SRL - CUI 16413615; SC RAVERT TRADING SRL – CUI 4966379; SC
SORT PROD IMPEX SRL - CUI 35432; SC TANY MEDIA ALL SRL –
CUI 16824491; SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL – CUI 29346500;
SC BB COMIMPEX SRL – CUI 2795531; SC MARIAN FELY SRL –
CUI 10942005; SC APRISER DESIGN SRL – CUI 17577330; SC
MYKY FILM SRL – CUI 17236350; SC TOTAL BEST ADVICE SRL –
CUI 20856114; SC JAMIRO CINETV SRL – CUI 16748661; SC DALIA
INVEST COM SRL – CUI 6079675; SC M&G FILM PRODUCTION
SRL – CUI 14975072, să se precizeze care este prejudiciul produs bugetului
de stat ca urmare a înregistrării acestor achiziţii în contabilitatea SC
STUDIOURILE MEDIA PRO SA şi din ce se compune acesta.
- În măsura în care reprezentanţii SC STUDIOURILE MEDIA PRO
SA – CUI 2788488, în perioada 2011 - 2014, au înregistrat în evidenţa
contabilă şi au declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni
reale în valoare totală de 7.463.307 lei, de la SC DOX DESIGN SRL - CUI
17328178, SC ART CONSTRUCT SRL – CUI 29743682; SC MOVIE
SET PRODUCTION SRL – CUI 23975551; SC TODY FILM SRL - CUI
22852330; SC RONED UNIPREST SRL – CUI 30900888; SC DJ SOY
COMPANY INVEST SRL – CUI26728530; SC TANY MEDIA ALL SRL
– CUI 16824491; SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL - CUI 29346500;
SC JAMIRO CINETV SRL – CUI 16748661; SC DALIA INVEST COM
SRL – CUI 6079675, SC M&G FILM PRODUCTION SRL – CUI
14975072, să se precizeze care este prejudiciul produs bugetului de stat ca
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urmare a înregistrării acestor achiziţii în contabilitatea SC STUDIOURILE
MEDIA PRO SA şi din ce se compune acesta.
- În măsura în care reprezentanţii SC STUDIOURILE MEDIA PRO
SA – CUI 2788488, în perioada 2009 – 2010 şi 2013 - 2014, au
înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor fiscale cheltuieli care
nu au la bază operaţiuni reale în valoare totală de 7.611.296 lei, de la SC
DOX DESIGN SRL - CUI 17328178, SC ART CONSTRUCT SRL – CUI
29743682; SC SELENA ART SRL - CUI 15455396; SC SELENA ART
DECO & PAINTING SRL – CUI 26747361; PFA FLOREA C. ELENA –
CUI 13405065; SC MOVIE SET PRODUCTION SRL – CUI 23975551;
SC TODY FILM SRL - CUI 22852330; SC RONED UNIPREST SRL –
CUI 30900888; SC DJ SOY COMPANY INVEST SRL – CUI
26728530; SC STAGE & SET SRL – CUI 16413615; SC RAVERT
TRADING SRL – CUI 4966379; SC SORT PROD IMPEX SRL – CUI
35432; SC TANY MEDIA ALL SRL – CUI 16824491; SC NEW MEDIA
ALL VIDEO SRL - CUI 29346500; SC BB COMIMPEX SRL – CUI
2795531; SC MARIAN FELY SRL – CUI 10942005; SC APRISER
DESIGN SRL – CUI – 17577330; SC MYKY FILM SRL – CUI
17236350; SC TOTAL BEST ADVICE SRL – CUI 20856114; SC
JAMIRO CINETV SRL – CUI 16748661; SC DALIA INVEST COM SRL
– CUI 6079675, SC M&G FILM PRODUCTION SRL – CUI 14975072,
să se precizeze care este prejudiciul produs bugetului de stat ca urmare a
înregistrării acestor achiziţii în contabilitatea SC STUDIOURILE MEDIA
PRO SA şi din ce se compune acesta.
OBIECTIVUL NR.2
SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA - CUI
9325987
- În măsura în care reprezentanţii SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA SA - CUI 9325987, în perioada 2012 2013, au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor fiscale
cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale în valoare totală de 3.941.945
lei, de la SC MOVIE SET PRODUCTION SRL – CUI 23975551; SC
TODY FILM SRL - CUI 22852330; SC TANY MEDIA ALL SRL – CUI
16824491; SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL - CUI 29346500, să se
precizeze care este prejudiciul produs bugetului de stat ca urmare a
înregistrării acestor achiziţii în contabilitatea SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA SA şi din ce se compune acesta.
- În măsura în care reprezentanţii SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA SA - CUI 9325987, în perioada 2009 104

