
O R D O N A N Ţ Ă  
de disjungere a cauzei 

  
  

Procedura de sesizare dosar 446/P/2014: 

  

I. Prezentul dosar s-a constituit în baza proceselor verbale de sesizare din 

oficiu a căror cronologie o vom descrie în cele ce urmează. 

De asemenea menţionăm că acest dosar nr.446/P/2014 a fost conexat cu 

dosarul 393/P/2013 prin ordonanţa procurorului din data de 19.11.2014 aşa încât a 

dobândit nr. 393/P/2013. 

  

Cronologia sesizărilor din oficiu 

  

I.1. procesul-verbal de sesizare din oficiu, din data de 15.10.2013, al 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei cu privire la 

săvârşirea infracţiunilor de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 din C.pen. rap. la 

art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 7 lit. b din Legea 78/2000, dare de mită, 

prev. de art. 290 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, favorizarea 

făptuitorului, prev. la art. 269 alin 1 C.pen.,spălare de bani, prev. şi pedepsită la 

art.23 alin.1 lit. a) din Legea 656/2002; în fapt s-a reţinut că în contextul în care în 

primăvara anului 2013, omul de afaceri Tender Ovidiu era judecat într-un dosar 

instrumentat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 

şi Terorism – Structura Centrală, în care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul 

întocmit de procuror Bica Alina Mihaela, prin avocaţii săi, a pus la dispoziţia 

numitului Mihăilescu Ionuţ Florentin fost ofiţer de poliţie judiciară şi consilier al 

procurorului Bica Alina Mihaela - şef al D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, în 

prezent angajat al său, documente privind respectiva cauză penală, în scopul 

consultării şi exprimării unei opinii, atât de el, cât şi de către Bica Alina Mihaela 

pentru a avea şansa unei soluţii favorabile. Cauza formează obiectul dosarul 

nr.28726/3/2006 al Tribunalului Bucureşti cu termen la 5.12.2014. 

 Având în vedere relaţia existentă între Mihăilescu Ionuţ Florentin şi Bica Alina 

Mihaela, numitul Tender Ovidiu i-a cerut sprijinul magistratului prin intermediul 

angajatului şi avocaţilor săi în vederea formulării unei apărări favorabile 

inculpatului Tender Ovidiu, luând în considerare că procurorul Bica Alina Mihaela st
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a fost cel care a instrumentat dosarul şi a dispus trimiterea în judecată a acestuia – 

rechizitoriul nr.692/P/2005 din 24.08.2006 al DIICOT . 

Pentru sprijinul acordat în scopul arătat mai sus, Mihăilescu Ionuţ Florentin, 

angajat al S.C. PROSPECŢIUNI S.A., firmă deţinută de Tender Ovidiu, 

beneficiază de un card emis de UNICREDIT BANK, în care îi sunt virate diferite 

sume de bani. 

De asemenea, din actele şi lucrările dosarului nr.393/P/2013 a rezultat că 

Mihăilescu Ionuţ Florentin şi Bica Alina Mihaela au dobândit bunuri imobile 

(teren), iar pentru disimularea provenienţei acestora, actele de proprietate au fost 

întocmite pe numele lui Gavrilă Ştefan şi pe numele altor persoane interpuse.  

  

În baza aceluiaşi proces verbal de sesizare din oficiu, din data de 15.10.2013, 

al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei s-a reţinut în 

fapt că, în contextul în care inculpatul Ioan Niculae era cercetat într-un dosar al 

DIICOT, inculpatul a apelat în cursul anului 2013, prin intermediul 

vicepremierului din Guvernul României, Dragnea Nicolae Liviu la Bica Alina 

Mihaela, procuror şef al DIICOT pentru soluţionarea favorabilă a dosarului sau 

pentru tergiversarea soluţionării până la intervenirea prescripţiei. 

Bica Alina Mihaela în scopul tergiversării soluţionării dosarului penal care îl 

viza pe inculpatul Ioan Niculae a intervenit la nivelul procurorului de caz care avea 

în instrumentare dosarul pentru ca acesta să stopeze investigaţiile pe care le derula 

prin care a solicitat date privind utilizatorul unui anumit număr telefonic pe care îl 

folosea Dragnea Nicolae Liviu. 

În schimbul acestui folos, inculpatul Ioan Niculae a oferit inculpatei Bica 

Alina Mihaela suma de 3,5 milioane euro. 

