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Dosar nr. 152/P/2015 

 

 

R E F E R A T 

cu propunere de arestare preventivă 

Anul 2015 luna 03 ziua 20 

 

(….), procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de 

combatere a corupției, 

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de 

mai sus, privind  pe inculpata VOICU LAURA-CĂTĂLINA,  

 

EXPUN URMĂTOARELE:  

 

 La data de 19.03.2015, procurorii DIRECȚIEI NAȚIONALE 

ANTICORUPȚIE s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor 

de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, instigare la această faptă 

și favorizarea făptuitorului. 

 Prin ordonanțele din 19.03.2015 s-a dispus, succesiv, începerea 

urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de favorizare a 

făptuitorului, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și instigare la  
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această infracțiune și efectuarea în continuare a urmăririi penale față VOICU 

LAURA-CĂTĂLINA sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de favorizare a 

făptuitorului și instigare la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, 

iar față de numitul LEARCIU NICULAE cu privire la comiterea infracțiunii de 

exercitare fără drept a unei profesii sau activități. 

 Prin ordonanța emisă la ora 1810 împotriva avocatei VOICU LAURA-

CĂTĂLINA, a fost pusă în mișcare acțiunea penală, acuzațiile vizând 

săvârșirea infracțiunilor de favorizare a făptuitorului și instigare la infracțiunea 

de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, fapte prev. de art. 269 al. 

1 C.p. și art. 47 rap. la art. 348 C.p., cu aplic. art. 38 al. 1 din C.p. 

 

 În urma cercetărilor efectuate au reieșit următoarele:   

  

În data de 16.03.2015 la sediul DIRECȚIEI NAȚIONALE 

ANTICORUPȚIE s-a prezentat avocat VOICU LAURA-CĂTĂLINA care a 

depus împuternicirea avocațială seria (.....) prin care atesta faptul că este 

angajată în dosarul acestui parchet nr. 189/P/2012, în care procurorii Secției 

de combatere a corupției efectuează cercetări față de inculpata DEACONU 

GEORGIA IOANA, aflată în stare de arest preventiv. 

 Pe împuternicirea avocațială la care am făcut referire, emisă la 

11.03.2015, nu figura un al doilea apărător, inculpata fiind singurul avocat 

îndreptățit a reprezenta clienta. 

 (.....) 

 La data de 18.03. 2015, ofițeri din cadrul poliției judiciare a DNA au 

procedat la anunțarea telefonică a av. VOICU LAURA-CĂTĂLINA cu privire la 

faptul că începând cu orele 11, în ziua următoare, 19.03.2015, în dosarul 

189/P/2012, vor avea loc activități care presupun participarea clientei sale, 

inculpata DEACONU GEORGIA IOANA, arestată preventiv. 
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 VOICU LAURA-CĂTĂLINA, susținând că nu poate participa la 

procedurile judiciare de a doua zi, a cerut ofițerului să cheme apărătorul din 

oficiu, lucru care a fost refuzat, explicându-i-se inculpatei că mandatul acelui 

avocat a încetat pe data depunerii împuternicirii avocațiale din partea 

apărătorului ales. 

 În replică, VOICU LAURA-CĂTĂLINA a răspuns: „îmi voi asigura 

substituirea cu un avocat cu legitimație de avocat”, aluzie clară la cele 

petrecute cu o săptămână în urmă și dovadă a faptului că inculpata era la 

curent cu evenimentele respective. 

 Drept urmare, în data de 19.03.2015, în jurul orelor 11, la sediul central 

al DNA s-a prezentat suspectul LEARCIU NICOLAE, care a înmânat unuia 

dintre procurorii care instrumentează dosarul nr. 189/P/2012 împuternicirea 

avocațială emisă în aceeași dată de C.I.A. LAURA VOICU nr. (.....) , precum 

și o legitimație de avocat stagiar, de culoare roșie, cu  seria (.....) , având 

următoarele inscripții: UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN 

ROMÂNIA, BAROUL BUCUREȘTI, în partea stângă o siglă a UNBR 

conținând în centru o carte descrisă în interiorul căreia este scris pe fiecare 

parte cuvântul LEX, iar în partea dreaptă o siglă a Baroului București, cu 

mențiunea „BB” în colțul din dreapta, sus.  

 În partea de jos a legitimației, care are formatul unui card bancar, se 

află numele titularului, LEARCIU NICULAE. 

 Pe avers, sunt înscrise date referitoare la numărul dosarului de avocat, 

CNP-ul titularului, sediul profesional principal, data înscrierii în barou, data 

definitivării în profesie, etc. 

