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 (…)  

                                                                                      

 

 

                                                 

                               

RECHIZITORIU 

17.05.2016 

 

 

 

  Procuror şef serviciu (…) şi procuror (…) din cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov,   

  Examinând materialul de urmărire penală efectuat în dosarul cu nr. de mai 

sus, privind pe inculpaţii:  

         TRUICĂ REMUS, cercetat  pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea 

unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; trafic de 

influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; 

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal; complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut 

pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 

alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 
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penal cu aplicarea art. 309 Cod penal; dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000; complicitate la abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la 

art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, spălare a banilor, prev. 

de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, în final toate cu aplicarea art. 5 Cod 

penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, cercetat  pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; 

trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penal; complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal; complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal, în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 

alin. 1 Cod penal.  

TAL SILBERSTEIN, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; 

trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penal; complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în 

final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 (…).   

BENYAMIN STEINMETZ, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 

alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; complicitate la spălarea 
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banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 

656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 

Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

MOSHE AGAVI, cercetat  pentru comiterea infracţiunii de: constituirea 

unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal -  în forma 

aderării;  

ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal – 

în forma aderării, complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în 

final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

MARCOVICI MARIUS ANDREI, cercetat pentru comiterea infracţiunilor 

de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod 

penal; complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 

art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; spălarea banilor, 

prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal; în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, cercetat pentru comiterea 

infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 

1 Cod penal – în forma aderării; complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 

alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal; în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

SC RECIPLIA SRL, CUI (…), cercetată pentru comiterea infracţiunilor de 

trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penal; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 

38 alin. 1 Cod penal.  

     AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE, cercetat pentru comiterea infracţiunilor 

de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 

alin. 1 Cod penal; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 

656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; complicitate la abuz în serviciu 
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dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit 

de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 
din Legea 78/2000 rap. la 

art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal; complicitate la abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, în final 

toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA, cercetată  pentru comiterea infracţiunii 

de: abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu 

consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 

alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

SIN GHEORGHE, cercetat  pentru comiterea infracţiunii de complicitate la 

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu 

consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din 

Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi 

art. 5 Cod penal. 

DICU CORINA TEODORA,  cercetată pentru comiterea infracţiunii de 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

  STOIAN IOAN, cercetat  pentru comiterea infracţiunii de complicitate la 

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu 

consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din 

Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi 

art. 5 Cod penal. 

 PĂVĂLOIU NELA, cercetată pentru comiterea infracţiunilor de: 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 
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Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din 

Legea 656/2002, în final ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.  

MUŞAT APOSTOL, cercetat pentru comiterea infracţiunii de abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 35 alin1 Cod penal, art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

DIMA NICULAE, cercetat pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu 

dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit 

de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

JECU NICOLAE, cercetat pentru comiterea infracţiunii de abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

POPA CATERINA, cercetat pentru comiterea infracţiunii de abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal.   

OLTEANU GHEORGHE, cercetat pentru comiterea infracţiunii de abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

DELCEA VALENTIN, cercetat pentru comiterea infracţiunii de abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

CHIRIAC THEODOR, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 309 Cod penal,  participaţie 

improprie la spălare a banilor prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 29 
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alin.1 lit. a din Legea 656/2002, în final cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 

5 Cod penal.  

GOSTIN MARIN, cercetat pentru comiterea infracţiunii de mărturie 

mincinoasă prevăzută de art. 273 alin.1 Cod penal 

 

EXPUNEM URMĂTOARELE: 

 

PREZENTAREA GENERALĂ A OBIECTULUI CAUZEI: 

 Acuzaţiile reţinute în sarcina inculpaţilor vizează infracţiuni comise în 

perioada 2006 -2013 în diferite forme de participare, în interesul obţinerii 

unor imobile de o valoare deosebită, între care Pădurea Snagov şi Ferma 

Regală Băneasa, revendicate fără drept de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, aşa cum vom detalia în cele ce urmează. 

 În fapt, pe de o parte inculpatul PAUL PHILIPE AL ROMÂNIEI a cumpărat 

influenţa pe care inculpatul TRUICĂ REMUS o avea asupra  diferiţilor funcţionari 

de la instituţiile publice deţinătoare a celor două proprietăţi. Pe de altă parte, 

inculpatul TRUICĂ REMUS a prezentat „afacerea” unor persoane potente din 

punct de vedere financiar, cu care s-a asociat constituind un grup infracţional, aşa 

cum vom arăta în continuare, hotărând împreună cu aceştia să se implice în 

realizarea demersului infracţional, singura cale în obţinerea bunurilor imobile pe 

care PAUL PHILIPE AL ROMÂNIEI le revendica în mod nelegal.  

Astfel, începând cu luna noiembrie 2006, inculpații TRUICĂ REMUS (fost 

consilier la cancelaria primului ministru până în 2004, cunoscut conform datelor 

publice ca o persoană cu influență la nivelul autorităților publice, chiar și după ce a 

fost eliberat din funcția publică), ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ (avocat al Casei de 

avocatură (…), s-a implicat activ în demersurile de încheiere contracte, transmitere 

notificări, conform celor convenite cu TRUICĂ REMUS), 

TAL SILBERSTEIN  (sub pretextul activităților de consultanță politică derulate 

prin firma (…) SRL a făcut mai multe activități de lobby în România), 

BENYAMIN STEINMETZ  (cel care a condus legăturile infracționale ale grupului 

organizat din afara țării, rar prezent în România, a asigurat mare parte din banii 
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care au fost necesari pentru a fi avansați  în cadrul proiectului infracțional ce 

formează obiectul prezentei analize) şi  (…),
 
 au constituit un grup infracţional care 

a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate nelegal de AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE prin oferire de bani/bunuri persoanelor din cadrul 

autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi şi complicitatea la 

săvârşirea, de către aceste persoane, a infracţiunii de abuz în serviciu, prin punerea 

la dispoziţie şi semnarea înscrisurilor necesare, traficarea influenţei reale asupra 

funcţionarilor publici. Inculpații ANDRONIC DAN, MARCOVICI MARIUS 

ANDREI, MOSHE AGAVI şi MATEESCU LUCIAN au aderat ulterior la grupul 

infracţional: primii trei în anul 2007, ultimul în anul 2011. 

Rolul inculpatului TRUICĂ REMUS în cadrul grupului a fost esenţial, în 

sensul că persoana, reputaţia şi susţinerile acestuia au fost determinante în 

convingerea  inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, persoană interesată 

pentru cumpărarea influenţei. 

  Inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a arătat pe parcursul urmăririi 

penale că, inculpatul Truică Remus i-a promis că va interveni direct sau prin 

relaţiile pe care le are la nivelul instituţiilor deţinătoare a terenurilor solicitate 

pentru a obţine soluţii favorabile. 

(…) 

De asemenea, TRUICĂ REMUS a acţionat ca mandatar al SC RECIPLIA 

SRL în actele întocmite cu cumpărătorul de influență AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, s-a întâlnit în mod repetat cu acesta pentru a discuta stadiul 

demersurilor întreprinse, a negociat cu acesta în interesul grupului, a discutat cu 

inculpatul ROŞU ROBERT, avocat, pentru întocmirea documentelor necesare 

creării aparenţei de legalitate, s-a prezentat în faţa autorităţilor în numele 

cumpărătorului de influență, a discutat cu notari şi avocaţi pentru întocmirea de 

înscrisuri necesare revendicărilor, şi-a traficat influenţa în mod real şi a corupt 

funcţionari pentru atingerea scopului urmărit.  

În ceea ce îl priveşte pe avocatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, rolul său a 

fost esenţial în activitatea grupului şi atingerea scopului urmărit, folosindu-şi 

profesia şi imaginea rezultată din calitatea de partener la una din firmele cunoscute 
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de avocatură din România, a participat la discuţiile cu inculpatul AL ROMÂNIEI 

PAUL încă de la început, s-a ocupat de demersuri de notificare la diferite instituții 

publice, acestea fiind absolut necesare pentru a crea aparenţa de legalitate, a 

încheiat actele şi împuternicirile necesare pentru atingerea scopului grupului (a 

redactat contractul de cesiune şi actele adiţionale, a redactat notificări şi memorii 

către instituţii publice deţinătoare, s-a prezentat personal la şedinţele comisiilor de 

retrocedare pentru determinarea membrilor acestora să adopte punctul său de 

vedere, a redactat contracte de vânzare-cumpărare pentru bunuri retrocedate 

cunoscând modul lor ilicit de dobândire).   

În acest context, începând cu anul 2006, inculpatul TRUICĂ REMUS i-a 

promis cumpărătorului de influență AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE că poate să 

îi recupereze averea revendicată nelegal, pretinzând că are relaţii în lumea politică 

şi în justiţie la cel mai înalt nivel consilier al primului ministru, serviciile unei 

firme de avocatură de top, prin care influenţa poate ajunge chiar la ÎCCJ, cerând în 

schimb o parte considerabilă din această avere, atât pentru el cât şi pentru membrii 

grupului, între 50 – 80% din fiecare bun care va fi obţinut.  

În realizarea scopului grupului, inculpatul TRUICĂ REMUS împreună cu 

ceilalţi membrii a grupului, TAL SILBERSTEIN, (…), BENYAMIN “BENNY” 

STEINMETZ, MOSHE AGAVI, MARCOVICI MARIUS ANDREI, ANDRONIC 

DAN CĂTĂLIN, MATEESCU LUCIAN CĂTĂLIN şi ROŞU ROBERT 

MIHĂIŢĂ şi cumpărătorul de influenţă AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE au 

ascuns natura ilicită a înţelegerii prin contract de cesiune, cu privire la bunurile 

aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire a proprietăţii, încheiate 

între cumpărătorul de influenţă şi societatea comercială RECIPLIA reprezentată de 

TRUICĂ REMUS. În concret, contractele au fost redactate de inculpatul ROŞU 

ROBERT şi prevăd că persoana cumpărătoare de influență, în calitate de cedent, 

transmite/cesionează fără nicio rezervă, cu titlu oneros, toate drepturile sale 

prezente şi viitoare asupra unor bunuri imobile, enumerate şi identificate în 

contract. RECIPLIA SRL se obligă să plătească în anumite condiţii o sumă de bani 

şi să asigure sprijin şi asistenţă în legătură cu bunurile aflate în proceduri 

administrative sau judiciare de restituire.  
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Prin  activitate infracțională desfăşurată apoi, prin comiterea  de infracţiuni 

de corupţie,  s-a reuşit retrocedarea abuzivă a Pădurii Snagov, cauzându-se  un 

prejudiciu în dauna statului român de 9.523.769 euro,  precum şi a Fermei 

Regale Băneasa, prejudiciu în dauna statului român de 135.874.800 euro, 

sume care reprezintă totodată folos necuvenit pentru AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, TRUICĂ REMUS şi asociaţii acestuia în grupul infracţional.  

Pădurea Snagov şi Ferma Regală Băneasa după obţinerea prin mijloace 

infracţionale au fost introduse de inculpatul Truică Remus, cu sprijinul avocatului 

Roșu Robert şi împreună cu ceilalţi membrii ai grupului într – un circuit succesiv  

fictiv de dezmembrări, alipiri, vânzări – cumpărări, în scopul ascunderii 

provenienței ilegale a acestor imobile. 

 

 

ACTE DE SESIZARE  

Prezentul dosar a fost constituit la data de 30.09.2015 urmare a disjungerii 

dispusă în dosarul 18/P/2015 (…), dosar format la rândul său prin disjungerea din 

dosarul 63/P/2012, în care s-a dispus, prin rechizitoriul din data de 20.01.2015, 

trimiterea în judecată a inculpaţilor Sturdza Paltin Gheorghe, Hrebenciuc Viorel 

ş.a., pentru infracţiuni de corupţie în legătură cu retrocedarea a 43.000 de ha de 

pădure. 

Prin ordonanța din data de 14 septembrie 2014, în dosarul 63/P/2012, s-a 

dispus extinderea urmăririi penale cu privire la infracţiunile de trafic de influență, 

prev. de art. 291 alin.1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, respectiv 

cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 din C.pen. constând în aceea că, 

începând cu luna noiembrie 2013 și până în prezent, numiții (…), (…) , (…), (…), 

(…), (…), (…), cu ajutorul altor persoane, acceptând promisiunea unor foloase 

materiale, direct sau indirect, le-au promis numiților PAUL –PHILIPPE AL 

ROMÂNIEI și soției sale, (…), că vor interveni pe lângă funcționari din cadrul 

autorităților publice centrale și locale, din Călărași, Suceava, Sinaia etc, cu atribuții 

în domeniul retrocedărilor imobiliare sau al reconstituirii dreptului de proprietate, 

în scopul urgentării unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu ale acestora sau în 
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scopul îndeplinirii unor acte contrare acestor îndatoriri (ex. obținerea urgentă și în 

mod ilegal a 39.885 hectare teren în Broșteni, jud. Suceava, a 50 ha + 3.165,87 de 

ha teren agricol la Mănăstirea, jud. Călărași și a două imobile în Sinaia etc). 

Ulterior, prin  ordonanţa din data de 11.10.2014, s-a dispus efectuarea în 

continuare a urmăririi penale faţă de aceste persoane pentru infracţiunile de trafic 

şi cumpărare de influenţă menţionate, persoane faţă de care s-a dispus apoi şi 

punerea în mişcare a acţiunii penale (cu excepţia numiţilor Paul –Philippe Al 

României şi (…), care au rămas suspecţi). Prin rechizitoriul 63/P/2012 s-a dispus 

apoi disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-un nou dosar (18/P/2015) 

faţă de aceste persoane. 

(…) 

Pentru o mai bună înfăptuire a justiţiei, prin ordonanţa din data de 

30.09.2015 s-a dispus disjungerea din dosarul 18/P/2015 a faptelor vizând 

retrocedarea averii pretinse de suspecţii AL ROMÂNIEI PAUL şi (…), formarea 

unui nou dosar (259/P/2015) şi continuarea cercetărilor cu privire la: 

(…) 

- suspecţii AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE şi (…), pentru  săvârşirea 

infracţiunii prev. de art. 292 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; 

(…) 

La această cauză s-au reunit la datele de 02.06.2015 şi 07.12.2015 

dosarele 247/P/2008  şi 12/P/2010 ale DNA  - Secţia de Combatere a Corupţiei, 

în care urmărirea penală a fost redeschisă în conformitate cu prevederile  art. 

335 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală.  

În ceea ce priveşte dosarul 247/P/2008 al DNA – Secţia  de Combatere a 

Corupţiei, acesta s-a constituit la data de 18.09.2008 ca urmare a sesizării din 

oficiu a procurorului cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către 

funcţionari din cadrul Primăriei Snagov şi RNP ROMSILVA, fapte în legătură cu 

retrocedarea a 46,78 ha pădure pretinse de AL ROMÂNIEI (LAMBRINO) PAUL 

PHILIPPE. 