2013, au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor fiscale
cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale în valoare totală de 8.186.169
lei, de la SC MOVIE SET PRODUCTION SRL – CUI 23975551; SC
TODY FILM SRL - CUI 22852330; SC TANY MEDIA ALL SRL – CUI
16824491; SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL - CUI 29346500, SC
M&G FILM PRODUCTION SRL – CUI 14975072, să se precizeze care
este prejudiciul produs bugetului de stat ca urmare a înregistrării acestor
achiziţii în contabilitatea SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA
SA şi din ce se compune acesta.
- În măsura în care reprezentanţii SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA SA - CUI 9325987, în perioada 2011 2014, au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor fiscale
cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale în valoare totală de 6.146.217 lei,
de la SC MOVIE SET PRODUCTION SRL – CUI 23975551; SC TODY
FILM SRL - CUI 22852330; SC TANY MEDIA ALL SRL – CUI
16824491; SC NEW MEDIA ALL VIDEO SRL – CUI 29346500, SC
M&G FILM PRODUCTION SRL – CUI 14975072, să se precizeze care
este prejudiciul produs bugetului de stat ca urmare a înregistrării acestor
achiziţii în contabilitatea SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA
SA şi din ce se compune acesta.
OBIECTIVUL NR.3
SC MEDIA VISION SRL - CUI 7940942
- În măsura în care reprezentanţii SC MEDIA VISION SRL - CUI
7940942, în perioada 2009 - 2013, au înregistrat în evidenţa contabilă şi au
declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale în
valoare totală de 658.086 lei, de la SC TODY FILM SRL - CUI 22852330,
să se precizeze care este prejudiciul produs bugetului de stat ca urmare a
înregistrării acestor achiziţii în contabilitatea SC MEDIA VISION SRL şi din
ce se compune acesta.
Prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică fiscală întocmit în
data de 04.12.2014 de specialiştii antifraudă din cadrul Direcţiei de Combatere
a Fraudelor detaşaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-au
concluzionat următoarele:
I. În măsura în care achizițiile efectuate de SC STUDIOURILE MEDIA
PRO SA sunt aferente achiziţiilor de bunuri/servicii de la partenerii mai jos
menţionaţi în anul 2009-2014, achiziţii care nu au la baza operațiuni reale
declarate de SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA cu scopul de a obţine beneficii
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fiscale viitoare (deducerea TVA aferent achiziţiilor, respectiv diminuarea
impozitului pe profit cu valoarea cheltuielii aferentă achiziţiilor), prejudiciul
calculat îl reprezintă valoarea TVA dedusă şi valoarea impozitului pe
profit după cum urmează:
- perioada 2009-2014: TVA dedusă în valoare totală de: 1.836.758 lei
și impozit pe profit în sumă totală de: 1.546.743 lei;
- perioada 2011-2014: TVA dedusă în valoare totală de: 1.191.620 lei
și impozit pe profit în sumă totală de: 1.003.470 lei;
- perioada 2009-2010 și 2013-2014: TVA dedusă în valoare totală
de: 1.215.249 lei și impozit pe profit în sumă totală de: 1.023.368 lei.
Valoarea prejudicului calculat privind impozitului pe profit a fost calculat
luând în considerare faptul că achiziţiile au fost înregistrate în evidenţele
contabile ca fiind cheltuială a perioadei şi declarate de către SC STUDIOURILE
MEDIA PRO SA. În măsura în care, în urma obţinerii şi analizei evidenţelor
contabile ale societăţii, se stabileşte că sunt achiziţii care reprezintă bunuri şi
au fost înregistrate în evidenţele contabile ca stocuri, neafectând cheltuiala
perioadei, prejudiciul calculat în ceea ce priveşte valoarea impozitului pe profit
va fi diminuat cu valoarea calculată aferentă stocului de bunuri.
Având în vedere că achizțiile au avut loc în perioada 2009-2014, iar în
această perioadă au avut loc schimbări legislative în ceea ce privește cota unica
TVA (perioada 2009 – iulie 2010 cota TVA: 19%, perioada iulie 2010- prezent
cota TVA: 24%), valoarea prejudiciului calculat privind TVA dedusă a fost
calculat ținându-se cont de cota minimă a TVA din perioada analizată (cota
TVA: 19%) deoarece sumele aferente achizițiilor nu sunt defalcate pe
perioadele în care cota de TVA a fost diferită. Astfel, prejudiciul calulat privind
TVA dedusă este minim, urmând ca ulterior după defalcarea exactă a valorii
achizițiilor (în funcție de cota diferită a TVA) să se recalculeze diferența pentru
valoarea achizițiilor aferente perioadei când cota TVA este 24%.
Pentru un calcul precis și cu exactitate a prejudiului calculat trebuie să
avem sumele defalcate nu numai aferente perioadei precum și în functie de
cota unică de TVA , dar și pe fiecare societate analizată în parte; deoarece
exista probabilitatea ca nu toate societățile analizate să fie înregistrate ca
platitoare de impozit pe profit sau înregistrata ca platitoare de TVA. Astfel,
pentru acele societăți, valoarea prejudicului aferent cotei parte a achizitiilor
provenite de la acestea, trebuie recalculat.