  

2.1. procesul-verbal de sesizare din oficiu, din data de 12.11.2014, al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei cu privire la săvârşirea 

infracţiounilor de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau 

pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 

297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen.;complicitate la abuz în serviciu dacă 

funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 

48 C.pen. rap. la art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi 

art. 309 C.pen.; în fapt s-a reţinut că la data de 15.03.2011 Comisia Centrală pentru st
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Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor, compusă din Dumitrean Nicoleta Crinuţa – preşedinte, Diacomatu 

Sergiu Ionuţ ,Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Marko Attila, Bica 

Alina Mihaela, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George şi Alexandru Lăcrămioara 

a aprobat raportul de evaluare corespunzător dosarului nr. 22714/FFCC, cu 

încălcarea prevederilor art. 16 alin. 7 din Legea nr. 247/2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. 

Astfel, membrii Comisiei, luând la cunoştinţă de concluziile raportului de 

evaluare a terenului, puteau constata că expertul a folosit, în cadrul metodei 

comparaţiei vânzărilor, variabile (terenuri) care nu erau asemănătoare cu terenul 

supus evaluării, din punct de vedere al suprafeţei, locului amplasării şi datei 

evaluării. 

În raportul de evaluare întocmit de către S.C. BUSINESS EVALUATOR 

S.R.L., prin NUŢIU EMIL, înregistrat la A.N.R.P. în data de 17.01.2011, s-a 

folosit în cadrul acestei metode, la comparabila „A”, un teren intravilan, în 

suprafaţă de 3750 metri pătraţi situat în sectorul 2 al municipiului Bucureşti, zona 

Stadionului Naţional, str. Pierre de Coubertin, nr. 8B, care a fost tranzacţionat la 

data de 29.01.2010, la preţul de 800 euro/metru pătrat.Din verificarea contractului 

invocat de către expert a rezultat că vânzători au fost Gheorghe Stelian şi Orzata 

Antonia Raluca, iar cumpărător a fost S.C. CENTRUL MEDICAL 

„POLICLINICO DIMONZA” S.R.L., preţul vânzării fiind de 3 milioane euro. 

Aşa cum se observă, expertul a folosit ca document justificativ un contract de 

vânzare-cumpărare care îl avea ca titular chiar pe Gheorghe Stelian, beneficiarul 

dreptului de despăgubire, care vânduse acel teren cu 3 luni înainte de data 

încheierii contractului de cesiune de drepturi, în baza căruia solicita 

despăgubirea.De asemenea, se poate observa cu uşurinţă că terenul propus ca 

variabilă de comparaţie are o suprafaţă de 35 de ori mai mică, cu un amplasament 

foarte bun, utilizat pentru construcţia unui spital privat, ceea ce a condus la 

stabilirea preţului de vânzare la 800 euro/metru pătrat.Totodată, pentru 

comparabilele „B” şi „C” au fost folosite terenuri cu suprafeţe mult mai mici, de 

262 metri pătraţi şi 206 metri pătraţi, care erau de 498 de ori şi, respectiv de 634 de 

ori mai mici decât suprafaţa comparată, de asemenea amplasate în zone cu o 

valoare de piaţă ridicată.Deşi raportul de evaluare a fost întocmit în condiţiile 

menţionate mai sus, la data de 15.03.2011, membrii Comisiei Centrale pentru st
iri

pe
su

rs
e.r

o



Stabilirea Despăgubirilor au aprobat în unanimitate raportul, reprezentantul 

Ministerului Justiţiei – Bica Alina Mihaela, susţinând că în raportul de evaluare s-a 

folosit o explicaţie justificată pentru indicele ales şi a solicitat ca aceeaşi explicaţie 

să fie folosită şi în rapoartele de evaluare din alte dosare, în condiţiile în care 

evaluatorul a făcut trimitere în mod concret la contractul de vânzare-cumpărare 

încheiat la începutul anului 2010 de către Gheorghe Stelian, cesionarul drepturilor 

litigioase, aceştia acceptând opinia expertului de utilizare a două metode de 

evaluare, respectiv de comparaţie a vânzărilor şi a parcelării. 

Membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor erau conştienţi 

de faptul că valoarea terenului era supraevaluată, aspect ce reiese şi din faptul că, 

în şedinţa din 24.02.2011, când dosarul nr. 22714/FFCC mai fusese analizat, s-a 

dispus amânarea luării unei decizii pentru următoarea şedinţă, fiind solicitată 

participarea evaluatorului şi întocmirea unui scurt istoric al dosarului.Aprobarea în 

unanimitate, în şedinţa din 15.03.2011, a raportului de evaluare s-a făcut în 

condiţiile în care la data de 26.05.2011, aceiaşi membri ai comisiei au apreciat că 

în cazul dosarelor 23233/FFCC şi 22716/FFCC valoarea suprafeţelor pentru care 

se solicita despăgubiri, stabilită de expertul evaluator era foarte mare, solicitând 

reevaluarea şi întocmirea unor alte rapoarte de evaluare de către alţi experţi. 