 Cu ocazia verificării identității datelor înscrise în împuternicirea 

avocațială cu cele din legitimația prezentată de suspect, procurorul a observat 

că pe aversul acesteia este înscris, ca formă de exercitare a profesiei 

„Cabinet av. stagiar LEARCIU NICULAE”, lucru care contravine dispozițiilor 
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legale, potrivit cărora avocații stagiari pot exercita profesia de avocat numai în 

cadrul unui cabinet sau unei societăți profesionale de avocați și în baza unui 

contract de colaborare cu un avocat îndrumător. 

 Față de această situație, s-a procedat la accesarea site-ului BAROULUI 

BUCUREȘTI, respectiv a tabloului avocaților stagiari, constatându-se că 

LEARCIU NICULAE nu figurează ca înscris pe acea listă. 

 Fiind rugat să explice această situație, LEARCIU NICULAE a declarat 

verbal că este membru al altui barou, precizând, în cele din urmă, că baroul în 

care este înscris este „baroul constituțional” sau „baroul (.....)” cum mai este 

acesta cunoscut. 

 (.....) 

 Conform declarațiilor lui LEARCIU NICULAE, acesta este avocat stagiar 

în cadrul C.I.A. LAURA VOICU în baza unui contract de colaborare încheiat 

între părți în ianuarie sau februarie 2015, avocatul titular cunoscând că este 

membru al „BAROULUI CONSTITUȚIONAL”, fiind informat sub acest aspect 

de el însuși. 

 Cu toate acestea, inculpata VOICU LAURA l-a desemnat pe suspect să 

acorde asistență juridică și să reprezinte interesele clienților cabinetului în fața 

organelor de urmărire penală sau în alte locuri și împrejurări în care era trimis 

cu scopul de a presta servicii juridice unor persoane aflate sub imperiul unor 

măsuri preventive. 

 În urma stării de fapt descrise mai sus, apreciem că se poate presupune 

în mod rezonabil că suspectul a săvârșit infracțiunea de exercitare fără drept 

a unei profesii sau activități, din dispoziția inculpatei VOICU LAURA care l-a 

instigat în acest sens. 

 În ce privește infracțiunea de favorizare a făptuitorului reținută în sarcina 

inculpatei, acuzație pe care se întemeiază prezenta propunere de arestare 

preventivă, arătăm următoarele: 
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 Inculpata, avocat din anul 1999, cunoștea, cu siguranță, faptul că 

persoanele care au calitatea de „avocați” în Baroul Constituțional nu au 

dreptul să practice avocatura în România. 

 Cu privire la nelegalitatea funcționării așa numitului „Barou 

Constituțional” sau „Barou (.....)”, cum mai este denumit, există o practică 

judiciară constantă, care se poate enunța simplu: atât instanțele judecătorești, 

cât și parchetele nu recunosc legalitatea constituirii acestor forme de asociere 

profesională ai cărei membri nu au calitatea de avocat în înțelesul Legii nr. 

51/1995 republicată și, ca atare, nu pot exercita în mod legal această 

profesie. 

 Cu toate acestea, inculpata a acceptat să „angajeze” și să 

împuternicească un asemenea „avocat” pentru ca acesta să asiste și să 

reprezinte juridic clienți aflați sub puterea unor mandate de arestare 

preventivă, a căror asistență juridică este obligatorie.  

Având calitatea de avocat, inculpata VOICU LAURA CĂTĂLINA trebuie 

să cunoască reglementarea propriei profesii. 

De asemenea, prin Decizia nr. XXVII din 16 aprilie 2007, dată în recurs 

în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că „asistența 

juridică acordată în procesul penal unui inculpat sau învinuit de o persoană 

care nu a dobândit calitatea de avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, 

modificată și completată prin Legea nr. 255/2004, echivalează cu lipsa de 

apărare a acestuia”. 

Cum decizia dată în recurs în interesul legii este obligatorie și nu este 

afectată de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, întrucât se 

raportează la Legea nr. 51/1995 și la principii generale de desfășurare a 

procesului penal, reluate în noul Cod, trebuia cunoscută și respectată de 

inculpata VOICU LAURA CĂTĂLINA. 
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 În această situație, este evident că inculpata, care practică avocatura 

de 16 ani, cunoștea și putea prevedea consecința deciziei sale de a 

desemna o persoană, care nu are calitatea legală de avocat, pentru a 

acorda asistență juridică unui inculpat aflat în stare de arest preventiv, 

fiind exclus ca aceasta să ignore faptul că sancțiunea este nulitatea 

absolută, ca urmare a încălcării a dreptului la apărare. 