Situatie achiziții privind serviciile/bunurile S.C. MEDIA PRO S.A în relația cu societățile analizate
(perioada: 2009 -2014):
-Sumele sunt expimate în RON-
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SC SELENA
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ELENA
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PRODUCTION SRL
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SRL
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SC DJ SOY
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SC
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SC RAVERT
TRADING SRL
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MEDIA ALL SRL
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SC MYKY FILM
SRL
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2
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Administra
tor: BONCEA
ANDREI Director
general:VÎJU SILVIU
RELU Director
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MEDELEANU
CORINA

2
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Director
general: ION
COSMIN ANDREI

2
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Director
general:BĂLAN
EUGENIA
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Valuta

Valoarea
achizitii
fara TVA

Cota
TVA
minim
a
calcula
ta

11.503.904

RON

9.667.146

9%

1 1.83
6.75
8

7.463.307

RON

6.271.687

9%

1 1.19
1.62
0

7.611.296

RON

6.396.047

9%

1 1.21
5.24
9

Valoare totala
achizitiI in
RON (incl.
TVA)

TVA

D
UI

enumir
C
e
societa
te

CU
I partener

Denumire
partener partener

Perioada

Nume
persoane

Valoare totala
achizitiI in
RON (incl.
TVA)

Valuta

Cota
TVA
minim
a
calcula
ta

Valoarea
achizitii
fara TVA

TVA

SRL
05065
75551
52330
00888
28530
13615
6379
32
24491
46500
5531
42005
77330
36350
56114
48661
9675
75072

134

PFA FLOREA C.
ELENA
SC MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY FILM
SRL
SC RONED
UNIPREST SRL
SC DJ SOY
COMPANY INVEST SRL
SC
STAGE&SET SRL
SC RAVERT
TRADING SRL
SC SORT PROD
IMPEX SRL
SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO SRL
SC BB
COMIMPEX SRL
SC MARIAN
FELY SRL
SC APRISER
DESIGN SRL
SC MYKY FILM
SRL
SC TOTAL
BEST ADVICE SRL
SC JAMIRO
CINETV SRL
SC DALIA
INVEST COM SRL
SC M&G FILM
PRODUCTION SRL

239
228
309
267
164
496
354
168
293
279
109
175
172
208
167
607
149

Calcul prejudiciu calculat estimat aferent achiziţiilor de bunuri/servicii înregistrate ca cheltuială
deductibilă:
-Sumele sunt expimate în RONDenumire
societate

CUI

CUI
Societate
furnizoare
1732
8178
2974
3682
1545
5396
2674
7361

S
788488

2

.C.
STUDIOUR
ILE MEDIA
PRO S.A.

1340
5065
5551

2397
2285

2330
3090
0888
8530

2672

Societate
furnizoare
SC DOX
DESIGN SRL
SC ART
CONSTRUCT SRL
SC
SELENA ART SRL
SC
SELENA ART
DECO&PAINTING
SRL
PFA
FLOREA C. ELENA
SC
MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY
FILM SRL
SC
RONED UNIPREST
SRL
SC DJ
SOY COMPANY
INVEST SRL

Nume
persoane

Adm
inistrator:
BONCEA
ANDREI
Director
general: VÎJU
SILVIU RELU
Director
financiat:
MEDELEANU
CORINA
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Perioada

2009-2014

Tip
prejudici
u

Impozit
pe profit

Baza
impozabil
a
calculata

ota
impozit

9.667.146

6%

C

1

Impoz
it pe profit
afferent

43

1.546.7

Denumire
societate

CUI

CUI
Societate
furnizoare
1641
3615
379

4966
3543

2
1682
4491
2934
6500
2795
531
1094
2005
7330
6350

1757
1723
2085

6114
1674
8661
675
5072

6079
1497

Societate
furnizoare

Nume
persoane

Tip
prejudici
u

Perioada

SC
STAGE&SET SRL
SC
RAVERT TRADING
SRL
SC SORT
PROD IMPEX SRL
SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO
SRL
SC BB
COMIMPEX SRL
SC
MARIAN FELY SRL
SC
APRISER DESIGN
SRL
SC MYKY
FILM SRL
SC
TOTAL BEST
ADVICE SRL
SC
JAMIRO CINETV
SRL
SC DALIA
INVEST COM SRL
SC M&G
FILM PRODUCTION
SRL

TVA
dedusa

Baza
impozabil
a
calculata

ota
impozit

9.667.146

9%

C

1

Total
prejudiciu
estimat calculat
1732
8178
2974
3682
5551
2330
0888

788488

2

S
.C.
STUDIOUR
ILE MEDIA
PRO S.A.