După stabilirea valorii terenului la suma de 377.282.300 lei de către 

evaluatorul S.C. BUSINESS EVALUATOR S.R.L. - prin Nuţiu Emil şi înainte de 

aprobarea raportului de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, 

Gheorghe Stelian a cesionat în favoarea lui Valentin Vişoiu, o cotă de 11,40%, 

Andrici Adrian, o cotă de 6,80% şi Gheorghe Gabriel, o cotă de 6,80% din 

drepturile cuvenite, scopul urmărit prin această cesiune fiind mijlocirea de către 

cedenţi, prin intermediul lui Cocoş Dorin, Cocoş Alin şi Udrea Elena Gabriela a 

legăturii cu Dumitrean Nicoleta Crinuţa– preşedinte, Diacomatu Sergiu Ionuţ, 

Baciu Remus Virgil, Bica Alina Mihaela, Bogdan Dragoş George, persoane care 

făceau parte din comisia care a aprobat raportul de evaluare, în baza căruia a fost 

emisă decizia nr. 15611/FF/15.03.2011. 

Ulterior emiterii deciziei de despăgubire, Gheorghe Stelian a obţinut titlul de 

conversie nr. 1372/24.05.2011, în cuantum de 282.961.725 lei, reprezentând un 

număr total de 488.623.252 acţiuni, Valentin Vişoiu a obţinut titlul de conversie nr. 

1379/24.05.2011, în cuantum de 43.010.182 lei, reprezentând un număr total de 

74.270.734 acţiuni, Andrici Adrian a obţinut titlul de conversie nr. st
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1052/20.05.2011, în cuantum de 25.655.196,40 lei, reprezentând un număr total de 

44.187.386 acţiuni şi Gheorghe Gabriel a obţinut titlul de conversie nr. 

1051/20.05.2011, în cuantum de 25.655.196,40 lei, reprezentând un număr total de 

44.187.386 acţiuni. Aceste acţiuni au fost tranzacţionate, iar sumele obţinute au 

fost retrase din conturile deţinute la diverse unităţi bancare, iar o parte din bani au 

fost direcţionaţi către membrii familiei Cocoş (Cocoş Dorin, Cocoş Alin şi Udrea 

Elena Gabriela). Tranzacţiile financiare au făcut obiectul unor verificări ale 

Oficiului Naţionale pentru Combaterea Spălării Banilor care au fost transmise 

D.I.I.C.O.T., coordonată de către procurorul şef Bica Alina Mihaela, în data de 

28.05.2013. 

În acest context, la data de 14.06.2013, Bica Alina Mihaela a primit, fără a 

plăti contravaloarea, o cotă parte dintr-un teren situat în localitatea Snagov, judeţul 

Ilfov, în suprafaţă de 4425 metri pătraţi, aparţinând numitei Chiriac Olguţa, mama 

lui Cocoş Alin şi fosta soţie a lui Cocoş Dorin. 

Prin încălcarea atribuţiilor de serviciu de către membrii Comisiei Centrale 

pentru Stabilirea Despăgubirilor s-a produs un prejudiciu în patrimoniul statului, 

concomitent cu obţinerea de către Gheorghe Stelian, Vişoiu Valenti, Andrici 

Adrian şi Gheorghe Gabriel a unor foloase necuvenite, conturându-se astfel 

elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13
2
 din Legea 

nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. săvârşită în diverse 

forme de participaţie penală. 

Exercitarea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu, urmată de 

primirea unui teren de către Bica Alina Mihaela de la Cocoş Dorin, Cocoş Alin şi 

Udrea Elena Gabriela conturează elementele constitutive ale infracţiunilor de dare 

de mită, prev. de art. 290 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi luare de 

mită, prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 şi 7 lit. b din Legea nr. 78/2000. 

  

În contextul celor descrise la pct.2.1. prin ordonanţa din 12.11.2014 s-a dispus 

extinderea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, 

prev. de art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 

C.pen.;complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau 

pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13
2
 din Legea nr. st
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78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen.; dare de mită, prev. de 

art. 290 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; luare de mită, prev. de art. 289 

C.pen. rap. la art. 6 şi 7 lit. b din Legea nr. 78/2000. 

De asemenea, tot în raport cu aspectele descrise la pct.2.1. în dosarul nr. 

446/P/2014, prin ordonanţa din 19.11.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a 

urmăririi penale faţă de: Dumitrean Nicoleta Crinuţa – preşedinte, Diacomatu 

Sergiu Ionuţ, Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Marko Attila, Bica 

Alina Mihaela, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George şi Alexandru Lăcrămioara, 

sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut 

pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13
2
 din Legea nr. 