 Dacă admitem ca adevărat acest enunț, vom observa că, din datele 

aflate la dosar, reiese că inculpata s-a ferit, inițial, să îl trimită la DNA pe așa 

zisul său „avocat” colaborator, cerând polițistului să solicite serviciile 

apărătorului din oficiu, în ciuda faptului că era imposibil să nu cunoască faptul 

că mandatul acestuia încetează în momentul angajării unui apărător ales.  

 Această atitudine a inculpatei denotă împrejurarea că VOICU 

LAURA era conștientă de consecințele pe care le-ar putea avea această 

desemnare și asupra sa ca persoană, dar și asupra validității actelor 

procesuale întocmite cu un inculpat arestat preventiv a cărui asistență 

juridică este asigurată de o persoană care nu are calitatea legală de 

avocat. 

 O asemenea susținere este cu atât mai adevărată cu cât avem în 

vedere și faptul că inculpata era la curent cu faptele petrecute în urmă cu o 

săptămână  

 Cu toate acestea, VOICU LAURA a emis împuternicirea avocațială nr. 

(.....) , prin care atesta că ea și suspectul LEARCIU NICULAE sunt angajați în 

calitate de avocați aleși de către inculpata DEACONU GEORGIA IOANA 

pentru asistență și reprezentare juridică în dosarul DNA nr. 189/P/2012. 

 Această împuternicire avocațială conține câteva elemente de fals, 

și anume:  

În primul rând, se menționează, în contradicție cu realitatea, că 

suspectul LEARCIU NICULAE ar avea calitatea de avocat. 
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În al doilea rând se precizează, ca dată a încheierii contractului de 

asistență juridică nr(.....), 11.03.2015. 

Este greu de presupus că între inculpata DEACONU GEORGIA IOANA 

și C.I.A. LAURA VOICU s-ar fi încheiat, în aceiași zi, două contracte al căror 

singur element de diferențiere să fie numărul avocaților mandatați cu 

asistența și reprezentarea juridică a mandantei. 

În plus, la data de 10.03.2015, DEACONU GEORGIA a depus la 

dosarul nr. 189/P/2012 o cerere prin care arată că singurul ei apărător este 

(.....), afirmație asupra căreia nu a revenit în perioada 10-12.03.2015, interval 

în care se presupune că ar fi încheiat un nou contract de asistență juridică, 

sau chiar două. 

Din împuternicirile avocațiale depuse la dosar nu reiese dacă acestea 

sunt semnate de către client sau un reprezentant al acestuia, iar semnătura 

este una fantezistă  compusă din literele „EC” și „CC”. 

Din verificările făcute la SERVICIUL DE REȚINERE ȘI AREST 

PREVENTIV București reiese că, în data semnării contractului, nici inculpata, 

nici suspectul nu au vizitat-o pe DEACONU GEORGIA IOANA în arest. 

Cu ocazia prezenței sale la sediul DNA, (….) a depus la dosar două 

contracte de asistență juridică, dintre care unul este încheiat, într-adevăr, la 

data de 11.03.2015, cu inculpata VOICU LAURA și are ca obiect angajarea 

inculpatei ca avocat al GEORGIEI DEACONU în faza de urmărire penală în 

dosarul nr 189/P/2012. 

(….) 

 Cu privire la forma de intenție cu care VOICU LAURA a săvârșit fapta, 

care ar fi putut avea, indubitabil ca și consecințe, îngreunarea, tergiversarea, 

sau zădărnicirea urmăririi penale, arătăm următoarele: 
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Pornind de la ideea că inculpata a prevăzut rezultatul faptei sale, 

este clar că ea, cel puțin, a acceptat ca acesta să se producă, dacă nu a 

și urmărit acest fapt. 

Un argument în plus în sprijinul concluziei de mai sus îl constituie însăși 

atitudinea avocatului VOICU LAURA care, după ce a încercat să determine 

ofițerul DNA să cheme un alt apărător, în cele din urmă, obligată de refuzul 

acestuia, a decis să trimită pentru a acorda asistență juridică inculpatei 

arestate pe suspectul despre care știa că nu deține, în mod legal, calitatea de 

avocat. 

În concret, activitățile care erau programate a se efectua, respectiv 

desigilări ale unor saci conținând documente ridicate de la sediul (.....), 

condusă de DEACONU GEORGIA IOANA, presupuneau ca acestea să se 

desfășoare în prezența inculpatei. 

(.....) 

Prezența inculpatei, asistată de avocat, avea menirea să garanteze, pe 

lângă dreptul la apărare al GEORGIEI DEACONU, și legalitate obținerii 

probelor.  