 Ulterior în aceeași cauză s-a întocmit procesul verbal de sesizare din oficiu 

din data de 10.03.2009 cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de dare/luare de 
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mită,  fapte constând în aceea că începând cu luna martie 2008 TRUICĂ REMUS a 

iniţiat acţiuni ilicite prin care a urmărit retrocedarea către AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE a terenului cunoscut sub numele de Ferma Regală Băneasa. 

 Prin rezoluţia din data de 10 ianuarie 2010 s-a dispus neînceperea urmăririi 

penale cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de trafic/cumpărare de influenţă şi 

dare/luare de mită, fapte în legătură cu retrocedarea Pădurii Snagov către AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE şi disjungerea în vederea  continuării cercetărilor cu 

privire la faptele menţionate în procesul verbal de sesizare din oficiu 10.03.2009, 

constituindu-se astfel dosarul 12/P/2010.  Prin ordonanţa din data de 05.04.2012   

s-a dispus neînceperea urmăririi penale în această ultimă cauză faţă de AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, TRUICĂ REMUS,  (…) , DICU CORINA 

TEODORA pentru săvârșirea unor infracţiuni de dare/luare de mită şi faţă de (…) 

pentru săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală. 

Prin ordonanţa  nr. 193/C2/2015 din 18.05.2015 a procurorului şef adjunct al 

DNA s-a dispus infirmarea rezoluţiei nr. 247/P/2008 din 12.01.2010 şi sesizarea 

judecătorului de cameră preliminară în vederea confirmării redeschiderii urmăririi 

penale.  

 Prin încheierea din data de 28.05.2015 a judecătorului de cameră 

preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti s-a dispus confirmarea ordonanţei nr. 

193/C2/2015. (…) 

 În ceea ce priveşte cauza 12/P/2010, prin ordonanţa nr. 194/C2/2015 din 

11.11.2015 a procurorului şef adjunct al DNA s-a dispus infirmarea rezoluţiei din 

data de 05.02.2012 de neîncepere a urmăririi penale şi redeschiderea urmăririi 

penale, iar ulterior prin încheierea F/CP din 27.11.2015 a Curţii de Apel Bucureşti 

s-a dispus confirmarea redeschiderii urmăririi penale  în cauză. (…) 

 Prin ordonanţa din data de 05.11.2015 s-a dispus extinderea  urmăririi 

penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de  abuz  în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 13
2
 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal; trafic de influenţă, prev. de art. 

291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal; 
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cumpărare de influență, prev. de art. 292 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000 

cu aplicarea art. 5 Cod penal; spălarea banilor, prev. de art. 29 lit. a din Legea  

656/2002, cu aplicarea art. 5 Cod penal; evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. a 

şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal (fapte săvârşite în 

legătură cu retrocedarea Fermei regale Băneasa). 

 

ISTORIC PAUL PHILIPPE AL ROMÂNIEI  

 Inculpatul PAUL PHILIPPE AL ROMÂNIEI este fiul lui (…) Carol 

Lambrino şi al lui Helene Nagavitzne şi nepotul lui Carol al II-lea.  (…) .  

Potrivit celor menţionate în certificatul eliberat de Secretariatul General 

Comun al Tribunalelor Judiciare din Lisabona, prin sentinţa nr. 132 din data de 

06.02.1955 a Tribunalului Lisabona s-a admis acţiunea formulată de (…) 

Lambrino împotriva (…) şi în consecinţă reclamantul a fost declarat fiul legitim al 

MS Carol al II-lea al României şi moştenitor al defunctului rege. S-a reţinut că, 

deşi din raţiuni pur dinastice şi fără nicio bază valabilă Guvernul Român a 

determinat anularea căsătoriei, Carol al II-lea a continuat să trăiască cu soţia sa  pe 

care a considerat-o legitimă, iar abia în august 1919,  când prinţul a fost chemat să-

şi îndeplinească serviciul militar, viaţa în comun a celor doi s-a întrerupt. La 5 luni 

de la această despărţire s-a născut la Bucureşti fiul celor doi, (…) Carol, pe care 

fostul rege l-a considerat fiul său legitim.   

După despărţirea de Ioana Valentina Lambrino, Carol al II-lea s-a căsătorit 

cu Elena a României (mama fostului rege (…)), iar apoi în Brazilia, cu Elena 

Lupescu.  

Recunoaşterea în România a hotărârii nr. 132 din 06.02.1955 pronunţată de 

Tribunalul Lisabona Camera a II – a civilă Secţia I, s-a finalizat după mai multe 

cicluri procesuale abia prin decizia civilă nr. 954 din 14.02.2012 pronunţată în 

dosarul nr. 5696/2/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

 Deşi procesul  nu era finalizat, nefiindu-i astfel recunoscută descendenţa în 

România, având în vedere termenele de decădere prevăzute în legile de 

retrocedare, PAUL PHILIPPE AL ROMÂNIEI a demarat în nume propriu 

proceduri de retrocedare a unor bunuri imobile, considerându-se îndreptăţit ca 
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moştenitor al lui Carol al II-lea, cu toate că tatăl său trăia la acel moment ((…) 

Carol Al României a decedat în ianuarie 2006) şi nu l-a împuternicit în acest sens. 

Astfel, acesta a depus notificări prin intermediul executorului judecătoresc pentru 

unele imobile pe care le-a revendicat în temeiul Legii10/2001, între care Ferma 

regală Băneasa, Pădurea Snagov – trunchiul Fundul Sacului, Staţia de montă 

Băneasa, Pădurea Ersig, Pădurea Broşteni, Ferma Clinciu-Spanţov, Pepiniera 

Murfatlar, Parcul Jianu,  etc., bunuri pretins a fi aparţinut lui Carol al II lea. 

Trebuie făcută precizarea că AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a depus aceste 

notificări şi în calitate de cumpărător al drepturilor succesorale ale numitei (…), 

pretinsă legatară a Elenei Lupescu, soţie supravieţuitoare a lui Carol al II-lea.   

În ceea ce îl priveşte pe Carol al II-lea şi averea deţinută de acesta în 

România, precizăm că acesta a fost fiul regelui Ferdinand, devenind rege la 

României la data de 08 iunie 1930. Prin testamentul din 02 iunie 1925 regele 

Ferdinand I i-a lăsat fiului său Carol, ca urmaş la tron, între altele, imobilele din 

Bucureşti care îi sunt absolut necesare, iar ulterior prin codiciliul din 11 ianuarie 

1926, după renunţarea la tron a lui Carol (devenit Caraiman), au fost anulate acest 

dispoziţii, menţionând că respectivele imobile sunt lăsate viitorului rege, urmaşul 

său pe tronul României, respectiv nepotului său (…). Prin actul de împărţeală din 

data de 02 decembrie 1927, întocmit între moştenitorii regelui Ferdinand I, s-a 

recunoscut integral legatul în favoarea lui (…), Carol Caraiman primind alte 

bunuri din masa succesorală, expres prevăzute în codiciliul din 1926.  

Deşi în decembrie 1925 Carol al II-lea a renunţat la tron, în iunie 1930 

acesta se întoarce în România şi, urmare a înţelegerii cu liderii clasei politice de la 

acel moment, l-a detronat pe regele (…) şi s-a instaurat rege ( Legea nr. 144 din 08 

iunie 1930). În contextul crizei economice şi politice, în anul 1938 Carol al II lea a 

abrogat Constituţia din 1923, a desfiinţat partidele politice şi a instaurat ceea ce 

este cunoscut în istorie ca „dictatura lui Carol al II-lea”.  

După acest moment Carol al II-lea dobândeşte cele mai importante imobile, 

ulterior revendicate de PAUL AL ROMÂNIEI, fie gratuit, prin donaţie de la statul 

român şi instituţiile acestuia, fie prin dare în plată pentru despăgubiri stabilite în 
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sarcina statului pentru exproprierea unor imobile aparţinând casei regale, 

exproprieri dispuse tot în aceeaşi perioadă.  

În anul 1940 Carol al II-lea abdică din nou, plecând în exil, în final 

stabilindu-se în Portugalia. În ceea ce priveşte bunurile deţinute de acesta, mobile 

(yaht, maşini) şi imobilele, în data de 15 aprilie 1941, în baza deciziei nr. 158.384 

din 13 noiembrie 1940 a Ministrului Justiţiei, dat fiind modul de dobândire, au fost 

inventariate şi puse sub sechestru pentru clarificarea situaţiei juridice. (…). 

Treptat, pe măsura finalizării verificărilor, statul român a iniţiat apoi acţiuni în 

justiţie pentru întoarcerea acestor bunuri în proprietatea statului. Într-o astfel de 

procedură a fost pronunţată şi decizia nr. 1 din 26 noiembrie 1941 a Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie (…), instanţa constatând că anumite bunuri imobile nu au 

aparţinut în mod legal lui Carol al II lea, obligându-l să le restituie statului în 

starea în care se găsesc, între aceste bunuri, unsprezece la  număr, fiind Pădurea 

Snagov şi o parte din Ferma Băneasa. Din înscrisurile identificate în Arhivele 

Naţionale rezultă că sechestrul era încă aplicat în anul 1948, pentru toate bunurile 

sechestrate iniţial, inclusiv Ferma regală Băneasa  (…).   

La data de 30 decembrie 1947, în contextul politic existent, regele (…) a 

abdicat şi a părăsit România în exil. Prin Decretul nr. 38 din 26 mai 1948 bunurile 

care constituiau Domeniul Coroanei şi cele care erau folosite sau administrate sub 

denumirea Casa regală, precum şi bunurile care se aflau în proprietatea fostului 

rege Mihai ori a altor membrii ai fostei familii regale, au trecut în proprietatea 

statului român (…).  

În baza acestui decret, prin Decizia Consiliului de Miniştrii din 18 iunie 

1948 (…), s-au inventariat toate aceste bunuri, indicându-se autoritatea/instituţia 

statului în administrarea căreia trecea fiecare bun. Între aceste bunuri se regăseşte 

Ferma regală Băneasa, pusă şi aflată încă sub sechestru aşa cum am arătata mai 

sus, al cărei regim juridic nu fusese încă lămurit, dar nu se regăsesc bunurile la care 

se referă decizia nr. 1/1941 a ÎCCJ, bunuri care în baza acesteia trecuseră deja în 

proprietatea statului (între acestea şi Pădurea Snagov).  

În ceea ce o priveşte pe Elena Lupescu, prin Decretul-Lege nr. 854/30 martie 

1941 (…), toate bunurile acesteia, enumerate în cuprinsul legii, au trecut în 
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proprietatea statului gratuit, între acestea nefiind menţionată Ferma Băneasa sau 

Pădurea Snagov. După anul 1990 aceste bunuri nu au fost revendicate de 

moştenitorii acesteia, fie legali sau testamentari.  

Inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a fost singura persoană care a 

revendicat bunuri pretins expropriate de la fostul rege Carol al II-lea. Având în 

vedere termenele prevăzute de legile speciale de retrocedare, împrejurarea că 

hotărârea nr. 132 din 06.02.1955 a Tribunalul Lisabona Camera a II – a civilă, 

Secţia I, nu era recunoscută în România prin procedura de exequatur, în 

conformitate cu dispoziţiile art.167 din Legea nr.105/1992, astfel că nu putea fi 

pusă în executare şi nu se putea prevala de calitatea de moştenitor, precum şi 

faptul că tatăl său, în viaţă la acea dată, nu a arătat vreun interes pentru 

revendicarea acestor bunuri, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a depus 

notificări, întemeiate pe dispoziţiile Legii 10/2001, în calitate de cumpărător al 

drepturilor succesorale ale Elenei Lupescu, pe care le-a achiziţionat conform 

contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.1489 din 02.08.2001 de 

către BNP (…) (…).  

Demersurile inculpatului s-au efectuat prin intermediul mai multor avocaţi 

sau mandatari, (persoane  care aveau astfel de preocupări), între care şi (…), 

avocat în Baroul Bucureşti, însă inculpatul a fost nemulţumit de rezultate, cu toate 

că ştia că nu este îndreptăţit la restituire (neavând acte doveditoare şi depăşise 

termenele stabilite de legile de retrocedare), acceptând orice demers, chiar nelegal, 

aşa cum reiese şi din corespondența purtată cu avocatul (…), înscrisuri ridicate de 

la SCA (…) cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză. Urmare a 

reproşurilor inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, nemulţumit de demersurile 

efectuate, avocatul (…) îi transmite acestuia următoarele:  

(…)  

Conform (…) ,  rezultă că în data de 13 februarie 2002, prin avocat, 

inciulpatul AL ROMÂNIEI PAUL a depus un număr de 10 notificări adresate 

primăriei şi Regiei Autonome a Pădurilor, între care şi cea înregistrată de executor 

sub nr. 554/13.02.2002, identificată ulterior ca fiind notificarea adresată Primăriei 

Municipiului Bucureşti prin care a fost solicitată restituirea în natură a FERMEI 
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REGALE BĂNEASA (la primărie a fost constituit dosarul administrativ nr. 11594 

din 13.03.2003).  

(…)  

(…) ,  notificările nu au fost însoţite de înscrisurile doveditoare de care se 

făcea vorbire în cuprinsul lor, întrucât inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE nu se afla în posesia acestora. De exemplu, în ceea ce priveşte 

revendicarea Fermei Regale Băneasa , inculpatul a precizat că a ataşat notificării 

copie CI şi contract de vânzare drepturi succesorale, înscrisuri care însă au fost 

depuse ulterior. 

În acelaşi timp AL ROMÂNIEI PAUL a căutat să intre în legătură cu 

oameni influenţi, sperând că în acest fel, pe lângă recunoaşterea în fapt a 

apartenenţei sale, să obţină sprijin pentru soluţionarea favorabilă a cererilor de 

retrocedare, ştiind că nu este îndreptăţit şi cererile nu au fost depuse în termen : 

(…) 

În ceea ce priveşte contractul de vânzare cumpărare de drepturi succesorale 

autentificat prin Încheierea  nr. 1489 din 02.08.2001 a BNP (…) (…), s-a stabilit 

că la cererea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, (…), avocat 

(persoană care s-a ocupat de întocmirea şi depunerea notificărilor pe Legea 

10/2001), a acceptat să fie mandatarul numitei (…), persoană pe care nu o 

cunoştea. În acest scop i-a înmânat inculpatului o copie după C.I. iar ulterior, 

însoţită de acesta şi (…), s-a deplasat la biroul notarial unde a semnat contractul în 

calitate de mandatar, fără a cunoaşte clauzele contractuale şi fără a negocia sau 

primi vreun preţ, deşi era împuternicită în acest sens. Din înscrisurile puse la 

dispoziţie de notarul public care a autentificat contractul de vânzare-cumpărare, 

reiese faptul că la acel moment nu era deschisă în România succesiunea după 

Elena Lupescu sau Carol al II-lea.   