78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen.; complicitate la abuz în 

serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit 

(faţă de Gheorghe Stelian şi Nuţiu Emil) prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13
2
 din 

Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. 

  

 La data de 20.11.2014 s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţii 

Diacomatu Sergiu Ionuţ, Baciu Remus Virgil, Bica Alina Mihaela, Bogdan Dragoş 

George,Alexandru Lăcrămioara, Nuţiu Emil pentru infracţiunea de abuz şi 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru 

altul un folos necuvenit, prev. de art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 

alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. 

  

La data de 20.11.2014 s-a dispus reţinerea inculpaţilor: Bica Alina Mihaela, 

Bogdan Dragoş George,Alexandru Lăcrămioara, Nuţiu Emil, care au fost arestaţi 

preventiv prin încheierea nr.1016 din 21/22.11.2014 pronunţată în dosarul 

nr.4101/1/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală s-a dispus 

arestarea preventivă a celor patru inculpaţi pe o durată de 30 zile pentru comiterea 

infracţiunii de abuz şi complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut 

pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13
2
 din Legea nr. 

78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. 

  

La data de 25.11.2014 s-a dispus reţinerea inculpatelor: Dumitrean Crinuţa 

Nicoleta şi Vasilescu Oana pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu dacă st
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funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 

13
2
 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. 

 Prin încheierea nr.1018 din 25.11.2014 pronunţată în dosarul nr. 4124/1/2014 

al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală s-a dispus arestarea preventivă 

a inculpatei Dumitrean Crinuţa Nicoleta pe o durată de 30 zile, iar faţă de inculpata 

Vasilescu Oana s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar. Procurorii au 

formulat contestaţie împotriva încheierii instanţei supreme care se judecă la data de 

5.12.2014. 

La data de 21.11.2014 în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 2 din 

Constituţia României şi ale art. 195 alin. 1 şi 2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, s-a înaintat procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie referatul întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie, în 

vederea sesizării ministrului justiţiei pentru a cere preşedintelui Camerei 

Deputaţilor încuviinţarea arestării preventive a deputatuluiMarko Attila-Gabor şi a 

deputatului Teodorescu Cătălin Florin pentru comiterea infracţiunii de abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, 

prev. de art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 

C.pen. 

  

Pentru deputatul Teodorescu Cătălin Florin nu a fost încuviinţată arestarea 

preventivă aşa încât la data de 3.12.2014 procurorul a dispus măsura preventivă a 

controlului Judiciar. 

Pentru deputatul Marko Attila-Gabor s-a încuviinţat arestarea preventivă, 

acesta a fost citat pentru data de 4.12.2014 dar prin avocat a formulat cerere de 

amânare motivat de faptul că este în străinătate. 

Faţă de inculpaţii Diacomatu Sergiu Ionuţ şi Gheorghe Stelian procurorii au 

dispus la data de 21.12.2014 măsura preventivă a controlului judiciar pentru 

comiterea infracţiunii de abuz şi complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul 

a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13
2
 din Legea 

nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen. 

De asemenea,tot în raport cu aspectele descrise la pct.2.1. prin ordonanţa din 

19.11.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de: Bica 

Alina Mihaela sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: folosirea de informaţii ce nu 

sunt destinate publicităţii şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la st
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aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bunuri ori alte 

foloase necuvenite, prev. de art.12 lit.b din Legea nr.78/2000 şi favorizarea 

făptuitorului, prev. de art.269 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.38 alin.1, 2 C.pen; 

  

*** 

 

Procedura de sesizare dosar 393/P/2013: 

II. – III. Prezentul dosar s-a constituit în baza proceselor verbale de sesizare din 

oficiu a căror cronologie este următoarea: 

  

II.1.procesele-verbale de sesizare din oficiu, din data de 

11.12.2013,23.12.2013,13.01.2014 respectiv 18.02.2014 al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei prin care s-a constatat că există 

indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă( în raport cu 

Udroiu Mihail) şi cumpărare de influenţă prev. de art.6 
1 
alin.1 din Legea 

nr.78/2000( în raport cu Stoica Marius Constantin, Buzăianu Nicolae Bogdan), 

respectiv complicitate la cumpărare de influenţă faptă prev şi ped de art.26 Cp 

raportat la art.6 
1 
alin.1 din Legea nr.78/2000, şi permiterea accesului unor 

persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii prev. de art.12 

alin.1 lit.b din Legea nr. 78/2000 după cum urmează: 

În cursul lunii decembrie a aceluiaşi an, Cocoş Dorin i-a dat pe un bileţel lui 

Diacomatu Sergiu Ionuţ un număr al unui dosar aflat la A.N.R.P. şi i-a cerut 

sprijinul pentru soluţionarea favorabilă şi cu celeritate a dosarului nr. 22714/FFCC 

privind pe Gheorghe Stelian. 