Concret, prezența inculpatei și a apărătorului său, care trebuiau să 

contrasemneze procesele verbale ce urmau a se încheia, atesta că 

documentele în cauză fac parte dintre cele ridicate cu ocazia perchezițiilor și 

nu au ajuns la dosar într-un alt mod care nu ar putea fi explicat. 

Consecința lipsei de apărare a inculpatei la această procedură este 

nulitatea absolută a actelor încheiate. 

Întrucât, în mod practic, activitatea de desigilare, o dată făcută, nu mai 

poate fi reluată, întrucât nu există nicio posibilitate de recreare, restabilire a 

situației anterioare, cu privire la probele existente în sacii desfăcuți, s-ar fi 

putut invoca obținerea nelegală, cu consecința imposibilității folosirii lor pentru 

dovedirea vinovăției inculpatei. 
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În acest fel, s-ar fi reușit zădărnicirea urmăririi penale. 

Tot așa, prin înscrierea numelui suspectului LEARCIU NICULAE în 

împuternicirea avocațială prin care acesta este desemnat ca avocat 

titular al apărării, alături de ea, VOICU LAURA a acordat acestuia dreptul 

de a asista la orice fel de acte de urmărire, în speță nefiind cazul unei 

simple substituiri pentru efectuarea unor activități punctuale. 

Astfel, dacă suspectul ar fi participat la un număr important de acte 

care, datorită lipsei asistenței juridice a inculpatei, ar fi trebuit refăcute, s-ar fi 

ajuns la tergiversarea, și implicit, îngreunarea urmăririi penale. 

Infracțiunea de favorizare a făptuitorului, fiind o infracțiune de pericol, nu 

de rezultat, nu prezintă importanță, pentru consumarea acesteia, dacă 

„îngreunarea” sau zădărnicirea („împiedicarea”) invocate au fost realizate, 

fiind suficient ca autorul faptei să fi creat condițiile ca aceste scopuri să fie 

atinse. 

Acest lucru l-a făcut inculpata. 

În concluzia celor de mai sus, în legătură cu condițiile instituite de 

legiuitor în cuprinsul alin. 2 al art. 223 C. p. p., constatăm că, prin faptele sale, 

inculpata VOICU LAURA a creat condițiile necesare pentru a se periclita 

desfășurarea urmăririi penale prin îngreunarea sau împiedicarea efectuării 

acesteia, conștientă fiind că, în acest mod, îi acordă un ajutor inculpatei 

DEACONU GEORGIA IOANA, astfel că, din probele administrate, s-a edificat 

presupunerea rezonabilă potrivit căreia susnumita a comis infracțiunea de 

favorizare a făptuitorului, care este pedepsită de lege cu 5 ani închisoare, fiind 

vorba despre o infracțiune gravă, cu atât mai mult cu cât ea este comisă în 

relație directă cu acuzații de corupție, infracțiuni îndreptate împotriva 

intereselor UE,  iar din analizarea circumstanțelor comiterii faptelor, poziției 

sociale a inculpatei, și a celorlalte criterii legale, se poate aprecia că privarea 
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sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 

ordinea publică. 

În raport de prevederile art. 5 din CEDO, măsura lipsirii de libertate a 

unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile să se 

creadă că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în 

posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii 

publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum și desfăşurarea în bune 

condiţii a procesului penal.  

Din probatoriul administrat până în prezent rezultă că este îndeplinită şi 

această condiţie necesară arestării preventive a inculpatei.   

Necesitatea apărării ordinii publice care impune privarea de libertate a 

inculpatei se concretizează în cazul în speță în aceea că apărătoarea 

inculpatei DEACONU GEORGIA IOANA, care a comis o multitudine de fapte 

prevăzute de legea penală pe o perioadă îndelungată de timp, VOICU 

LAURA-CĂTĂLINA nu a precupețit nici un efort și și-a asumat toate riscurile 

în încercarea sa de a o ajuta pe aceasta să scape, măcar pentru o perioadă 

de timp, de consecințele ilegalităților săvârșite. 

Folosind în mod nelegitim prerogativele profesiei de avocat, inculpata a 

creat, cu abilitate, aparențele unei situații de legalitate, a disimulat 

adevăratele sale intenții într-o atitudine pozitivă, de depunere de diligență în  

vederea desfășurării cu celeritate a urmăririi penale, situație care a sperat să 

se întoarcă, asemenea unui bumerang, împotriva organelor de urmărire 

penală. 