(…) 

Ulterior, pentru a justifica calitatea lui (…) în procesul de exequatur, dar şi 

pentru a-şi preconstitui înscrisuri necesare revendicării bunurilor pretins a fi 

aparţinut lui Carol al II-lea şi Elenei Lupescu, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, 
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cu ajutorul aceleaşi (…), în numele numitei (…) a solicitat deschiderea succesiunii 

după Elena Lupescu, deşi nu exista vreo procură în acest scop.  

Astfel, la data de 23.09.2002, (…) a solicitat în numele lui (…) deschiderea 

succesiunii după Elena Lupescu, folosind aceeaşi procură dată şi pentru vânzarea 

drepturilor succesorale. La dosarul notarial nu există dovezi cu privire la 

existenţa/inexistenţa unor moştenitori ai acesteia, însă (…) 

În această modalitate s-a eliberat certificatul de calitate de moştenitor nr. 8 

din 21.10.2002, (…), potrivit căruia (…) este moştenitoarea testamentară a Elenei 

Lupescu. Facem precizarea că pe parcursul cercetărilor nu a fost identificat 

testamentul sau procura în original, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL precizând 

că deţine o copie.  

Ulterior, în funcţie de cererile de retrocedare formulate, inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL a deschis succesiunea după Carol al II-lea, printul (…), (…) şi 

ulterior după tatăl său (…), obţinând certificate de calitate de moştenitor cu 

încălcarea normelor notariale în materie succesorală. 

 Astfel,  potrivit certificatul de calitate de moştenitor nr. 55 din 26.05.2005 

eliberat de notarul public (…), a fost declarat moştenitor legal al lui Carol al II-lea 

(…) al României, nefiind citat şi fostul Rege (…). (…) 

Potrivit înscrisurilor predate de BNP Asociați „(…)” pentru deschiderea 

succesiunii şi eliberarea certificatului de calitate de moştenitor de pe urma 

defunctului Carol (…) Al României nu a fost citată şi soţia supravieţuitoare, (…), 

deşi aceasta a fost citată în procesul de exequatur, certificatul fiind eliberat pe 

numele celor doi fii ai defunctului. (…) 

Toate aceste înscrisuri întocmite/eliberate în mod fraudulos au fost utilizate 

de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE pentru a-şi justifica pretenţiile în 

faţa autorităţilor publice deţinătoare a bunurilor revendicate.  

Demersurile referitoare la retrocedarea imobilelor efectuate de Al României 

Paul Philippe nu au putut fi concretizate în perioada 2002 – 2005, pe de o parte 

pentru că nu era în măsură să îşi dovedească calitatea de persoană îndreptăţită, 

hotărârea instanţei din Lisabona nefiind recunoscută, iar pe de altă parte că nu 

putea moșteni bunuri care nu au existat în patrimoniul antecesorului său. 
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  În acest context inculpatul a căutat să intre în legătură cu oameni cu 

influenţă politică şi cu resurse financiare, care, în schimbul cedării unor părţi 

importante din averea pretinsă, să determine funcţionarii cu atribuţii în domeniul 

luării deciziilor de retrocedare să aprobe cererile formulate cu eludarea 

dispoziţiilor legale.  

  

EXPUNEREA STĂRII DE FAPT  

I.  În ceea ce priveşte infracţiunile de constituirea unui grup 

infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; trafic de 

influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penal; spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 

656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; cumpărare de 

influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penal; 

         În anul 2005, în ansamblul preocupărilor susmenţionate, fiind nemulțumit de 

stadiul soluţionării cererilor şi de demersurile făcute de avocaţi sau mandatari, 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a cunoscut-o pe inculpata 

PAVĂLOIU NELA (cercetată în prezenta cauză în legătură cu retrocedarea 

bunului Pădurea Snagov),  care i-a fost prezentată ca o persoană cu multe relaţii şi, 

implicit cu influenţă, care s-a oferit să-i acorde sprijin în demersurile de 

identificare şi recuperare a bunurilor preluate abuziv, în schimbul unei cote din 

dreptul de proprietate al bunurilor obţinute.  

(…)  

La data de 30.10.2005  s-a încheiat între inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

şi SC (…) SRL, reprezentată de PĂVĂLOIU NELA, contractul de mandat prin 

care societatea se obliga să acorde asistenţă de specialitate în procedurile de 

restituire. În schimb inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL se obliga să-i plătească 

mandatarei un procent variabil din suma obţinută din vânzarea bunurilor imobile 

sau cota parte în natură din bunurile imobile. Ulterior a fost încheiat un alt contract 

de mandat si asistenţă de specialitate între aceleaşi părţi şi având acelaşi obiect, 

autentificat de notarul public prin încheierea nr. 5 din 13.01.2006  (…), iar plata 
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mandatului a fost stabilită la valoarea de 30% din preţul de vânzare a bunului 

recuperat. Acest contract a fost modificat prin două acte adiţionale, iar în baza lui 

s-au încheiat apoi antecontracte de vânzare-cumpărare a unor părţi din bunurile 

solicitate la retrocedare, corespunzătoare acestui procent de 30%. 

(…) 

Având încheiat acest contract, inculpata NELA PĂVĂLOIU a întreprins 

apoi demersuri pentru revendicarea bunurilor pretinse de PAUL AL ROMÂNIEI 

sau a continuat demersurile începute de mandatarii anteriori şi rămase fără rezultat. 

Neavând expertiză şi experienţă în domeniu, inculpata a apelat la (…), consilier 

juridic şi, prin intermediul acesteia, la avocatul (…), depunând cereri, notificări şi 

memorii la diferite autorităţi şi instituţii publice (Primăria Snagov, Prefectura Ilfov, 

Direcţia Silvică Ilfov) pentru retrocedarea unor imobile pentru care inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a prezentat înscrisuri. De asemenea, au fost iniţiate 

şi/sau continuate procese pentru imobile (spre exemplu Pădurea Broşteni) pentru 

care autorităţile publice respinseseră notificările depuse. Toate aceste demersuri au 

rămas fără rezultat, nereuşindu-se obţinerea vreunui bun, notificările depuse 

nefiind soluţionate din lipsa actelor doveditoare, iar acţiunile în instanţă au fost 

respinse. 

 Lipsa de rezultate şi durata procedurilor, precum şi dorinţa de a obţine cât 

mai repede importante sume de bani, a determinat nemulţumirea inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, (…) 

Nereuşind să obţină banii pretinşi de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE (care avea la acel moment venituri modeste, constând într-o rentă lăsată 

de tatăl său) şi dorind la rândul ei să obţină bani, profitând de contractul mandat 

avut, inculpata PĂVĂLOIU NELA a căutat mai întâi persoane cunoscute în 

domeniul imobiliar care să cumpere „afacerea”. Astfel, prin intermediul primarului 

localităţii Snagov de la acea dată, inculpatul MUŞAT APOSTOL, cu care era în 

relaţii apropiate, inculpata l-a abordat pe (…), potent om de afaceri, cunoscut ca 

investitor în domeniul imobiliar, dar şi ca persoană interesată în cumpărarea de 

drepturi litigioase vizând bunuri expropriate în regimul comunist. După analizarea 

actelor puse la dispoziţie de inculpată, acesta a refuzat să preia „afacerea”, nefiind 
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de acord cu pretenţiile inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL de a primi sume de 

bani în avans, dar şi raportat la incertitudinea retrocedării unor bunuri.  

(…) 

Fiind presată în continuare de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE 

şi simţindu-se depăşită de „dificultăţile” de rezolvare, deşi avea numeroşi prieteni 

în lumea politică, i-a comunicat acestuia că pentru obţinerea bunurilor are nevoie 

de „oameni mai puternici, mai bine ancoraţi politic”, context în care i-a făcut 

cunoştinţă cu inculpatul TRUICĂ REMUS, pe care i l-a prezentat ca fiind o 

persoană cu importanţă în România, consilier al lui (…). 

(…)  

Contrar susţinerilor inculpatului  TRUICĂ REMUS, respectiv că nu ar fi 

discutat cu inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE despre condiţiile cedării 

drepturilor succesorale/litigioase asupra bunurilor revendicate de acesta şi că ar fi 

acţionat doar ca un simplu mandatar al SC RECIPLIA SRL, împuternicit doar să 

semneze un act, atât (…), (…), (…), cât şi inculpata PĂVĂLOIU NELA, au 

confirmat întâlnirile dintre cei doi, precum şi implicarea şi interesul lui REMUS 

TRUICĂ pentru preluarea drepturilor, creând chiar aparenţa că ar acţiona în nume 

propriu şi că va finanţa toate demersurile necesare pentru obţinerea bunurilor 

revendicate. 

(…) 

În cadrul discuţiilor purtate  (în perioada august-septembrie 2006), bazându-

se pe relaţiile pe care le avea în lumea politică şi astfel pe influenţa pe care o putea 

avea asupra funcţionarilor publici, direct sau prin intermediul asociaţilor săi, şi 

intuind posibilitatea obţinerii în mod necuvenit a unor bunuri de o valoare 

considerabilă, inculpatul TRUICĂ REMUS i-a promis apoi inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPE că poate să îi recupereze averea revendicată, 

pretinzând că are relaţii în lumea politică şi în justiţie la cel mai înalt nivel, 

respectiv, în calitate de fost şef al cancelariei primului ministru (…) cunoaşte 

politicieni de top şi funcţionari publici la nivelul instituţiilor centrale, că poate 

asigura serviciile unor firme de avocatură de renume, cu influenţă în justiţie, 

făcându-se referire inclusiv la un judecător de la ÎCCJ aflat în relaţie cu unul 
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dintre avocaţii de la firma de avocatură prezentată, cerând în schimb o parte 

considerabilă, între 50 – 80% din fiecare bun care va fi obţinut. 

(…) 

Inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a fost de acord să cumpere 

influenţa pretinsă de inculpatul REMUS TRUICĂ şi să îi dea acestuia un procent 

însemnat din ceea ce urma a se retroceda, cedându-i toate drepturile, succesorale şi 

litigioase, asupra bunurilor respective, cu condiţia însă ca inculpatul REMUS 

TRUICĂ să îi dea o sumă de bani în avans, date fiind eşecurile mandatarilor pe 

care i-a avut anterior ((…), Gostin Marin, (…), (…), Păvăloiu Nela), persoane care 

de asemenea erau cunoscute ca având influenţă, în politică sau în justiţie, chiar 

dacă nu la nivelul inculpatului REMUS TRUICĂ. 

Convins că prin influenţa şi relaţiile pe care le are poate obţine bunurile 

respective şi cunoscând valoarea de piaţă a acestora  (avea deja casă la Snagov, iar 

zona Băneasa era, de notorietate, o zonă în plin avânt imobiliar), inculpatul 

TRUICĂ REMUS a fost de acord cu condiţia pusă de inculpatul AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE, dar pentru că nu dispunea de astfel de sume de bani de ordinul 

milioanelor de euro, a prezentat „afacerea” inculpaţilor TAL SILBERSTEIN şi 

BENYAMIN STEINMETZ.  

Inculpatul TAL SILBERSTEIN activează în România în calitate oficială de 

consultant politic încă de la începutul anilor 2000, fiind pe rând consilier de 

imagine/politic pentru (…) şi (…), (…) şi (…), (…) şi (…), (…) şi (…). În ceea ce 

priveşte relaţia cu inculpatul TRUICĂ REMUS, din declaraţiile şi înscrisurile de la 

dosar a rezultat faptul că s-au cunoscut în anul 2004, TAL SILBERSTEIN, 

împreună cu inculpatul (…) , coordonând campania pentru alegerile prezidenţiale a 

primului-ministru (…), REMUS TRUICĂ fiind şeful de cabinet al acestuia. 

Ulterior au păstrat legătura devenind prieteni şi parteneri de afaceri în societatea 

(…) SRL,  societate la care TAL SILBERSTEIN a fost asociat, de asemenea 

împreună cu (…), prin intermediul (…) LTD, societate tip offshore înregistrată în 

Insulele Virgine Britanice, care ulterior apare ca asociat şi în RECIPLIA LTD. (…) 

(…) 
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Precizăm că TAL SILBERSTEIN ŞI (…) au desfăşurat în perioada  2005-

2006 şi alte afaceri în România, fiind asociaţi alături de inculpatul ANDRONIC 

DAN CĂTĂLIN în societatea (…) SRL, având ca obiect principal de activitate 

marketing politic  (…), cu care au dezvoltat nu doar o relaţie de afaceri, ci şi o 

relaţie de prietenie, păstrată şi în anii următori. (…) . 

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, acesta  

era şi este un jurnalist cunoscut în România, care a acordat consultanţă politică 

pentru (…), (…) sau (…), controlând ziarul (…) şi revista (…) . De asemenea, era 

binecunoscută relaţia cu (…), care i-a fost şi invitat la nuntă şi cu care a menţinut o 

legătură de prietenie după încetarea relaţiilor comerciale derulate între (…) şi firma 

inculpatului. (…)  

(…) 

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul BENYAMIN STEINMETZ, acesta 

controlează compania (…)  (BSG), având o avere estimată de revista Forbes la 3,6 

miliarde de dolari. A intrat în afaceri în România în domeniul imobiliar în anii 

2000, fiind unul dintre investitorii proiectului Roşia Montană.  

(…) 

În octombrie 2007 s-a înfiinţat astfel firma (…), companie cu profil 

imobiliar, având ca administrator pe inculpatul MARCOVICI ANDREI MARIUS, 

inculpatul TRUICĂ REMUS deţinând 50% din acţiuni, restul revenind offshore-

ului (…) LTD, controlată de BSG, implicit de BENY STEINMETZ (…). 

Inculpatul BENYAMIN STEINMETZ este asociat în afaceri cu inculpatul 

(…), cunoscut pentru implicarea sa în dezvoltarea companiei RSLB New York, 

(…) . Din anul 2002 activează în România şi în ţări din regiune  (Ungaria, Austria, 

Serbia) ca şi consultant politic şi de PR. 

Din înscrisurile de la dosar rezultă de asemenea legătura dintre (…) şi DAN 

ANDRONIC, aceştia fiind asociaţi împreună cu TAL SILBERSTEIN  în societatea 

(…) , prin intermediul (…) LTD, care deţine 30% din părţile sociale. De asemenea, 

aceeaşi societate a avut încheiat un  protocol de colaborare  cu alte două companii 

străine, (…) (Israel) și (…) (SUA), în care este asociat (…). De asemenea, în 
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societatea (…) SRL, înfiinţată în anul 2000, inculpatul ANDRONIC DAN 

CĂTĂLIN,  prin societatea (…) SRL, este asociat cu TAL SILBERSTEIN (…). 