2397
2285
3090
2672

8530
4491
6500

1682
2934
1674

8661
6079
675
5072

1497

SC DOX
DESIGN SRL
SC ART
CONSTRUCT SRL
SC
MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY
FILM SRL
SC
RONED UNIPREST
SRL
SC DJ
SOY COMPANY
INVEST SRL
SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO
SRL
SC
JAMIRO CINETV
SRL
SC DALIA
INVEST COM SRL
SC M&G
FILM PRODUCTION
SRL

1732
2974

788488

2

S
.C.
STUDIOUR
ILE MEDIA
PRO S.A.

3682
1545
5396
2674
7361
5065

1340

SC DOX
DESIGN SRL
SC ART
CONSTRUCT SRL
SC
SELENA ART SRL
SC
SELENA ART
DECO&PAINTING
SRL
PFA
FLOREA C. ELENA

58

1.836.7

3.383.501

Dire
ctor general:
ION COSMIN
ANDREI

011-2014

1

Impozit
pe profit

6.271.687

6%

TVA
dedusa

6.271.687

9%

1.003.4
70

2

1

1.191.6
20

Total
prejudiciu
estimat calculat
8178

Impoz
it pe profit
afferent

2.195.
090

Dire
ctor
general:BĂLAN
EUGENIA

2
009-2010
si 20132014

Impozit
pe profit

109

6.396.047

6%

1

1.023.368

CUI

Denumire
societate

CUI
Societate
furnizoare
5551

2397
2285

2330
3090
0888
8530
3615

2672
1641
4966

379
3543
2
1682
4491
2934
6500
531
2005
7330
6350

2795
1094
1757
1723
2085

6114
8661
675
5072

1674
6079
1497

Societate
furnizoare

Nume
persoane

SC
MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY
FILM SRL
SC
RONED UNIPREST
SRL
SC DJ
SOY COMPANY
INVEST SRL
SC
STAGE&SET SRL
SC
RAVERT TRADING
SRL
SC SORT
PROD IMPEX SRL
SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO
SRL
SC BB
COMIMPEX SRL
SC
MARIAN FELY SRL
SC
APRISER DESIGN
SRL
SC MYKY
FILM SRL
SC
TOTAL BEST
ADVICE SRL
SC
JAMIRO CINETV
SRL
SC DALIA
INVEST COM SRL
SC M&G
FILM PRODUCTION
SRL

Total
prejudiciu
estimat calculat

Perioada

Tip
prejudici
u

Baza
impozabil
a
calculata

ota
impozit

TVA
dedusa

6.396.047

9%

C

Impoz
it pe profit
afferent

1
1.215.249

2.238.616

II. În măsura în care achizițiile efectuate de SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA SA sunt aferente achiziţilor de
bunuri/servicii de la partenerii mai jos menţionaţi în anul 2009-2014, achiziţii
care nu au la baza operațiuni reale declarate de SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA SA cu scopul de a obţine beneficii fiscale
viitoare (deducerea TVA aferent achiziţiilor, respectiv diminuarea impozitului
pe profit cu valoarea cheltuielii aferentă achiziţiilor), prejudiciul calculat îl
reprezintă valoarea TVA dedusă şi valoarea impozitului pe profit după
cum urmează:
- perioada 2012-2013: TVA dedusă în valoare totală de: 629.386 lei
și impozit pe profit în sumă totală de: 530.009 lei;
- perioada 2009-2013: TVA dedusă în valoare totală de: 1.307.035 lei
și impozit pe profit în sumă totală de: 1.100.661 lei;
- perioada 2011-2014: TVA dedusă în valoare totală de: 981.329 lei și
impozit pe profit în sumă totală de: 826.382 lei.
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Valoarea prejudicului calculat privind impozitului pe profit a fost calculat
luând în considerare faptul că achiziţiile au fost înregistrate în evidenţele
contabile ca fiind cheltuială a perioadei şi declarate de către SC MEDIA PRO
ENTERTAINMENT ROMANIA SA. În măsura în care, în urma obţinerii şi
analizei evidenţelor contabile ale societăţii, se stabileşte că sunt achiziţii care
reprezintă bunuri şi au fost înregistrate în evidenţele contabile ca stocuri,
neafectând cheltuiala perioadei, prejudiciul calculat în ceea ce priveşte valoarea
impozitului pe profit va fi diminuat cu valoarea calculată aferentă stocului de
bunuri.
Având în vedere că achizțiile au avut loc în perioada 2009-2014, iar în
această perioadă au avut loc schimbări legislative în ceea ce privește cota unica
TVA (perioada 2009 – iulie 2010 cota TVA: 19%, perioada iulie 2010- prezent
cota TVA: 24%), valoarea prejudiciului calculat privind TVA dedusă a fost
calculat ținându-se cont de cota minimă a TVA din perioada analizată (cota
TVA: 19%) deoarece sumele aferente achizițiilor nu sunt defalcate pe
perioadele în care cota de TVA a fost diferită. Astfel, prejudiciul calulat privind
TVA dedusă este minim, urmând ca ulterior după defalcarea exactă a valorii
achizițiilor (în funcție de cota diferită a TVA) să se recalculeze diferența pentru
valoarea achizițiilor aferente perioadei când cota TVA este 24%.
Pentru un calcul precis și cu exactitate a prejudiului calculat trebuie să
avem sumele defalcate nu numai aferente perioadei precum și în functie de
cota unică de TVA , dar și pe fiecare societate analizată în parte; deoarece
exista probabilitatea ca nu toate societățile analizate să fie înregistrate ca
platitoare de impozit pe profit sau înregistrata ca platitoare de TVA. Astfel,
pentru acele societăți, valoarea prejudicului aferent cotei parte a achizitiilor
provenite de la acestea, trebuie recalculat.
Situatie achiziții privind serviciile/bunurile S.C. MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA S.A în relația
cu societățile analizate (perioada: 2009 -2014):