Despre preşedintele A.N.R.P., Dumitrean Crinuţa Nicoleta şi Bica Alina 

Mihaela, reprezentantul Ministerului Justiţiei în cadrul C.C.S.D., acesta afirmă că 

cele două acţionau în mod concertat, iar în situaţia în care una dintre ele nu era de 

acord cu vreun dosar era susţinută de cealaltă, creând astfel atmosferă, în aceste 

condiţii ceilalţi membri ai comisiei votau conform opiniei induse de acestea. 

Cu privire la dosarul nr. 22174/FFCC cunoaşte faptul că raportul de 

evaluare, cu o valoare de aproximativ 380.000.000 lei, a fost introdus în şedinţa din 

26.02.2011, când a ridicat suspiciuni membrilor C.C.S.D., cu privire la valoare, 

hotărându-se convocare evaluatorului. Pentru această solicitare a optat Bica Alina 

Mihaela, care a solicitat clarificări şi pentru alte dosare fără relevanţă, în scopul st
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creării aparenţei de exercitare cu responsabilitate a atribuţiilor ce îi reveneau. La 

şedinţa din 15.03.2011, când a fost prezent şi evaluatorul, Bica Alina Mihaela a 

făcut un elogiu profesionalismului evaluatorului, considerând că raportul de 

evaluare era corect întocmit, iar suma stabilită era justificată. 

  

În acest context prin ordonanţa din data de 21.11.2014 s-a dispus extinderea 

urmăririi penale în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: trafic de 

influenţă, prev. de art. 291C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;luare de mită, 

prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; complicitate la 

luare de mită, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din 

Legea nr. 78/2000. 

  

*** 

  

 Analiza cauzelor descrise anterior conexate la dosarul nr.393/P/2013 impun 

concluzia conform căreia în acest moment procesual cercetările privind 

infracţiunea de abuz şi complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut 

pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13
2
 din Legea nr. 

78/2000 cu aplic. art. 297 alin. 1 C.pen. şi art. 309 C.pen ce au făcut 

obiectul procesului-verbal de sesizare din oficiu, din data de 12.11.2014, al 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei descrise la 

prezenta ordonanţă sunt în stadiu avansat de cercetare. 

  

 În fapt această cauză vizează fapta comisă la data de 15.03.2011 când Comisia 

Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, compusă din Dumitrean Nicoleta Crinuţa– preşedinte, 

Diacomatu Sergiu Ionuţ ,Teodorescu Cătălin Florin, Baciu Remus Virgil, Marko 

Attila, Bica Alina Mihaela, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George şi Alexandru 

Lăcrămioara a aprobat raportul de evaluare corespunzător dosarului nr. 

22714/FFCC, cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. 7 din Legea nr. 247/2005 

privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 

adiacente. Astfel, membrii Comisiei, luând la cunoştinţă de concluziile raportului 

de evaluare a terenului, puteau constata că expertul a folosit, în cadrul metodei 

comparaţiei vânzărilor, variabile (terenuri) care nu erau asemănătoare cu terenul st
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supus evaluării, din punct de vedere al suprafeţei, locului amplasării şi datei 

evaluării. 

  

 Având în vedere că în raport cu această faptă reţinută în sarcina inculpaţilor s-au 

dispus de către Judecătorul de drepturi şi libertăţi al instanţei supreme măsuri 

preventive faţă de 5 inculpaţi, iar faţă de 3 inculpaţi procurorii au dispus măsura 

preventivă a controlului judiciar, 

  

 Având în vedere faptul că în raport cu această infracţiune reţinută în sarcina celor 

9 inculpaţi s-au admisnitrat probele în cursul urmăririi penale, precum şi motivat 

de faptul că restul infracţiunilor descrise supra pentru care se efectuează cercetări 

vizează alte persoane, că nu au înrâurire directă şi legătură directă cu fapta reţinută 

în sarcina unora din inculpaţii din prezenta cauză, 

  

 Precum şi în considerarea principiilor derulării rezonabile a procedurii penale prin 

raportare la fiecare inculpat se impune în considerarea dispoziţiilor art.46 alin.1 

raportat la art.63 alin.1 Cpp disjungerea din acest dosar a cauzelor ce fac obiectul 

sesizărilor şi descrierilor din prezenta ordonanţă. 
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