Întrucât inculpatul TAL SILBERSTEIN nu locuia permanent în România, 

acesta a avut nevoie de o persoană de încredere care să îi aducă la îndeplinire  

dispoziţiile şi să-l informeze permanent asupra stadiului afacerii. L-a ales pe 

inculpatul MARCOVICI MARIUS ANDREI, persoană care a făcut parte din staff-

ul său atunci când s-a ocupat atât de campania (…) din anul 2004, cât şi de 

campania (…) din anul 2008. Ulterior inculpatul a ocupat funcţia de consilier 

personal al şefului Cancelariei primului ministru în Guvernul (…), (…) (…). 

(…)  

De asemenea, inculpatul MARCOVICI MARIUS ANDREI apare alături de 

inculpatul REMUS TRUICĂ, fiind dovedită astfel legătura apropiată dintre aceştia, 

în societatea (…) SRL, unde inculpatul TRUICĂ REMUS deţine 30% din părţile 

sociale, iar inculpatul MARCOVICI MARIUS ANDREI este administrator. (…) 

Pentru desfăşurarea unor afaceri în domeniul imobiliar, urmărind ca 

identitatea să le rămână ascunsă, inculpaţii au înfiinţat societatea RECIPLIA 

SRL, al cărei unic asociat a fost RECIPLIA LTD, societate tip offshore cu sediul 

în Cipru, administrator fiind numita (…)  (specialistă în politici de investiţii, piaţa 

de capital, imobiliare şi management de resurse naturale), colaboratoare şi 

persoană de încredere a inculpatului BENYAMIN “BENNY” STEINMETZ, 

administrator/reprezentant al mai multor societăţi controlate de acesta. (…) 

(…) 

Din (…) rezultă că inculpaţii TRUICĂ REMUS, TAL SILBERSTEIN, 

BENYAMIN STEINMETZ şi (…) au controlat RECIPLIA SRL prin intermediul 

offshore-urilor asociate în RECIPLIA LTD. Inculpaţii Tal SILBERSTEIN şi (…) 

sunt asociaţi în (…) LTD, iar BENYAMIN STEINMETZ şi REMUS TRUICĂ au 

fost asociaţi în (…).  

Societatea  RECIPLIA LIMITED a fost înfiinţată în 19 septembrie 2005, 

cele 5.000 de părţi sociale fiind deţinute de: (…). (înregistrată în Insulele Virgine 

Britanice), controlată de BENYAMIN STEINMETZ – 4390 părţi sociale,  

reprezentând 87,8%,  TRUICĂ REMUS – 390 părţi sociale, reprezentând 7,8 % şi 
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(…) LTD (înregistrată în Insulele Virgine Britanice) – 220 părţi sociale, 

reprezentând 4,4%. (…).  

Ulterior, la propunerea lui REMUS TRUICĂ, (…) a cumpărat 7,8 % din 

părţile sociale, prin intermediul unei firme înregistrată în Cipru, respectiv (…) 

LTD. 

(…) 

În anul 2010, pe fondul unor conflicte între membrii grupului infracţional, 

TRUICĂ REMUS şi-a cedat părţile sociale deţinute în RECIPLIA LTD către 

compania inculpatului STEINMETZ BENYAMIN, astfel că începând cu anul 

2013 cele 5.000 de părţi sociale sunt deţinute de trei societăţi offshore, respectiv: 

(…) (înregistrată în Insulele Virgine Britanice, controlată de inculpatul BENNY 

STEINMETZ)  – 4390 părţi sociale,  (…) LTD (înregistrată în Cipru, controlată de 

(…)) – 390 părţi sociale şi (…) LTD (înregistrată în Insulele Virgine Britanice, 

controlată de inculpaţii TAL SILBERSTEIN şi (…)) – 220 părţi sociale. (…) 

După înfiinţarea inculpatei RECIPLIA SRL, aceasta a fost folosită de 

inculpaţi drept paravan al activităţii infracţionale desfăşurate, pentru a putea da 

aparenţa de legalitate demersurilor de traficare a influenţei săvârşite pentru 

obţinerea de bunuri în mod fraudulos. Conform înţelegerii între REMUS TRUICĂ 

şi asociaţii israelieni, fiecare trebuia să contribuie cu sume de bani pentru 

finanţarea tuturor costurilor, licite şi ilicite, în vederea obţinerii bunurilor, urmând 

ca apoi din valorificarea acestora fiecare să dobândească o parte corespunzătoare 

cu banii depuşi în asociere.  

(…) 

Pentru a ascunde natura infracţională a înţelegerii, negociată de TRUICĂ 

REMUS în numele asociaţilor săi, la data de 01.11.2006, la societatea de 

avocatură (…), se încheie un contract de cesiune drepturi, aflate în proceduri 

administrative sau judiciare de restituire a proprietăţii, între inculpatul PAUL 

PHILIPPE AL ROMÂNIEI şi SC RECIPLIA SRL, reprezentată de inculpatul 

TRUICĂ REMUS. (…) 

În concret, acest contract redactat de inculpatul ROŞU ROBERT 

MIHĂIŢĂ, prevede că AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE în calitate de cedent 
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transmite/cesionează fără nicio rezervă, cu titlu oneros, toate drepturile sale 

prezente şi viitoare asupra unor bunuri imobile, enumerate şi identificate în 

contract (între care „Ferma Băneasa” – punctul 1.5 din contract, teren în suprafaţă 

de 28,63 ha şi Pădurea Snagov – punctul 1.18). RECIPLIA SRL se obligă să 

plătească în anumite condiţii o sumă de bani şi să asigure sprijin şi asistenţă în 

legătură cu bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire. 

De asemenea, RECIPLIA SRL se obligă la plata unui avans în sumă de 4 milioane 

euro, din care 1 milion euro la semnarea contractului, şi apoi la plata a 20% din 

preţul obţinut din valorificarea fiecărui imobil care va fi retrocedat. Pentru 5 

imobile, identificate în Anexa 2, RECIPLIA SRL urma să plătească 50% din 

valoarea acestora inculpatului AL ROMÂNIEI  PAUL PHILIPPE. Pentru imobilul 

„Ferma Băneasa” cotele stabilite sunt de 20% pentru PAUL AL ROMÂNIEI şi 

80% pentru RECIPLIA SRL. 

 Facem precizarea că între acele ridicate de la societatea de avocatură cu 

ocazia percheziţiilor efectuate în cauză s-a ridicat şi un alt contract de cesiune 

datat  21.09.2006 încheiat în aceleaşi condiţii (…), înscris care coroborat cu 

celelalte probe menţionate mai sus evidenţiază implicarea inculpatului ROŞU 

ROBERT MIHĂIŢĂ în activitatea infracţională şi (…).  

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul  ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, acesta este 

unul dintre avocaţii parteneri fondatori ai SCA (…), având cotă parte din societate 

şi încă de la înfiinţare, din anul 2005, este avocatul care conduce departamentul 

litigii, având în coordonare un număr de aproximativ 40 de avocaţi, parteneri, 

asociaţi sau colaboratori.  

 

(…)  

Contrar celor susţinute de inculpatul ROŞU ROBERT, rolul său în 

activitatea infracțională cercetată în cauză, nu s-a limitat la acordarea asistenţei 

juridice sau întocmirea unor înscrisuri, acesta participând nu doar la negocierea 

condiţiilor şi clauzelor cesiunii drepturilor inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, ci 

a contribuit activ la convingerea acestuia în reuşita demersului infracţional.  

(…) 
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În aceeaşi perioadă avocaţii din cadrul SCA (…), coordonaţi de inculpatul 

ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, au analizat documentele puse la dispoziţie de 

inculpaţii PĂVĂLOIU NELA şi AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, întocmind 

referate privind situaţia unor dintre aceste bunuri, situaţie juridică în care se găsesc 

inclusiv bunurile care formează obiectul acestei cauze. (Fosta Fermă Regală 

Băneasa  sau Pădurea Snagov)  

Într-una dintre aceste analize se menţionează că dacă bunul solicitat la 

retrocedare nu figurează în Decretul 38/1948 (privind exproprierea bunurilor Casei 

Regale) nu se poate stabili dacă Carol al II-lea mai avea calitatea de persoană 

expropriată.  De asemenea,  în ceea ce priveşte calitatea de persoană îndreptăţită a 

lui AL ROMÂNIEI PAUL, s-a stabilit că termenul de depunere a cererilor de 

reconstituire a dreptului de proprietate potrivit Legii 247/2005  a expirat la data  de  

30.11.2005, dată la care (…) Al României trăia şi prin urmare acesta avea calitatea 

de persoană îndreptăţită potrivit legii. În situaţia în care (…) nu a depus o 

notificare în termenul legal, orice notificare depusă de PAUL AL ROMÂNIEI în 

nume propriu poate fi respinsă ca formulată de o persoană neîndreptăţită. (…) 

Inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ a prezentat apoi situaţia rezultată 

din analiza făcută de avocaţii din subordine inculpatului TRUICĂ REMUS şi 

asociaţilor acestuia.  

(…) 

Cu toate că situaţia bunurilor era incertă, inculpatul PAUL AL ROMÂNIEI 

nefiind în măsură să dovedească că este persoană îndreptăţită la retrocedare în 

condiţiile legii speciale de fond funciar şi că bunurile au fost proprietatea lui Carol 

al II-lea la momentul naţionalizării acestora, respectiv nu existau notificări în 

termen, nu avea mandat special de la tatăl său în viaţă la data expirării termenelor 

prevăzute de lege pentru depunerea notificărilor, nefinalizarea procesului de 

exequatur, lipsa dovezilor că bunurile au fost expropriate de la Carol al II-lea şi în 

unele cazuri existenţa unor dovezi certe că bunurile revendicate nu i-au aparţinut 

acestuia, bazându-se pe influenţa, reală, avută la nivelul autorităţilor şi instituţiilor 

publice, inclusiv în justiţie, inculpatul TRUICĂ REMUS şi asociaţii acestuia au 

decis să preia drepturile pretinse de PAUL AL ROMÂNIEI asupra acestor bunuri 
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şi să-i plătească acestuia o sumă importantă de bani, fiind convinşi că prin corupţie 

vor reuşi să obţină aceste bunuri cu o valoare economică de ordinul sutelor de 

milioane de euro.   

Coroborând (…) rezultă că pe parcursul lunilor septembrie-octombrie 2006 

au avut loc mai multe întâlnirii între TRUICĂ REMUS, ROŞU ROBERT 

MIHĂIŢĂ şi AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, la finalul cărora ultimul inculpat 

a fost convins că poate dobândi bunuri şi implicit bani numai dacă acceptă 

condiţiile impuse de TRUICĂ REMUS pentru traficarea influenţei reale pe care 

acesta o avea. La aceasta a contribuit şi punctul de vedere exprimat de inculpatul 

ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, din postura sa de partener la o casă de avocatură de 

top din România, care a analizat şi a prezentat situaţia reală a bunurilor şi 

incertitudinea existenţei dreptului pretins de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL şi 

care i-a spus acestuia că doar prin intermediul lui REMUS TRUICĂ şi a firmei 

sale de avocaţi poate reuşi în demersul său. 

(…)  

Ştiind că nu poate dovedi că este persoană îndreptăţită în condiţiile legii şi 

nereuşind până la acel moment să obţină vreun bun, cu toate că apelase deja la 

persoane care au pretins că au influenţă pentru obţinerea respectivelor bunuri 

(avocatul (…), avocatul (…), Gostin Marin, Păvăloiu Nela), inculpatul  PAUL AL 

ROMÂNIEI a fost dispus să accepte orice propunere din partea lui REMUS 

TRUICĂ şi asociaţilor lui, în urma căreia să obţină imediat sume de bani, chiar 

dacă aceste propuneri au vizat traficarea influenţei. Mai mult, acesta a avut 

reprezentarea că în viitor, acceptând înţelegerea cu TRUICĂ REMUS, va obţine 

constant sume de bani importante din bunurile care urmau a fi obţinute şi la care 

nu era îndreptăţit, acceptând să cedeze procente între 50-80% din ceea ce a 

revendicat. 

Împrejurarea că inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a avut încă de 

la început reprezentarea că nu este persoană îndreptăţită potrivit legii pentru a 

revendica bunurile respective şi, mai mult, că şi-a preconstituit înscrisuri pentru a 

crea o aparenţă de legitimitate demersurilor întreprinse, prin fals, rezultă şi din 

(…).  
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(…) 

În lipsa unei împuterniciri date de tatăl său, Carol (…) manifestând în toată 

perioada dezinteres pentru revendicarea unor bunuri în România, inculpatul PAUL 

AL ROMÂNIEI  şi-a „rezolvat” înscrisuri, aparent provenite de la Elena Lupescu 

sau moştenitoarea acesteia, (…), din care să rezulte că ar fi dobândit drepturile 

acesteia asupra bunurilor moştenite în România de la Carol al II lea. Actul de 

vânzare-cumpărare al drepturilor succesorale invocat şi depus de inculpat ca temei 

al pretenţiilor sale asupra acestor bunuri este însă unul fictiv, inculpatul având în 

acelaşi timp şi un act de donaţie pentru aceleaşi drepturi. Din (…) rezultă că 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL i-a arătat ambele înscrisuri, despre care a dat de 

înţeles că au fost întocmite fraudulos, solicitându-i sfatul în legătură cu acestea, 

respectiv care dintre înscrisuri ar trebui folosit pentru a putea revendica bunurile, 

(…) sfătuindu-l să folosească actul de vânzare.  

(…) 

(…). Astfel, în procesul de exequatur a fost depus actul de donaţie (…), dar 

în procedura de revendicare a bunurilor inculpatul, la sfatul avocatului (…), a 

folosit actul de vânzare-cumpărare. În ceea ce priveşte acest contract de vânzare 

cumpărare de drepturi succesorale, a fost  autentificat prin Încheierea  nr. 1489 din 

02.08.2001 a BNP (…) (…), la cererea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, (…) acceptând să fie mandatarul lui (…), persoană pe care nu o 

cunoştea. În acest scop i-a înmânat inculpatului o copie după C.I. iar ulterior 

însoţită de acesta şi (…) s-a deplasat la biroul notarial unde a semnat contractul în 

calitate de mandatar fără a cunoaşte clauzele contractuale şi fără a negocia sau 

primi vreun preţ, deşi era împuternicită în acest sens. Din înscrisurile puse la 

dispoziţie de notarul public care a autentificat contractul de vânzare-cumpărare, 

reiese faptul că la acel moment nu era deschisă în România succesiunea după 

Elena Lupescu sau Carol al II-lea, nefiind eliberat certificat de moştenitor.  