-Sumele sunt expimate în RON-

Denumire
societate

CUI

S.
C. MEDIA
PRO
9
ENTRERTAI
325987
NMENT
ROMANIA
S.A.

Denumire
partener
partener

CUI
partener

3975551
2852330
6824491

2
2
1
2

9346500

9
325987

S.
C. MEDIA
PRO
ENTRERTAI
NMENT

3975551
2852330

2
2

SC
MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY
FILM SRL
SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO
SRL
SC
MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY
FILM SRL

Perioada

2
012-2013

2
009-2013
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Nume
persoane

V
ÎJU SILVIU
RELU ȘI
MEDELEAN
U CORINA

irector
general:
BONCEA
ANDREI

Valoare
totala
achiziti
I in
RON
(incl.
TVA)

Valuta

Valoarea
achizitii
fara TVA

Cota TVA
min
calculata

3.941.94
5

RON

3.312.559

9%

8.186.16
9

RON

6.879.134

9%

TVA

1
629.386

D
1
1.307.035

ROMANIA
S.A.

6824491

1
2

9346500

4975072

3975551
S.
C. MEDIA
PRO
9
ENTRERTAI
325987
NMENT
ROMANIA
S.A.

2852330
6824491

1

2
2
1
2

9346500

4975072

1

SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO
SRL
SC M&G
FILM PRODUCTION
SRL
SC
MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY
FILM SRL
SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO
SRL
SC M&G
FILM PRODUCTION
SRL

2
011-2014

D
irector
general:
ION
COSMIN
ANDREI ȘI
Angajat:
BĂLAN
EUGENIA

6.146.21
7

1
RON

5.164.888

9%

981.329

Calcul prejudiciu calculat estimat aferent achiziţiilor de bunuri/servicii înregistrate ca cheltuială
deductibilă:
-Sumele sunt expimate în RON-

CUI

9325987

Denumire
societate
S.C. MEDIA
PRO
ENTRERTAINME
NT
ROMANIA
S.A.

CUI
Societate
furnizoare
23975551
22852330
16824491
29346500

me

Societate
furnizoare
SC MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY FILM
SRL
SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO SRL

Nu

per
soane

VÎJU
SILVIU
RELU ȘI
MEDELEAN
U CORINA

Perio
ada

20122013

Tip
prejudici
u

B
aza
impozabil
a
calculata

Co
ta impozit

Impozit pe
profit

3.312.559

%

Tva
dedusă

3.312.559

%

16

530.009

19

629.386

Total
prejudiciu estimat
calculat
23975551

9325987

S.C. MEDIA
PRO
ENTRERTAI
NMENT
ROMANIA
S.A.

22852330
16824491
29346500
14975072

SC MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY FILM
SRL
SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO SRL
SC M&G FILM
PRODUCTION SRL

1.159.39
6

Director
general:
BONCEA
ANDREI

Impozit pe
profit

16
6.879.134

9325987

S.C. MEDIA
PRO
ENTRERTAI
NMENT
ROMANIA
S.A.