Îndrăzneala sa este cu atât mai mare cu cât a imaginat acest scenariu 

pentru a acorda sprijin unui inculpat aflat în arest preventiv, cercetat de DNA 

pentru fapte al căror prejudiciu estimat este de ordinul milioanelor de euro. 

 Deși nu a dat declarații după ce i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile, 

este clar că inculpata își legitimează acțiunea pe ideea de discriminare a 
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membrilor „baroului constituțional”, cărora ar trebui să li se permită să exercite 

profesia în aceleași condiții ca și cei ai baroului „tradițional” și va argumenta 

că acești așa ziși „avocați” sunt recunoscuți ca atare de barouri din țări ale 

Uniunii Europene. 

 Însăși o astfel de idee arată dispreț față de lege și practica instanțelor 

românești. 

 Inculpata ignoră decizii ale instanței supreme, ale Curții Constituționale, 

ca și însăși hotărârea de condamnare – definitivă - a conducătorului și 

fondatorului „baroului constituțional” pentru săvârșirea infracțiunii de 

exercitare fără drept a unei profesii, în încriminarea vechiului cod penal. 

 Această atitudine denotă duplicitate și lipsă de loialitate față de 

comunitatea profesională în cadrul căreia își câștigă existența, întrucât dacă 

VOICU LAURA crede cu tărie în nedreptatea făcută membrilor baroului 

constituțional, ar fi trebuit să renunțe la calitatea de avocat în Baroul 

București, să se înscrie și să profeseze în celălalt, cu atât mai mult cu cât 

actele sale atestă „convingerea” că apartenența la baroul (.....) dă dreptul de a 

profesa în mod legal avocatura. 

 Ordinea publică trebuie apărată de cei care sunt susceptibili a o încălca, 

iar avocații sunt chemați să depună eforturi ca legea să fie aplicată corect.  

Deși avocat, inculpata nu numai că nu are nicio considerație pentru 

respectarea legalității, dar nu se dă în lături de la nimic pentru a-și urmări 

propriile scopuri. 

Consecințele faptelor sale, dacă inculpata ar fi reușit în demersul său, ar 

fi fost extrem de grave.  

Printre altele, ar fi indus opiniei publice ideea că magistrații procurori 

sunt, în cel mai bun caz, diletanți, dacă nu chiar abuzivi în felul în care 

instrumentează cauzele penale și, din acest motiv, inculpați, împotriva cărora 

planează acuze de o gravitate extremă, scapă de răspunderea penală. 
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Faptele penale îndreptate contra înfăptuirii justiției sunt, prin natura lor, 

extrem de grave. 

Persoanele care săvârșesc asemenea infracțiuni atacă, pun în pericol, 

înfăptuirea justiției de către reprezentanții puterii judecătorești, subminând 

exercitarea, în mod optim, a uneia dintre cele trei puteri în stat. 

Când autorul unei astfel de infracțiuni este avocat, lucrurile sunt cu atât 

mai grave. 

Avocatul este chemat, alături de magistrați, pentru ca, prin cunoștințele 

sale profesionale, utilizate în mod legitim, cu stricta respectare a normelor de 

drept, să își aducă în mod nemijlocit contribuția la justa aplicare a legii. 

Ori tocmai această chemare o nesocotește inculpata. 

Dacă autorităţile nu ar răspunde în mod ferm şi prompt unui asemenea 

tip de atitudine, s-ar putea crea impresia lipsei de reacţie, în ciuda aşteptărilor 

cetăţenilor care sunt îndreptăţiţi să spere la luarea unei poziţii adecvate din 

partea acestora şi la naşterea unui sentiment că statul şi-a abandonat 

cetăţenii, iar că justiţia este neputincioasă.  

 

În concluzie, în temeiul art. 224 C. p. p., art. 223 alin. 2 din C. p. p. rap. 

la art. 202 alin. 1 şi 3 din C. p. p., 

 

S O L I C I T : 

 

1. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data 

de 20.03.2015 şi până la data de 18.04.2015 inclusiv, a inculpatei VOICU 

LAURA CĂTĂLINA, (….) fără antecedente penale, sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de favorizare a făptuitorului și instigare la infracțiunea de 

exercitare fără drept a unei profesii sau activități, fapte prev. de art. 269 

al. 1 C.p. și art. 47 C.p. rap. la art. 348 C.p., cu aplic. art. 38 al. 1 din C.p.  
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2. Prezentul referat, însoţit de dosarul de urmărire penală, se înaintează 

judecătorului de  drepturi şi libertăţi din cadrul Secției Penale a CURȚII DE 

APEL BUCUREȘTI. 

 

PROCUROR, 

(….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