Pentru a justifica calitatea lui (…) în procesul de exequatur, dar şi pentru a-

şi preconstitui înscrisuri necesare revendicării bunurilor pretins a fi aparţinut lui 

Carol al II-lea şi Elenei Lupescu, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL cu ajutorul 

aceleaşi (…), (…) în numele lui (…) a solicitat, la data de 23.09.2002, deschiderea 
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succesiunii după Elena Lupescu, deşi nu exista vreo procură în acest scop. La 

dosarul notarial nu există dovezi cu privire la existenţa/inexistenţa unor 

moştenitori ai acesteia, însă (…) a dat o declaraţie sub numele de (…), în care a 

menţionat în fals că a cunoscut-o pe Elena Lupescu şi că aceasta nu a avut 

moştenitori. (…).  În această modalitate frauduloasă a fost eliberat certificatul de 

calitate de moştenitor nr. 8 din 21.10.2002, (…), potrivit căruia (…) este 

moştenitoarea testamentară a Elenei Lupescu. 

Ulterior, în funcţie de interesul generat de cererile de retrocedare formulate, 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL a deschis succesiunea după Carol al II-lea, 

prinţul (…), (…) şi ulterior după tatăl său Carol (…), obţinând certificate de 

calitate de moştenitor, cu încălcarea normelor notariale în materie succesorală. 

Astfel, potrivit certificatul de calitate de moştenitor nr. 55 din data de  26.05.2005,  

eliberat de notarul public (…), a fost declarat moştenitor legal al lui Carol al II-lea 

tatăl inculpatului, Carol (…) al României, nefiind însă citat în cadrul procedurii şi 

fostul Rege (…), deşi, de notorietate, se cunoştea că este fiul lui Carol al II lea. 

(…). De asemenea, nu se face vorbire nici despre moştenitorul Elena Lupescu, 

soţie supravieţuitoare sau despre legatarul acesteia, (…). 

Apoi, potrivit înscrisurilor predate de BNP Asociați „(…)” pentru 

deschiderea succesiunii şi eliberarea certificatului de calitate de moştenitor de pe 

urma defunctului Carol (…) Al României nu a fost citată şi soţia supravieţuitoare, 

(…), deşi aceasta a fost citată în procesul de exequatur, certificatul fiind eliberat 

pe numele celor doi fii ai defunctului. (…) 

În ceea ce priveşte certificatul de calitate de moştenitor, precizăm că potrivit 

art. 115 din Legea 36/1995, la cererea moştenitorilor notarul public poarte elibera 

un astfel de certificat, care atestă numărul, calitatea şi întinderea drepturilor tuturor 

moştenitorilor legali, precum şi cota succesorală care revine fiecăruia. Ca 

procedură, certificatul de calitate de moştenitor se eliberează cu respectarea 

procedurii prevăzute de lege pentru eliberarea certificatului de moştenitor, 

respectiv notarul public citează toate persoanele care au vocaţie la moştenire, 

stabileşte calitatea moştenitorilor şi întinderea drepturilor acestora, aspecte pe care 

le consemnează în încheierea finală a procedurii succesoral. 
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Toate aceste înscrisuri întocmite/eliberate în mod fraudulos, cu 

nerespectarea procedurii notariale, au fost utilizate apoi de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE pentru a-şi justifica pretenţiile în faţa autorităţilor 

publice deţinătoare a bunurilor revendicate.  

Trebuie subliniat de asemenea că un alt aspect care a contat în realizarea 

înţelegerii a fost acela că inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL i s-a promis că prin 

influenţa lui REMUS TRUICĂ şi a asociaţilor săi în lumea politică şi în presa din 

România i se va recunoaşte statutul de membru al Casei Regale a României, 

fiindu-i promise chiar funcţii onorifice de reprezentare a Statului Român, urmare a 

acestei calităţi, iar pentru inculpat acest fapt a contat la fel de mult ca şi banii. 

(…) 

Rezultă aşadar că la data încheierii contractului de cesiune, respectiv  

01.11.2006, obţinând semnătura inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, inculpaţii TRUICĂ REMUS, SILBERSTEIN TAL, 

STEINMETZ BENYAMIN, ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ şi (…) au constituit 

un grup infracțional, care a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate de 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, prin infracţiuni de corupţie/asimilate acestora, 

respectiv oferire de bani/bunuri persoanelor din cadrul autorităţilor/instituţiilor 

deţinătoare a acestor proprietăţi sau altor persoane cu influenţă asupra 

funcţionarilor publici în scopul determinării acestora să acţioneze potrivit scopului 

grupului, instigarea şi complicitatea la săvârşirea de către aceste persoane a 

infracţiunii de abuz în serviciu (prin punerea la dispoziţie/semnarea înscrisurilor 

necesare), traficarea influenţei, reale, asupra funcţionarilor publici. 

Deşi discuţiile cu inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE s-au purtat 

iniţial de TRUICĂ REMUS şi ROBERT ROŞU MIHĂIŢĂ,  aceştia  au comunicat 

în permanenţă cu ceilalţi membrii ai grupului, care au fost ţinuţi la curent cu 

fiecare demers întreprins. Astfel, din (…) rezultă că încă înainte de constituirea 

grupului infracţional inculpatul TAL SILBERSTEIN a avut reprezentarea 

dobândirii certe a bunurilor revendicate de PAUL AL ROMÂNIEI, bazându-se pe 

influenţa pe care o au, singura preocupare fiind aceea de a-l convinge pe AL 
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ROMÂNIEI PAUL de existenţa acestei influenţe pentru a-l determina să semneze 

o înţelegere fermă.  

(…) 

Fără dubiu din actele dosarului rezultă că anterior acestei date de  

01.11.2006  inculpatul REMUS TRUICĂ şi asociaţii săi în RECIPLIA LTD au 

avut discuţii şi întâlniri pentru a decide în legătură cu preluarea drepturilor 

succesorale ale inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, fiindu-le prezentate acestora 

lista bunurilor, situaţia lor juridică, precum şi o valoare estimată. Acestea 

reprezintă doar acte pregătitoare ale constituirii grupului infracțional, constituit cu 

certitudine la data perfectării contractului de cesiune, 01.11.2006. Aceasta întrucât 

în lipsa contractului membrii grupului infracțional n-ar fi avut justificarea 

săvârşirii unor infracţiuni, prefigurate şi necesare pentru dobândirea bunurilor în 

cauză. 

Grupul infracţional a fost constituit de TRUICĂ REMUS, SILBERSTEIN 

TAL, STEINMETZ BENJAMIN, (…), toţi asociaţi în cadrul RECIPLIA LTD şi 

care urmau astfel să obţină în mod direct foloasele activităţii infracționale, 

respectiv bunurile revendicate de PAUL AL ROMÂNIEI, pe care acesta urma să 

le transfere societăţii RECIPLIA SRL, deţinută integral de RECIPLIA Ltd. Pentru 

că activitatea infracţională presupunea şi demersuri juridice impuse de legile 

speciale de retrocedare (notificări, reprezentare în instanță), pentru a da aparenţa 

de legitimitate pretenţiilor inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, pentru a păstra 

ascunsă adevărata natură a înţelegerii, chiar şi faţă firma de avocaţi, la 

constituirea grupului a fost cooptat şi avocatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, 

care  a participat încă de la început la toate discuţiile între grup şi AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE.   

(…)  

În privinţa lui ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, implicarea lui în grupul 

infracțional a fost determinată pe de o parte de dorinţa de a obţine sume 

importante de bani (procent din bunuri ca onorariu de succes, din care o parte 

suportată doar de REMUS TRUICĂ mail din data de 05.12.2006 - (…)),  iar pe de st
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altă  parte de dorinţa de afirmare ca avocat cu clienţi importanți în portofoliu, 

reputaţia şi averea lui STEINMETZ fiind hotărâtoare.  

(…) 

Cercetările efectuate au relevat faptul că încă de la început inculpatul 

TRUICĂ REMUS i-a promis cumpărătorului de influenţă, inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL, că demersurile efectuate în scopul retrocedării bunurilor 

pretinse vor avea succes, având şi sprijinul şi notorietatea firmei de avocatură  (…) 

. 

(…) 

         În ceea ce priveşte relaţia dintre inculpaţi, membri ai grupului infracțional, 

din (…) a rezultat că BENYAMIN STEINMETZ a fost cel care a coordonat 

întreaga activitate, fiind cel care a adus aportul cel mai mare, iar TAL 

SILBERSTEIN era omul de încredere al acestuia şi cel care transmitea ordinele 

primului, fie direct fie indirect prin intermediul lui MARCOVICI MARIUS 

ANDREI.  

(…)  

După încheierea contractului de cesiune, membrii grupului infracţional au 

început demersurile concrete pentru obţinerea bunurilor, pentru care PAUL AL 

ROMÂNIEI depusese notificări în baza legilor speciale de retrocedare, majoritatea 

dintre acestea aflate în nelucrare la autorităţile publice sau în fază de judecată în 

diverse etape procesuale. Inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ a preluat de la 

avocatul (…) toate dosarele privind procesele pe rol şi de asemenea au fost 

preluate de la PĂVĂLOIU NELA şi AL ROMÂNIEI PAUL dosarele vizând 

imobile aflate în proceduri administrative şi toate înscrisurile deţinute de aceştia 

având ca obiect bunurile solicitate la retrocedare.  

Aşa cum am arătat mai sus între AL ROMÂNIEI PAUL şi REMUS 

TRUICĂ şi asociaţii acestuia din grupul infracţional nu a fost încheiat un contract 

real de cesiune de drepturi succesorale şi litigioase în cadrul căruia în schimbul 

unei sume de bani inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL să-şi cedeze definitiv toate 

aceste drepturi asupra bunurilor revendicate, ci a fost o modalitate de ascundere a 

cumpărării /traficului de influenţă.  
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Această activitate de traficare a influenţei a continuat apoi şi pe parcursul 

anilor 2007-2013, în condiţiile în care dobândirea bunurilor revendicare a presupus 

derularea unor proceduri în timp, membrii grupului promiţându-i lui AL 

ROMÂNIEI PAUL în toată această perioadă că au influenţa necesară pentru 

obţinerea în final a bunurilor. Inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL a acceptat ca în 

schimbul cedării părţilor însemnate din bunuri la care am făcut referire mai sus, în 

schimbul unor sume de bani sub forma unei rente periodice, dar şi în schimbul 

sprijinului politic  pentru recunoaşterea  sa publică ca membru al familiei regale, să 

rămână mai departe în înțelegerea cu RECIPLIA SRL.  

În prima parte a perioadei, anii 2007-2009, legătura membrilor grupului cu 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL a fost ţinută în principal de inculpatul TRUICĂ 

REMUS, întâlnirile  repetate având loc în principal în biroul inculpatului  ROŞU 

ROBERT MIHĂIŢĂ de la firma de avocaţi, de fiecare dată inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE primind asigurări că s-a acţionat pentru dobândirea 

bunurilor şi, în cel mai scurt timp, îşi va primi banii pentru cel  mai important 

dintre imobilele revendicate, fosta fermă Băneasa şi de asemenea că trebuie să aibă 

răbdare, întrucât numai prin influenţa membrilor grupului poate să obţină banii. 

(…) 

Inculpatul TRUICĂ REMUS nu a fost un simplu mandatar al RECIPLIA 

SRL, aşa cum (…) ci, aşa cum rezultă din (…), a fost persoana care a menţinut 

permanent legătura cu cumpărătorul de influenţă, pe parcursul anilor 2007-2010,  

punându-l la curent cu demersurile efectuate sau rezolvând solicitările acestuia, 

menţinându-i convingerea că numai în această modalitate va putea să obţină 

bunurile solicitate la retrocedare.  

(…)  

Discuţia face referire la mandatul dat inculpatei PĂVĂLOIU NELA şi 

evidenţiază convingerea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL asupra faptului că 

aceasta este depăşită şi că singura persoană care are influenţa necesară pentru a 

obţine bunurile este inculpatul TRUICĂ REMUS, din discuţie rezultând că este 

dispus să acorde sprijin pentru orice fel de activitate desfăşurată. Ulterior, la 

cererea  lui TRUICĂ REMUS, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL s-a prezentat în 
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faţa autorităţilor, la şedinţele la care s-au discutat cererile sale, influenţând soluţia 

prin simpla sa prezenţă şi importanţa numelui şi a apartenenţei declarată la Casa 

Regală, aspecte pe care le vom detalia pe larg mai jos, când vom expune modul în 

care a fost retrocedată ferma regală Băneasa.  

(…) 

Activitatea lui REMUS TRUICĂ desfăşurată pentru menţinerea 

cumpărătorului de influenţă în înţelegere, a fost susţinută nu doar de inculpatul 

ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ,  ci şi de ceilalţi membri ai grupului, prin participare 

directă la întâlniri cu cumpărătorul de influenţă, fie prin susţinerea financiară a 

intereselor grupului infracţional, furnizând sume de bani lui Paul Al României în 

afara contractului încheiat, fie indirect prin intermediul altor persoane care au 

aderat ulterior la grupul constituit. 

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul TAL SILBERSTEIN, acesta a fost 

prezentat inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, ulterior încheierii cesiunii, la 

începutul anului 2007, pentru a i se întări convingerea acestuia asupra influenţei 

reale pe care REMUS TRUICĂ pretindea că o are, direct sau indirect, la nivelul 

conducerii politice a ţării. Rolul lui TAL SILBERSTEIN a fost esenţial, persoana, 

reputaţia şi susţinerile acestuia fiind elementele determinante în convingerea 

prinţului PAUL AL ROMÂNIEI pentru cumpărarea influenţei, cu atât mai mult cu 

cât acesta s-a prezentat ca fiind unul dintre asociaţii din RECIPLIA. După 

semnarea cesiunii, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE s-a întâlnit la 

sediul firmei de avocaţi (…) cu inculpatul TAL SILBERSTEIN, acesta 

promițându-i  în mod direct că are  influența necesară prin prisma calităţii de 

consilier al lui (…) pentru reuşita demersului infracţional:  

(…) 

Dacă în primă fază demersurile efective ale grupului infracțional pentru 

obţinerea bunurilor au fost întreprinse de REMUS TRUICĂ şi ROŞU ROBERT 

MIHĂIŢĂ, ulterior, profitând de prezenţa sa cu regularitate  în România, urmare a 

unui contract de consultanţă avut cu (…) pentru alegerile din anul 2008, inculpatul 

TAL SILBERSTEIN s-a implicat în mod direct în aceste demersuri, cu atât mai 

mult cu cât din această postură  a putut să pretindă faţă de inculpatul PAUL AL 
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ROMÂNIEI că are influenţă inclusiv la nivelul primului-ministru de la acea dată, 

preşedinte (…).  

De altfel, din (…) rezultă că TAL SILBERSTEIN prezenta şi afişa 

permanent această legătură a sa la cel mai înalt nivel politic în statul român, fiind 

prezentată ca modalitate de rezolvare a eventualelor probleme ivite în derularea 

afacerii. 