22852330
16824491
29346500
14975072

SC MOVIE SET
PRODUCTION SRL
SC TODY FILM
SRL
SC TANY
MEDIA ALL SRL
SC NEW
MEDIA ALL VIDEO SRL
SC M&G FILM
PRODUCTION SRL

1

%

.307.035
Tva
dedusă

6.879.134

%

1

19

2.407.69
7
Director
general:
ION
COSMIN
ANDREI ȘI
Angajat:
BĂLAN
EUGENIA

8
Impozit pe
profit

5.164.888

%

16

26.382

20112014
81.329
Tva
dedusă

19
5.164.888

%

Total
prejudiciu estimat
calculat

III. În măsura în care achizițiile efectuate de SC MEDIA VISION SRL
sunt aferente achiziţiilor de bunuri/servicii de la partenerii mai jos menţionaţi
în anul 2009-2013, achiziţii care nu au la baza operațiuni reale declarate de SC
MEDIA VISION SRL cu scopul de a obţine beneficii fiscale viitoare (deducerea
TVA aferent achiziţiilor, respectiv diminuarea impozitului pe profit cu valoarea
112

.100.661

20092013

Total
prejudiciu estimat
calculat
23975551

I
mpozit
pe profit
aferent

1.807.711

9

cheltuielii aferentă achiziţiilor), prejudiciul calculat îl reprezintă valoarea TVA
dedusă şi valoarea impozitului pe profit după cum urmează:
- perioada 2009-2013: TVA dedusă în valoare totală de: 105.073 lei
și impozit pe profit în sumă totală de: 88.482 lei.
Valoarea prejudicului calculat privind impozitului pe profit a fost calculat
luând în considerare faptul că achiziţiile au fost înregistrate în evidenţele
contabile ca fiind cheltuială a perioadei şi declarate de către SC MEDIA
VISION SRL. În măsura în care, în urma obţinerii şi analizei evidenţelor
contabile ale societăţii, se stabileşte că sunt achiziţii care reprezintă bunuri şi
au fost înregistrate în evidenţele contabile ca stocuri, neafectând cheltuiala
perioadei, prejudiciul calculat în ceea ce priveşte valoarea impozitului pe profit
va fi diminuat cu valoarea calculată aferentă stocului de bunuri.
Având în vedere că achizțiile au avut loc în perioada 2009-2013, iar în
această perioadă au avut loc schimbări legislative în ceea ce privește cota unica
TVA (perioada 2009 – iulie 2010 cota TVA: 19%, perioada iulie 2010- 2013
cota TVA: 24%), valoarea prejudiciului calculat privind TVA dedusă a fost
calculat ținându-se cont de cota minimă a TVA din perioada analizată (cota
TVA: 19%) deoarece sumele aferente achizițiilor nu sunt defalcate pe
perioadele în care cota de TVA a fost diferită. Astfel, prejudiciul calulat privind
TVA dedusă este minim, urmând ca ulterior după defalcarea exactă a valorii
achizițiilor (în funcție de cota diferită a TVA) să se recalculeze diferența pentru
valoarea achizițiilor aferente perioadei când cota TVA este 24%.
Pentru un calcul precis și cu exactitate a prejudiului calculat trebuie să
avem sumele defalcate nu numai aferente perioadei precum și în functie de
cota unică de TVA , dar și pe fiecare societate analizată în parte; deoarece
exista probabilitatea ca nu toate societățile analizate să fie înregistrate ca
platitoare de impozit pe profit sau înregistrata ca platitoare de TVA. Astfel,
pentru acele societăți, valoarea prejudicului aferent cotei parte a achizitiilor
provenite de la acestea, trebuie recalculat.

Situatie achiziții privind serviciile/bunurile SC MEDIA VISION SRL în relația cu societățile analizate
(perioada: 2009 -2013):
-Sumele sunt expimate în RONN
r.
crt
.

UI

94094
1
2

D
enumir
C
e
societa
te

7.C.
MEDIA
VISION
S.R.L.

C
UI
parten
er

S
285233
0

2

Den
umire
partener
partener

SC
TODY FILM
SRL

N
P ume
erioada
persoa
ne

0092013

irector
general:
2
ION
COSMIN
ANDREI
ȘI
Angajat:
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Valoare
totala
achizitiI in
RON (incl.
TVA)

Valu
ta

Valoarea
achizitii fara
TVA

Cota
TVA
min
calcula
ta

TVA

D
1
658.086

RON

553.013

9%

105.073

BONCEA
ANDREI

Calcul prejudiciu calculat estimat aferent achiziţiilor de bunuri/servicii înregistrate ca cheltuială
deductibilă:
-Sumele sunt expimate în RONr.
cr
t.

N

UI

enumir
e
societa
C
te

D
CUI

Societate
furnizoare

ume
perso
ane

Societate
furnizoare

N
erioad
a

B

Tip
prejudiciu

aza
impoza
bila
calculat
a

Impozit pe
profit

553.013

6%

1
88.482

553.013

9%

1
105.073

P

C
ota
impo
zit

Im
pozit pe
profit
aferent

D

S
94094
1
2

7 .C.
MEDIA
VISION
S.R.L.