(…) 

Profitând de aceste legături politice, la iniţiativa inculpatului REMUS 

TRUICĂ, inculpatul TAL SILBERSTEIN,  a acţionat pentru obţinerea unei funcţii 

politice de reprezentare pentru PAUL AL ROMÂNIEI, purtând discuţii directe cu 

persoane care ar fi avut competenţă în acest sens. 

(…)  

Pe lângă activitatea de traficare a influenţei faţă de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, inculpatul TAL SILBERSTEIN a susţinut grupul 

infracţional şi prin implicare şi acţiuni nemijlocite în procedurile de retrocedare, 

prezentându-se în faţa autorităţilor care urmau să soluţioneze cererile şi etalându-şi 

relaţiile avute la nivelul autorităţilor centrale (Guvernul Romniei), punând astfel 

presiune pe funcţionarii publici în scopul emiterii unor soluţii favorabile. 

(…)  

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul BENYAMIN STEINMETZ, din (…), 

rezultă că a fost implicaţi în mod activ în activitatea grupului infracțional, a fost 

informat în permanenţă, susţinând activitatea de traficarea influenţei şi aprobând 

săvârşirea unor fapte de certe de corupţie (mituirea funcţionarilor publici), iar 

acţiunile inculpaţilor TRUICĂ, ROŞU şi SILBERSTEIN au fost întreprinse după 

consultarea sa prealabilă.  

(…)  

Din (…) a rezultat apoi că pentru a-şi asigura susţinerea intereselor 

membrilor grupului, inculpatul BENYAMIN STEINMETZ a organizat petreceri 

private, în Israel sau la Monaco, la care a invitat persoane cu funcţii importante în 

statul român, parlamentari sau membrii ai guvernului, iar apoi numele acestora a 

fost folosit de membrii grupului pentru a-şi dovedi influenţa, atât faţă de inculpatul 

PAUL AL ROMÂNIEI, cât şi faţă de funcţionarii publici cu atribuţii în 
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retrocedarea bunurilor revendicate de acesta şi urmărite de grup. De asemenea, la 

astfel de petreceri au fost invitaţi oameni de afaceri cu scopul atragerii lor în 

proiectul „RECIPLIA”, STEINMETZ urmărind astfel ca pretind necesari pentru 

obţinerea bunurilor să fie suportaţi de alte persoane.  

(…) 

În ceea ce priveşte relaţia dintre inculpaţi, membri ai grupului infracțional, 

din (…) a rezultat că BENYAMIN STEINMETZ era cel care a coordonat întreaga 

activitate, fiind cel care a adus aportul cel mai mare. 

(…) 

Implicarea permanentă în activitatea infracţională desfăşurată de inculpatul 

TRUICĂ REMUS prin intermediul RECIPLIA SRL în interesul grupului 

infracţional rezultă şi din faptul că aceştia au contribuit cu sume de bani necesare 

activităţii desfăşurate de TRUICĂ, fapt care rezultă atât din (…), cât şi din (…). 

Astfel, potrivit (…), fondurile acesteia au provenit exclusiv dintr-un împrumut 

acordat de RECIPLIA LTD, împrumut în valoare de 15 milioane de euro. Aceşti 

bani au provenit din contribuţiile asociaţilor în RECIPLIA LTD, disimulate sub 

forma unor contracte de împrumut între această societate şi mai multe societăţi tip 

offshore controlate de membrii grupului sau chiar cu aceştia ca persoane fizice 

(cazul lui REMUS TRUICĂ). De asemenea, o parte din banii care au fost daţi sau 

destinaţi de membrii grupului  inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE au 

provenit din împrumuturi acordate unor interpuşi ai inculpatului REMUS 

TRUICĂ, de către offshore-uri controlate de membrii grupului, fără evidenţieri 

contabile la RECIPLIA SRL. (…)  În acest sens (…)  pentru menţinerea încrederii 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL în reuşita demersului grupului infracţional, 

inculpaţii cetăţeni străini au pus la dispoziţie importante sume de bani, în afara 

contractului de cesiune încheiat, bani care prin intermediul (…) au ajuns la 

inculpatul REMUS TRUICĂ, urmând ca acesta să le remită cumpărătorului de 

influenţă.  

(…) 

Din (…) rezultă de asemenea că membrii grupului au avut de la început 

reprezentarea că pentru obţinerea bunurilor revendicate de inculpatul PAUL AL 
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ROMÂNIEI, a căror situaţie era incertă, dată fiind neîndeplinirea condiţiilor legale 

de către acesta, se vor comite infracţiuni de corupţie, pe care le-au acceptat. 

(…) 

         Începând cu anul 2007 la grupul infracțional constituit au aderat inculpaţii 

MARCOVICI MARIUS ANDREI, ANDRONIC DAN CĂTĂLIN ŞI MOSHE 

AGAVI. Aderarea şi activitatea acestora în cadrul grupului infracțional a fost 

determinată de interesele membrilor acestuia sau de necesitatea de a dovedi 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE influenţa pretinsă în lumea politică 

şi media, aceștia susţinând apoi constant activitatea de traficare a influenţei 

desfăşurată de TRUICĂ REMUS şi TAL SILBERSTEIN. 

         Inculpatul MARCOVICI  MARIUS ANDREI  a aderat la grupul infracţional 

constituit din inculpaţii TRUICĂ REMUS, TAL SILBERSTEIN, BENJAMIN 

STEINMETZ , ROŞU ROBERT ŞI (…) în anul 2007, fiind „omul lui Tal”, 

persoana cu care se discuta în lipsa acestuia sau care transmitea dispoziţiile 

inculpatului TAL SILBERSTEIN. Fiind consilier al primului ministru, a contribuit 

la întărirea convingerii inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL în influenţa reală a 

grupului în lumea politică.   

(…)  

        Aşa cum am arătat mai sus, pentru inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL contau 

în aceeaşi măsură atât banii, cât şi recunoaşterea publică a apartenenţei sale, cu 

atât mai mult cu cât procesul de exequatur nu era finalizat, iar în presa din ţară se 

publicaseră articole nefavorabile acestuia. Aceste nemulţumiri au fost aduse la 

cunoştinţa membrilor grupului infracțional, respectiv la cunoştinţa lui TRUICĂ 

REMUS, TAL SILBERSTEIN ŞI ROŞU ROBERT, care au promis că prin 

influenţa avută în media vor crea o imagine favorabilă cumpărătorului de 

influenţă.  

           Pentru a întări convingerea în reuşita acestui demers inculpații REMUS  

TRUICĂ ŞI TAL SILBERSTEIN au menţionat în discuţii numele inculpatului 

ANDRONIC DAN CĂTĂLIN ca fiind persona prin intermediul căreia vor 

controla presa. 

(…) 
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În acest context, inculpatul ANDRONIC DAN CĂTĂLIN a aderat la grupul 

infracţional în anul 2007 şi i-a fost prezentat lui PAUL AL ROMÂNIEI ca o 

persoană influentă în lumea media, dar şi în lumea politică, fiind consultant 

responsabil de campania electorală a primului ministru.  

 (…) , inculpatul ANDRONIC DAN a susţinut activitatea de traficare a 

influenţei exercitată de TRUICĂ REMUS şi TAL SILBERSTEIN, întărind 

convingerea cumpărătorului de influenţă că reuşita demersului se va datora şi 

presiunii media exercitată prin intermediul publicaţiilor coordonate de acesta. 

Acţiunile sale de susţinere a activităţii de traficare a influenţei faţă de inculpatul 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE s-au derulat în mod continuat pe parcursul anilor 

2007-2013. 

De asemenea, inculpatul ANDRONIC DAN a contribuit la întărirea 

convingerii lui AL ROMÂNIEI PAUL  în influenţa reală a grupului la nivel politic 

cel mai înalt în statul român, prietenia sa cu primul ministru de la acel moment 

fiind de notorietate, precum  şi  la evitarea unor acţiuni ale cumpărătorului de 

influenţă împotriva inculpatei  SC RECIPLIA SRL şi, implicit, împotriva grupului, 

acţiuni prin care acesta să pretindă alte procente din bunurile revendicate.  

(…)   

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul MOSHE AGAVI, acesta a fost  

reprezentantul BSG Grup în România, ocupându-se în mod direct de investiţiile 

imobiliare ale lui BENYAMIN STEINMETZ în România, iar  începând cu anul 

2007 a acţionat în cadrul grupului reprezentând interesele acestuia. Din (…) 

rezultă nu doar legătura cu inculpatul BENYAMIN STEINMETZ, ci şi faptul că 

MOSHE AGAVI a desfăşurat activităţi în coordonarea lui TAL SILBERSTEIN, 

confirmând astfel o dată în plus legătura existentă între toţi membrii grupului.  

(…)  

După aderarea la grupul infracțional a fost pus la curent cu demersurile 

realizate de ceilalţi membrii, a participat în mod direct la discuţii cu PAUL AL 

ROMÂNIEI, a semnat acte ca reprezentat al RECIPLIA. 

Inculpatul MOSHE AGAVI nu a acţionat ca un simplu administrator de fapt 

al RECIPLIA SRL, angajând doar contabili sau semnând acte, ci a fost implicat 
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activ în relaţia cu inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, participând la discuţii şi 

negocieri cu acesta, sprijinind poziţia celorlalţi membrii ai grupului faţă de 

cumpărătorul de influenţă. 

(…) 

Din (…) rezultă că MOSHE AGAVI a acţionat la dispoziţia inculpatului 

BENYAMIN STEINMETZ, exprimând punctul de vedere al acestuia în relaţiile cu 

ceilalţi membri ai grupului, fiind consultat de aceştia atunci când a fost necesară 

aprobarea inculpatului STEINMETZ pentru demersurile întreprinse. 

(…)  

Rezultă că inculpatul MOSHE AGAVI a desfăşurat activităţi în sprijinul 

grupului şi pentru realizarea scopului acestuia, respectiv dobândirea prin orice 

mijloace a bunurilor revendicate în România de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, 

fiind unul dintre oamenii de încredere al inculpatului BENYAMIN STEINMETZ,  

acţionând ca reprezentant al acestuia şi menţinând legătura cu ceilalţi membrii ai 

grupului, care, prin intermediul său, l-au informat pe STEINMETZ despre stadiul 

demersurilor şi au primit indicaţii de la acesta.   

(…) 

În urma activităţii infracționale desfăşurată de membrii grupului 

infracţional, constând în coruperea funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei 

Silvice Ilfov, Primăriei Snagov şi Prefecturii judeţului Ilfov, respectiv din cadrul 

Institutului de Cercetare, Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, precum şi din 

cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, s-au obţinut două bunuri 

importante, Pădurea Snagov (august 2007) şi fosta Fermă regală Băneasa, 

(septembrie 2008), care îi interesau în special pe membrii grupului, datorită valorii 

şi potenţialului economic al zonelor. (analiza dobândirii acestor bunuri o vom 

prezenta pe larg la punctele 2 şi 3 din rechizitoriu) 

Ulterior, după dobândirea bunurilor acestea au fost transferate de inculpatul 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE prin contracte de vânzare cumpărare către 

RECIPLIA SRL, disimulându-se astfel natura ilicită a provenienţei. 

După realizarea acestor transferuri de bunuri, inculpatul AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE nu a primit procente din vânzările ulterioare (respectiv 20% din 
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Băneasa şi 50% din Snagov) , aşa cum se stabilise potrivit contractului de cesiune, 

ceea ce l-a nemulţumit, solicitându-i explicaţii inculpatului TRUICĂ REMUS, 

care  i-a precizat cumpărătorului de influenţă şi soţiei acestuia, (…), că s-au 

cheltuit sume mari de bani pentru recuperarea acestor bunuri. 

(…) 

Facem precizarea că inculpata  RECIPLIA SRL nu a încasat vreun preţ din 

vânzările ulterioare ale unor loturi din terenurile de la Snagov şi Băneasa, fapt care 

rezultă atât din (…) cât şi din (…) . Cercetările au stabilit însă că terenurile 

achiziționate prin intermediari au fost ulterior folosite de inculpatul TRUICĂ 

REMUS pentru a obţine în mod nelegal importante sume de bani prin credite 

bancare. (activitate infracțională care face obiectul dosarului  (…) al DNA – Secţia 

a  II –a ) 

În aceste împrejurări inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a căutat 

să intre în legătură cu alţi oameni influenţi, cu ajutorul cărora să obţină bunuri. 

Astfel, inculpatul şi-a cedat drepturile asupra aceloraşi bunuri societăţii (…) SRL, 

controlată de (…) , iar în schimbul bunurilor cedate a primit 60% din părţile 

sociale ale respectivei societăţi. (…) 

Urmare a acestei înţelegeri s-a obţinut un alt bun pretins de inculpatul PAUL 

AL ROMÂNIEI, respectiv Staţia de montă Băneasa, printr-o decizia administrativă 

a primarului general al Municipiului București, deşi nici acest imobil nu a fost 

proprietatea lui Carol al II-lea şi, prin urmare, nu putea fi retrocedată celui care se 

pretindea moştenitorul acestuia.  

Prefectul de la acel moment  al Municipiului Bucureşti a atacat în instanţă 

această dispoziţie, iar Tribunalul Bucureşti a admis acţiunea, constatând că Staţia 

de montă Băneasa (situaţie identică cu Pădurea Snagov) nu a fost proprietatea 

regelui Carol al II lea, conform Deciziei nr. 1/1941 a ÎCCJ, dar mai mult, că 

indiferent dacă această decizie era sau nu la dosar, din cuprinsul Decretului 

38/1948 rezultă fără dubiu că respectivul bun nu mai aparţinea regelui Carol al II-

lea în anul 1948. Mai mult, instanţa stabileşte şi faptul că AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, formulând notificarea în calitate de cumpărător de drepturi succesorale 

rămase de pe urma Elenei Lupescu, nu este persoană îndreptăţită la restituire, 
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aceasta neavând în România calitatea de moştenitoare a defunctului rege. Această 

sentinţă a rămas  irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel 

Bucureşti prin decizia 68/19.01.2015. (…)  

În aceste condiţii în care inculpatul PAUL AL ROMÂNIEI a cerut în 

permanenţă bani, arătându-şi nemulţumirea în legătură cu activitatea grupului 

pentru bunurile pe care le revendică şi intenţia de a rupe înţelegerea avută, a fost 

nevoie ca membrii grupului infracțional să continue activitatea de traficare a 

influenţei şi după anul 2009 promițându-i inculpatului PAUL AL ROMÂNIEI că 

în continuare fac demersuri şi că obţinerea bunurilor poate fi realizată numai de 

către aceştia, fiind singurii care au influenţa necesară.  