22852330

SC TODY FILM
SRL

Total
prejudiciu estimat
calculat
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irector
general
: ION
COSMI
N
ANDRE
I ȘI
Angaja
t:
BONCE
A
ANDRE
I

0092013

2

Tva dedusă

193.555

*
1.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului ION COSMIN ANDREI, pe o durată de 24 de ore, începând cu
05.12.2014, ora 02:40, până la data de 06.12.2014, ora 02:40.
2.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului BĂLAN EUGENIA , pe o durată de 24 de ore, începând cu
05.12.2014, ora 02:25, până la data de 06.12.2014, ora 02:25.
3.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului MEDELEANU CORINA , pe o durată de 24 de ore, începând cu
05.12.2014, ora 02:05, până la data de 06.12.2014, ora 02:05.
4.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului STĂNCULEANU ANDREEA CORNELIA , pe o durată de 24
de ore, începând cu 05.12.2014, ora 01:10, până la data de 06.12.2014, ora
01:10.
5.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului VÎJU SILVIU RELU , pe o durată de 24 de ore, începând cu
04.12.2014, ora 23:30, până la data de 05.12.2014, ora 23:30.
6.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului ADĂSCĂLIŢEI ELENA LUCIA , pe o durată de 24 de ore,
începând cu 04.12.2014, ora 23:55, până la data de 05.12.2014, ora 23:55.
7.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului PUIU DĂNUŢ , pe o durată de 24 de ore, începând cu
04.12.2014, ora 22:15, până la data de 05.12.2014, ora 22:15.
8.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului DINU GEORGE LAURENŢIU , pe o durată de 24 de ore,
începând cu 04.12.2014, ora 22:45, până la data de 05.12.2014, ora 22:45.
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9.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului CALAPEREANU ELENA , pe o durată de 24 de ore, începând
cu 04.12.2014, ora 22:05, până la data de 05.12.2014, ora 22:05.
10. Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului TODERIUC MIHAI VALENTIN , pe o durată de 24 de ore,
începând cu 04.12.2014, ora 21:25, până la data de 05.12.2014, ora 21:25.
11.
Prin ordonanţa din 04.12.2014, organele de cercetare penală din
cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea
suspectului NIŢĂ ELENA , pe o durată de 24 de ore, începând cu
04.12.2014, ora 21:15, până la data de 05.12.2014, ora 21:15.
Faţă de suspecţii anterior enumeraţi a fost pusă în mişcare acţiunea
penală prin ordonanţele din 04.12.2014 şi 05.12.2014 ale
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