          Nemulţumirea şi discuţiile repetate iniţiate de inculpatul PAUL AL 

ROMÂNIEI sub acest aspect a determinat şi disensiuni între membrii grupului, în 

condiţiile în care aceştia au aflat că inculpatul REMUS TRUICĂ a obţinut, prin 

persoane interpuse, o parte din terenurile retrocedate şi, de asemenea, şi-a însuşit o 

parte din banii acordaţi cu titlu de împrumut către RECIPLIA SRL. În aceste 

condiţii  TRUICĂ REMUS  a fost determinat să-şi cedeze părţile din RECIPLIA 

LTD şi, implicit din RECIPLIA SRL, fiind exclus din grupul infracţional. (…)  

Începând cu anul 2010, după ce inculpatul REMUS TRUICĂ a părăsit 

grupul, inculpatul TAL SILBERSTEIN a preluat coordonarea activităţii acestuia 

din România, fiind informat şi participând la luarea oricărei decizii vizând 

perfectarea înţelegerii cu cumpărătorul de influenţă şi acţiunile concrete pentru 

obţinerea sau valorificare bunurilor revendicate. De asemenea, acesta a intervenit 

ori de câte ori interesele grupului infracțional puteau fi afectate de vreo acţiune a 

cumpărătorului de influenţă, participând la întâlnirile programate cu acesta sau 

stabilind  împreună cu ceilalţi membrii modul de rezolvare a problemelor ivite. 

De asemenea, tot începând cu anul 2010 rolul inculpatului MARCOVICI 

MARIUS ANDREI  în cadrul grupului a sporit, fiind desemnat administrator al 

inculpatei RECIPLIA SRL, dar şi împuternicit al offshore-ului din Cipru, 

RECIPLIA LTD, preluând rolul inculpatului TRUICĂ REMUS în relaţia cu 

cumpărătorul de influenţă. În această calitate a purtat discuţii în mod direct cu 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, pentru a-i menţine acestuia convingerea că 
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doar prin influenţa grupului va putea obţine bunurile revendicate şi promiţându-i 

că îşi va primi banii conform cesiunii.   

(…) 

Urmare a întâlnirilor şi discuţiilor purtate, membrii grupului infracţional, 

respectiv TAL SILBERSTEIN, ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, MARCOVICI 

MARIUS ANDREI, MOSHE AGAVI şi ANDRONIC DAN CĂTĂLIN,  a reuşit 

să-l convingă încă o dată pe inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE  de 

influenţa avută pentru dobândirea bunurilor pretinse, astfel că acesta a acceptat să 

încheie o nouă „înţelegere” cu inculpata RECIPLIA SRL, parte fiind de această 

dată şi (…).  

 „Înţelegerea” a fost autentificată de notarul public (…) la data de 

13.04.2011, reprezentând un act adiţional la contractul de cesiune de drepturi din 

noiembrie 2006, iar inculpata RECIPLIA SRL a fost reprezentată de inculpatul 

MARCOVICI MARIUS ANDREI. (…) 

După încheierea noului act adiţional, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL s-a 

considerat însă în continuare nedreptăţit, neprimind banii promişi, astfel că i-a 

cerut (…), avocatul pe care l-a angajat pentru a-l reprezenta în procesul de 

exequatur, nefinalizat încă, să-i întocmească o plângere penală şi să-l însoţească la 

sediul firmei de avocaţi (…) pentru a discuta cu membrii grupului alte condiţii 

pentru a rămâne în continuare în înţelegere cu aceştia şi inculpata RECIPLIA 

SRL. Avocatul a întocmit plângerea penală, datată mai 2011, iar apoi a mers 

împreună cu inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL la întâlnirea programată, la sediul 

firmei de avocaţi, la aceasta participând inculpaţii ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, 

TAL SILBERSTEIN şi ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, care s-au arătat 

nemulţumiţi de pretenţiile inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, neajungându-se 

astfel la un consens,  inculpaţii susţinând încă o dată că sunt singurii în măsură să 

obţină bunurile pretinse.  

Prezenţa inculpatului ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ la această întâlnire este 

nejustificată raportat la apărările formulate în prezentul dosar, având în vedere că 

acesta a pretins că ar fi fost doar avocat al inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, 

acţionând cu bună credinţă în limitele statutului profesiei de avocat, dar la 
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respectiva întâlnire „clientul” său a fost asistat de un alt avocat, discuţiile vizând 

relaţia cu RECIPLIA şi membrii grupului infracţional care controlează sau 

acţionează pentru aceasta. În aceste condiţii, prezenţa inculpatului ROŞU şi 

derularea concretă a întâlnirii, dovedesc o dată în plus că acesta a acţionat ca 

avocat al RECIPLIA şi a fost membru activ în cadrul grupului.  

De asemenea, contrar celor susţinute de inculpatul ANDRONIC DAN 

CĂĂLIN, respectiv că prezenţa sa la întâlnirile avute cu cumpărătorul de influenţă 

a fost doar întâmplătoare, acesta s-a implicat alături de inculpatul TAL 

SILBERSTEIN în convingerea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL în reala 

influență a grupului, (…). 

Întrucât inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ a descoperit plângerea 

penală căutând între actele avocatului (…), fără permisiunea acestuia, relatând 

apoi aceasta celorlalţi membrii ai grupului, discuţia a degenerat în ameninţări, 

reacţia fiind una exagerată, în condiţiile în care nu ar fi avut motive de îngrijorare 

dacă înţelegerea ar fi fost una licită, aşa cum pretind în (…). 

(…)  

(…) 

         Şi după această întâlnire, activitatea de traficare a influenţei realizată de 

inculpatul TAL SILBERSTEIN şi susţinută de ceilalţi membrii ai grupului s-a 

desfăşurat în mod continuat, ceea ce rezultă atât din probele menţionate mai sus, 

dar şi din discuţia a purtată în locuinţa inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE în luna decembrie 2011, la care a participat şi inculpatul  BENYAMIN 

STEINMETZ, venit în România tocmai pentru a-l convinge pe inculpatul AL 

ROMÂNEI PAUL PHILIPPE de influenţa pe care o au şi pentru a-l determina să 

rămână în înţelegerea frauduloasă încheiată cu grupul RECIPLIA. (…): 

(…)  

Aceasta a fost prima dată când inculpatul BENYAMIN STEINMETZ s-a 

întâlnit cu AL ROMÂNIEI PAUL, deşi relaţia grupului cu acesta se derula deja de 

mai mulţi ani. Întâlnirea  a fost determinată de temerea inculpatului Steinmetz că 

„afacerea Reciplia” ar putea face obiectul unei investigaţii oficiale, urmare a 

plângerii penale cu care grupul a fost ameninţat şi astfel  ar putea fi tras la 

răspundere pentru infracţiunile de corupţie deja săvârşite pentru obţinerea 
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bunurilor de la Snagov şi Băneasa. În cadrul discuţiei purtate  membrii grupului 

infracţional recunosc faptele de corupţie săvârşite, făcând referire la banii care au 

fost daţi pentru obţinerea bunurilor, promiţându-i totodată inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL că vor obţine în continuare bunuri şi că acesta îşi va primi 

banii conform înţelegerii, având în vedere că sunt persoane importante nu doar în 

România ci şi în lume, cu influenţă politică la cel mai înalt nivel. La rândul său AL 

ROMÂNIEI PAUL acceptă promisiunea inculpatului STEINMETZ BENYAMIN 

şi promite la rândul său că îşi va îndeplini partea din înţelegere şi că va renunţa 

inclusiv la avocatul (…). 

(…) 

După întâlnirea menționată mai sus, inculpatul TAL SILBERSTEIN îi 

relatează inculpatului DAN ANDRONIC cele discutate, punându-l la curent, 

prezentându-i întâlnirea ca pe un succes în sensul că înţelegerea cu PAUL AL 

ROMÂNIEI va continua în termenii conveniţi, prin aceasta fiind dovedită încă o 

dată implicarea activată a lui DAN ANDRONIC în activitatea grupului 

infracțional, o astfel de discuţie neputând avea altă justificare.   

(…) 

Trebuie precizat faptul că la data acestei întâlniri din decembrie 2011, din 

grupul infracţional făcea deja parte şi inculpatul MATEESCU LUCIAN 

CLAUDIU. Aderarea acestuia la grup se datorează faptului că inculpaţii 

MARCOVICI ANDREI MARIUS ŞI ANDRONIC DAN CĂTĂLIN nu au putut 

să suplinească rolul lui TRUICĂ REMUS în relaţia cu AL ROMÂNIEI şi soţia sa, 

nereuşind „să-i ţină ocupaţi”, astfel că  inculpatul TAL SILBERSTEIN i-a cerut 

lui ANDRONIC să găsească o persoană care să se ocupe de această activitate. 

 În acest fel la grupul infracțional a aderat inculpatul MATEESCU LUCIAN 

CLAUDIU, fiind prezentat inculpatului TAL SILBERSTEIN de inculpaţii 

MARCOVICI şi ANDRONIC, la data de 18.10.2011, iar apoi, fiind acceptat de 

TAL SILBERSTEIN, acesta a acţionat apoi în cadrul grupului alături de inculpatul 

MARCOVICI, preluând rolul inculpatului TRUICĂ în activitatea infracţională. 

(…) 
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În activitatea desfăşurată acesta a contribuit la întărirea convingerii 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL că grupul are influenţă politică, financiară şi 

în media şi aceasta este singura şansă pe care o are pentru a putea obţine bunurile 

pe care le revendică. Inculpatul a cooperat îndeaproape cu TAL SILBERSTEIN, 

MARCOVICI MARIUS ANDREI, ROŞU ROBERT, ANDRONIC DAN 

CĂTĂLIN, participând la majoritatea discuţiilor şi negocierilor pentru menţinerea 

lui AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în înţelegerea cu inculpata RECIPLIA SRL. 

Aceste aspecte rezultă atât din (…) .  De exemplu, într-un (…), urmare a unei 

întâlniri cu AL ROMÂNIEI PAUL, la care a participat şi inculpatul MATEESCU  

LUCIAN, se evidenţiază  rolul pe care l-a avut inculpatul în grupul infracţional, 

respectiv de susţinere a intereselor membrilor acestuia şi nu de dezvoltator 

imobiliar. 

(…) 

 De asemenea, din (…) purtată de inculpatul ANDRONIC DAN CĂTĂLIN 

cu ceilalţi membrii ai grupului inclusiv cu inculpatul MATEEESCU LUCIAN, 

reiese faptul că acesta din urmă a fost pus la curent cu fiecare activitate a grupului, 

sau a semnalat orice acţiune care ar putea influenţa obţinerea bunurilor pretinse de 

AL ROMÂNIEI PAUL.  

Faptul că nu a fost un simplu consultant imobiliar pentru RECIPLIA SRL 

rezultă de asemenea şi din aceea că a fost împuternicit să reprezinte inculpata de 

către administratorul de drept, a participat la discuţii privind reglementarea 

situaţiilor financiare(…), iar inculpatul MARCOVICI MARIUS îl încunoştiinţează 

chiar despre cheltuieli curente ale societăţii, ceea ce depăşeşte în mod evident sfera 

unei relaţii contractuale externe, aşa cum ar fi fost pretinsul contract de consultanţă 

imobiliară.   

(…)  

Scopul pentru care inculpatul a aderat la grup a fost acela de a prelua 

coordonarea grupului în relaţia de traficare a influenţei faţă de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL, aceasta mai ales având în vedere deterioarea relaţiilor de la 

momentul respectiv între membrii grupuluui şi cumpărătorul de influenţă, pe 

fondul pretenţiilor crescute ale acestuia, fiind necesară prezentarea unei noi 
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persoane, cu care nu avusese conflicte şi pe care cumpărătorul de influenţă să îl 

perceapă ca pe un  mediator şi care să îi dea încredere că va fi tratat corect. 

(…)  

 De la aderarea sa la grup în 2011 inculpatul MATEESCU LUCIAN a 

acţionat apoi în interesul grupului, pe tot parcursul anilor 2012 şi 2013, contribuind 

la menţinerea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în înţelegerea cu 

RECIPLIA, convingându-l că grupul are influenţă şi acţionează în continuare 

pentru obţinerea bunurilor revendicate, activitatea sa fiind apreciată de inculpatul 

TAL SILBERSTEIN.  

(…) 

Trebuie subliniat de asemenea faptul că pentru activitatea desfăşurată 

inculpatul MATEESCU LUCIAN a primit o sumă lunară de 10.000 de euro, bani 

care nu sunt justificaţi de activităţi de consultanţă imobiliară, în condiţiile în care 

din probele administrate la dosar nu a rezultat că desfăşurat astfel de activitate şi, 

mai mult, societatea RECIPLIA SRL nu a realizat vreun proiect imobiliar în 

această perioadă, rezultând astfel că banii i-au fost daţi pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul grupului infracţional, pentru ajutorul dat în relaţia cu 

cumpărătorul de influenţă.  

În cadrul demersurilor întreprinse inculpatul MATEESCU LUCIAN s-a 

implicat nu doar în activitatea de convingere a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE că prin influenţa avută, politic, în justiţie şi în media, grupul poate 

obţine bunurile revendicate, ci acesta s-a implicat activ în negocierile purtate 

pentru obţinerea efectivă a bunurilor în folosul grupului. 

(…)  

Din (…)purtată în perioada 2011-2013 rezultă că activitatea grupului format 

din  ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, MARCOVICI 

MARIUS ANDREI, MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, MOSHE  AGAVI, a fost 

coordonată de TAL SILBERSTEIN, fiecare aducându-şi contribuţia pentru 

realizarea traficului de influenţă faţă de AL ROMÂNIEI PAUL, dar şi pentru 

obţinerea bunurilor revendicate de acesta şi valorificarea lor. 

De asemenea, şi în această perioadă întreaga activitate din România 

desfăşurată de grup a fost în permanenţă raportată inculpatului BENYAMIN 
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STEINMETZ, legătura cu acesta fiind ţinută în principal de TAL SILBERSTEIN 

dar şi de ceilalţi membrii ai grupului în mod direct, fiecare dintre aceştia 

prezentând, la cererea lui STEINMETZ, situaţia la zi a demersurilor făcute, 

precum şi a sumelor de bani cheltuite.  

Trebuie subliniat faptul că toate acțiunile celorlalți membrii au fost aprobate 

în prealabil de TAL SILBERSTEIN şi BENJAMIN STEINMETZ, aceştia fiind 

liderii grupului.  

(…)  

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, (…) , 

rezultă că a avut un rol important în cadrul grupului, fiind ţinut în permanenţă la 

curent de inculpatul TAL SILBERSTEIN cu privire la orice demers întreprins 

pentru obţinerea bunurilor, dar şi în legătură cu derularea relaţiei cu inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL. Din (…) , rezultă că a participat la discuţiile/negocierile 

purtate cu cumpărătorul de influenţă, contribuind la convingerea acestuia că doar 

cu influenţa grupului infracţional poate obţine bani în continuare.    