*

Săvârşirea faptelor rezultă din următoarele mijloace de
probă:
- raport de constatare tehnico-ştiinţifică fiscală;
- procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice
interceptate,
- extrase de cont,
- înregistrări video,
- procese-verbale de supraveghere operativă,
- înscrisuri comunicate de Inspectoratul Teritorial de
Muncă,
- declarații fiscale,
- declarații martori,
- declarații suspecţi/inculpaţi,
- procese-verbale de percheziție domiciliară,
- înscrisuri comunicate de Oficiul Registrului Comerţului;
- alte înscrisuri.
Conform art. 223 C.proc.pen., în cauză există probe certe care atestă
săvârşirea de către inculpaţi a faptelor reţinute în sarcina acestora.
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Din probele administrate în cauză rezultă că inculpaţii se află în situaţiile
prevăzute de art.223 alin.2 C.proc.pen., în privința acestora existând
suspiciunea rezonabilă că aceştia au săvârşit infracţiuni de spălare a
banilor și evaziune fiscală şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului
şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care
acesta provin, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la
persoana acestora, se constată că privarea lor de libertate este necesară
pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.
În ceea ce priveşte acest caz care justifică luarea măsurii arestării
preventive faţă de inculpaţi, reţinem că sintagma „pericol concret pentru
ordinea publică” trebuie înţeleasă în funcţie de particularităţile fiecărui caz
în parte, astfel că în cauzele având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală,
aspectele care determină existenţa acestuia sunt:
- gradul de pericol social al infracţiunilor, determinat de valoarea socială
căreia i se aduce atingere – bugetul general consolidat, atât din cuprinsul
art. 56 Constituţie, cât şi din cuprinsul art. 1 alin. 2 şi art. 2 pct. 42 din Legea
nr. 500/2002, rezultând că virarea la bugetul general consolidat a impozitelor
aferente operaţiunilor economice derulate;
- disciplina fiscală întemeiază exercitarea în condiţii normale a funcţiilor
statului prin organele sale în domenii precum: siguranţa, justiţia, cultura,
educaţia, medicina etc. Toate aceste activităţi trebuie finanţate exclusiv de la
bugetul de stat, constituindu-se în valori de interes general, public, fără de
care o societate democratică nu poate subzista. Deci, pentru a-şi realiza rolul şi
funcţiile, statul trebuie să-şi constituie venituri şi să facă cheltuieli băneşti, or
tocmai în această sferă au acţionat inculpaţii prin faptele penale pe care le-au
comis, şi anume în sfera cuantumului contribuţiilor fiscale obligatorii care
trebuiau vărsate la bugetul general consolidat, ceea ce determină o diminuare
a sursei de finanţare a aparatului bugetar care deserveşte interesul public prin
serviciile prestate.
Concret, pericolul concret pentru ordinea publică rezultă din
următoarele elemente faptice:
- practicarea aceluiaşi mod de operare, constând în esenţă, în
înregistrarea contabilă şi declararea fiscală, în mod repetat, a unui număr
semnificativ de facturi şi care nu au la bază operaţiuni reale de achiziţie,
provenind în special de la un număr mare de societăţi (având ca obiect de
activitate „prestarea de servicii media”) controlate de persoane aflate într-o
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relaţie strânsă cu STUDIOURILE MEDIA PRO - SMP - persoane care au
prestat anterior diferite servicii în cadrul SMP sau care ocupă diferite funcţii în
cadrul acesteia;
- crearea de către reprezentanţii SC STUDIOURILE MEDIA PRO SA,
SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA SA şi SC MEDIA VISION SRL
unei aparenţei de veridicitate a achiziţiilor provenind de la societăţile susmenţionate, prin simularea plăţii, în numerar, pretinselor servicii (în baza
unor chitanţe provenind de la acestea din urmă), deşi sumele cuprinse în
acestea nu au fost niciodată achitate, fiind folosite pentru remunerarea
suplimentară a mai multor angajaţi sau colaboratori ai celor 3 societăţi
„beneficiare”;
- plata unui „comision” în cuantum de aproximativ 10%
reprezentanţilor societăţilor comerciale „emitente” a facturilor atestând
operaţiuni nereale, în schimbul acestor „servicii” frauduloase (emitere de
facturi şi chitanţe fictive);
- urmărirea unui dublu scop de sustragere de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale (determinând prejudicierea bugetului de stat), constând,
în primul rând, în diminuarea bazei impozabile în funcţie de care se stabileşte
impozitul pe profit (prin creşterea artificială a cheltuielilor) şi deducerea
frauduloasă a TVA, iar în al doilea rând, în ascunderea veniturilor impozabile
(remuneraţiile acordate „la negru” angajaţilor proprii) în funcţie de care se
stabilesc impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă şi respectiv
contribuţiile angajatorului;
- săvârşirea faptelor în baza unei unice rezoluţii infracţionale,
elaborată de inculpaţi în linii generale, menţinută şi concretizată pe parcursul
săvârşirii faptelor;
- repetabilitatea faptelor, săvârşite la diferite intervale de timp, în
baza aceloraşi rezoluţii infracţionale;
- perioada
îndelungată de desfăşurare
a activităţii
infracţionale, în baza aceluiaşi mod de operare (2009 - 2014).
- gravitatea concretă deosebită a faptelor comise, decurgând
din cuantumul foarte mare al prejudiciului cauzat bugetului de stat,
ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de „evaziunii fiscală”, în sumă totală de
aproximativ 6.000.000 lei, precum şi din cuantumul sumei totale de
118

aproximativ 15.000.000_lei, formând obiectul infracţiunilor de “spălare a
banilor”;
- contribuţia mai multor persoane la săvârşirea faptelor, sub
diferite forme de participaţie - autorat şi complicitate, înlesnind
atingerea scopului activităţii infracţionale - sustragerea de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale şi disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani ce
formează obiectul activităţii infracţionale evazioniste;
Pentru aceste considerente, având în vedere că măsura
arestării preventive a inculpaţilor este necesară pentru buna
desfăşurare a urmăririi penale,
În baza art.224 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 223 alin.2
C.pr.pen.,
P R O P U N E M:
Luarea măsurii arestării preventive, pe o perioadă de 30 de zile,
începând cu data de 05.12.2014 până la data de 03.01.2015 inclusiv,
faţă de inculpaţii:
1.
2.
3.
4.

VÎJU SILVIU - RELU ION COSMIN - ANDREI
BĂLAN EUGENIA -

MEDELEANU CORINA,

5.
CALAPEREANU ELENA
6.
STĂNCULEANU ANDREEA – CORNELIA 7.
TODERIUC MIHAI - VALENTIN
8.
ADĂSCĂLIŢEI ELENA - LUCIA NIŢĂ ELENA DINU
GEORGE - LAURENŢIU
9.
11. PUIU DĂNUŢ PROCURORI,
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