(…)  

Succesul retrocedărilor putea fi influenţat şi de articole apărute în presa de 

investigaţie în legătură cu pretenţiile inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL şi relaţia 

acestuia cu REMUS TRUICĂ sau implicarea RECIPLIA şi a lui BENYAMIN 

STEINMETZ, articole care ar fi putut influenţa negativ nu doar opinia publică, ci 

şi funcţionarii implicaţi în procedurile de retrocedare, astfel că orice apariţie 

negativă în presă a fost imediat reclamată şi dezbătută de membrii grupului, 

încercându-se contracararea aspectelor negative evidenţiate în respectivele articole, 

rolul lui ANDRONIC fiind esenţial în acest sens, influenţa lui în presă fiind una 

reală.  

Astfel, din (…) avută de inculpat în această perioadă rezultă fără dubiu 

participarea sa în cadrul grupului, orice articol/ştire apărută în media în legătură cu 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, dar şi în legătură cu implicarea vreunuia din 

membrii grupului în acţiunile acestuia de dobândire a bunurilor revendicate, fiindu-

i de îndată adusă la cunoştinţă. Spre exemplu, atunci când în presă, în ziarul (…) , 

a apărut un articol despre inculpatul BENYAMIN STENMETZ şi legătura 

infracţională a acestuia cu REMUS TRUICĂ în legătură cu retrocedările, atât 
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inculpatul ANDRONIC DAN, cât şi inculpatul ROŞU ROBERT sunt notificaţi de 

avocatul lui STEINMETZ din Israel, (…),  printr-un  email din 18 iulie 2011 (…), 

fiindu-le cerută acestora o replică imediată.  Aceasta arată totodată şi implicarea 

inculpatului ROŞU în activitatea grupului şi faptul că acesta nu a acţionat doar în 

limitele unui contract de asistenţă juridică, ca avocat făcând demersuri juridice 

pentru câştigarea unor litigii referitoare la bunuri, (…) . 

 Aceeaşi a fost reacţia şi la alt articol vizându-l pe TRUICĂ REMUS, deşi 

acesta nu mai făcea parte din grup la data respectivă, inculpatul TAL 

SILBERSTEIN  transmiţând un email inculpatului DAN ANDRONIC, punându-l 

la curent şi cerându-i ajutor pentru formularea unui drept la replică (…). 

În acest context, având în vedere discuţiile conflictuale ivite între AL 

ROMÂNIEI PAUL şi grup, inculpatul ANDRONIC DAN i-a fost prezentat în 

continuare ca fiind o persoană influentă în media, care poate contribui la realizarea 

unei imagini favorabile în presă, dar aceasta doar  în funcţie de conduita urmată în 

relaţia cu grupul, aspect pe care inculpatul ANDRONIC DAN l-a discutat de altfel 

direct cu cumpărătorul de influenţă, discuţie relatată apoi imediat şi inculpatului 

TAL SILBERSTEIN, dovedind astfel implicarea şi coordonarea din partea 

acestuia.  

(…)  

 După această discuţie, din (…) rezultă că TAL SILBERSTEIN i-a cerut lui 

ANDRONIC să publice în revista (…) un articol interviu cu AL ROMÂNIEI 

PAUL, un articol pozitiv în care să fie relevată priceperea, dar şi grija acestuia 

pentru ca ţara să traverseze perioada de criză, subliniindu-se totodată că face parte 

din Casa regală, chiar dacă o altă ramură decât fostul rege (…). (…)  

Trebuie subliniat faptul că rolul inculpatului ANDRONIC DAN nu s-a 

limitat doar la asigurarea unei prese favorabile, ci acesta s-a implicat activ în 

activitatea desfăşurată de grup, participând sau fiind informat în legătură cu 

întâlnirile avute cu inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, al stadiului de soluţionare a 

cererilor de revendicare a bunurilor menţionate în cesiune, dar şi asupra strategiei 

de urmat în continuare pentru atingerea scopului grupului. 

(…) 
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Această discuţie se coroborează cu mailurile trimise în aceeaşi perioadă de 

inculpatul ROBERT ROŞU MIHĂIŢĂ celorlaţi membrii ai grupului, inclusiv lui 

ANDRONIC DAN, cu privire la situaţia unor bunuri revendicate, făcându-se 

precizarea că trebuie stabilită strategia de urmat în continuare de grup pentru 

obţinerea acestor bunuri. (…)  

 (…) 

 În acelaşi sens, menţionăm faptul că, din (…) a rezultat că inculpatul 

ANDRONIC DAN este asociat împreună cu inculpatul TAL SILBERSTEIN  într-

o societate offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice, (…) INC (…), firmă 

care apare că ar fi prestat servicii de consultanţă către RECIPLIA LTD, de 220.000 

de euro. Menţiunea este făcută într-o informare întocmită de firma de avocaţi (…) 

în iulie 2014 şi (…). În acelaşi timp, precizăm că din actele găsite la percheziţia 

domiciliară efectuată la inculpatul ANDRONIC DAN rezultă că aceeaşi societate 

i-a acordat repetat  împrumuturi chiar acestuia, de ordinul sutelor de mii de euro, 

pe parcursul mai multor ani, fără a fi identificată şi o dovadă a restituirii acestor 

bani „împrumutaţi”.  (…) 

 Au fost identificate de asemenea mai multe contracte încheiate de firma 

(…), deţinută de inculpatul DAN ANDRONIC, cu (…) LTD, societate deţinută de 

inculpaţii TAL SILBERSTEIN şi (…), asociată în RECIPLIA LTD, contracte prin 

care aceasta prestează servicii de consultanţă pentru firma inculpatului 

ANDRONIC, pentru 25.000 de euro/lună, deşi acesta se ocupă cu activitate de 

consultanţă. (…)  

Din (…) rezultă de asemenea, fără dubiu, că inculpaţii TAL SILBERSTEIN, 

ANDRONIC DAN, ROŞU ROBERT, MARCOVICI MARIUS, MATEESCU 

LUCIAN, au fost tot timpul în legătură, fiecare informându-i pe toţi ceilalţi cu 

privire la demersurile pe care le-a întreprins, stadiul retrocedărilor, stadiul 

proceselor în instanţă, actelor şi contractelor încheiate urmare a înţelegerii din 

aprilie 2011, articolele apărute în presă referitoare la relaţia inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL cu RECIPLIA SRL sau membri ai grupului infracţional, 

corespondenţă care se coroborează cu (…) .  

De asemenea, din (…) , rezultă relaţia avută de membrii grupului cu oameni 
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politici influenţi, miniştri, parlamentari, lideri de partid, dovedindu-se astfel 

influenţa reală pe care grupul o putea exercita pentru atingerea scopului urmărit. 

(…) 

Astfel, spre exemplu în 16 iulie 2013 inculpatul MARCOVICI MARIUS 

transmite un email celorlalţi membri ai grupului, respectiv inculpaţilor 

MATEESCU, ANDRONIC ŞI SILLBERSTEIN, informându-i asupra unei 

întâlniri care va avea loc în luna următoare în legătură cu „proiectul prinţul Paul” 

(…) 

Apoi, tot în anul  2013, cu ocazia publicării raportului Curţii de Conturi, 

inculpatul MATEESCU LUCUIAN îi trimite un email inculpatului ANDRONIC 

DAN privind difuzarea unui reportaj despre retrocedarea pădurii Snagov. Din 

conţinutul mailului, din lipsa de detalii oferite, rezultă că ambii inculpaţi cunoşteau 

aspecte privind retrocedarea pădurii Snagov,  faptul că aceasta s-a făcut nelegal, 

având în vedere că îşi exprimă îngrijorarea că „vor fi urmări, fie eventual şi prin 

deposedare” (…). Se dovedeşte astfel o dată în plus că niciunul dintre inculpaţi nu 

a fost străin de activitatea grupului şi nu au acţionat doar ca simpli consultanţi, aşa 

cum pretind în (…).   

(…)  

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, (…) 

confirmă activitatea acestuia şi în perioada 2011-2013 în cadrul grupului şi 

sprijinul acordat pentru traficarea influenţei, prin întâlnirile avute cu AL 

ROMÂNIEI PAUL, participarea la negocierea actelor întocmite de grup cu acesta, 

dar şi implicarea în construirea strategiei de urmat de către grup pentru menţinerea 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în înţelegerea cu RECIPLIA SRL 

şi pentru obţinerea bunurilor revendicate de acesta. A protejat interesele grupului 

prin acţiunile întreprinse în cazul în care au apărut articole de presă, aşa cum am 

arătat mai sus, a fost informat în permanenţă de ceilalţi membrii ai grupului cu 

privire la orice întâlnire şi rezultatul acesteia, dar şi în legătură cu aderarea 

inculpatului MATEESCU LUCIAN şi rolul pe care acesta urma să îl aibă. (…). 
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       Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 3 din Legea nr.51/1995, avocatul nu 

răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris în faţa instanţelor de 

judecată, organelor de urmărire penală sau altor organe administrative de 

jurisdicţie şi nici dacă sunt în legătură cu consultaţiile oferite justiţiabililor ori cu 

formularea apărării în acea cauză, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor 

de deontologie profesională. Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. 4 

din HG nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, avocatul este 

dator să dea clientului sfaturi juridice corespunzătoare legii şi să acţioneze numai 

în limitele legii, ale statutului şi ale codului deontologic, potrivit crezului său 

profesional. 

Potrivit Codului deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană (art.4.4) 

avocatul nu trebuie, în nici un moment, să furnizeze judecătorului, cu bună ştiinţă, 

o informaţie falsă ori vreo informaţie de natură să îl inducă pe acesta în eroare. 

Din coroborarea probelor administrate pe parcursul urmăriri penale au 

rezultat date certe în sensul că inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ şi-a 

desfăşurat activitatea cu depăşirea deontologiei profesionale şi,prin urmare, nu este 

apărat de aceste prevederi susmenţionate.  

În primul rând avem în vedere faptul că din (…) a rezultat faptul că  

inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ a acţionat în calitate de avocat al 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în cadrul procedurilor 

administrative şi judiciare de restituire a bunurilor, sau a coordonat activitatea altor 

avocaţi,  prin urmare  avea cunoştinţă de posibile impedimente legale în admiterea 

cererilor referitoare la dovedirea calităţii de persoană îndreptăţită, la situaţia 

juridică a terenurilor pretinse, la termenele de depunere a cererilor, cu atât mai 

mult înaintea redactării cesiunii a avut la dispoziţie toate înscrisurile.  În urma 

analizării acestora a redactat contractul de cesiune de drepturi succesorale, în 

condiţii care reflectau preţul traficului de influenţă, deşi din analiza făcută de 

avocaţii pe care-i coordona rezultau mai multe neajunsuri are pretențiilor lui AL 

ROMÂNIEI PAUL. 

(…) 
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Aceleaşi discuţii repetate la care a participat inculpatul ROŞU ROBERT la 

care Truică Remus şi-a etalat cunoştinţele din lumea politică, media, afaceri şi la 

care poate apela pentru înlăturarea impedimentelor cererilor formulate de AL 

ROMÂNIEI (…). 

Cunoscând relaţiile reale dintre cedent şi cesionari, inculpatul Roşu Robert a 

făcut demersuri pentru obţinerea bunurilor Băneasa şi pădurea Snagov , activitatea 

sa depăşind buna credinţă cu care trebuia să acţioneze. 

De asemenea avem în vedere faptul că inculpatul nu avea încheiat vreun 

contract de asistenţă juridică cu AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE ci cu 

RECIPLIA, iar în cadrul discuţiilor repetate purtate a susţinut poziţia membrilor 

grupului infracțional, deşi public se prezenta ca fiind reprezentantul 

cumpărătorului de influenţă. Faptul că inculpatul şi-a exercitat atribuţiile cu rea-

credinţă cu depăşirea limitelor legale rezultă şi din aceea că  deşi potrivit efectelor 

cesiunii cesionarul ia locul cedentului în toate acţiunile, pentru ca identitatea 

membrilor grupului infracţional să nu fie cunoscută, în niciuna dintre notificări nu 

a făcut referire la aceste aspecte.  

         Nu în ultimul rând precizăm faptul că deşi inculpatul a cunoscut problemele 

juridice pe care le ridica cererea de restituire în natură adresată Institutului, precum 

şi cererea de punere în posesie a suprafeţei de 46,78 ha teren forestier Snagov,  în 

calitate de avocat, inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ trebuia să acţioneze 

numai în limitele legii. 

          Cu toate acestea pentru susţinerea interesului grupului infracțional cu 

intenţie, ar fi înlesnit sau ajutat, la îndeplinirea defectuoasă a activităţii de 

soluţionare a cererii de restituire în natură a imobilului teren „Ferma Băneasa", de 

către persoane din conducerea Institutului de Cercetare-dezvoltare pentru Protecţia 

Plantelor, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, susţinând activitatea ilicită 

desfăşurată de Truică Remus. În lipsa unor argumente juridice cu privire la 

problemele semnalate de Institut privitoare la notificarea sa, inculpatul a influenţat 

decizia prin prezenţa sa la şedinţele consiliului de administraţie şi exercitarea de 

presiuni asupra membrilor acestuia, persoane fără cunoştinţe juridice, prin 

ameninţări cu suportarea unor daune. De asemenea, a prezentat o situaţie nereală 
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privind calitatea inculpatului, drepturile sale succesorale, situaţia juridică a 

terenului.  

         Tot în interesul grupului şi contrar bunei –credinţe a făcut notificări prin care 

a solicitat directorului ROMSILVA „să intervină şi să remedieze" situaţia, vizând 

retrocedarea Pădurii Snagov, în condiţiile în care ştia că inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE nu este persoană îndreptăţită şi pădurea nu a fost 

proprietatea lui Carol al II-lea, atât din discuţia cu (…) cât şi din conţinutul deciziei 

din noiembrie 1941 a ICCJ găsită în copie la sediul firmei de avocaţi purtând 

menţiunea „ a nu se folosi în niciun proces”, demersul său fiind justificat doar prin 

aceea că a urmărit să-i asigure inculpatului Chiriac Theodor un pretext pentru 

punerea în posesie, cunoscând înțelegerea frauduloasă existentă între acesta şi 

inculpatul Truică Remus.  

         Deşi în mod normal exprimarea unei opiniei juridice în cadrul notificării 

formulate în baza Legii 10/2001 sau în baza Legii 247/2005  nu poate constitui 

element material al unei infracţiuni, contextul în care inculpatul ROŞU ROBERT a 

acţionat, având cunoştinţă de demersurile infracţionale  a celorlalți inculpați, de 

situaţia reală a bunurilor pretinse de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, de 

discuţiile purtate de acesta din urmă cu membrii grupului infracţional din care 

făcea parte  cu prilejul cărora i s-a promis traficarea influenţei pentru dobândirea 

bunurilor nu poate duce decât la concluzia că inculpatul ROŞU ROBERT, prin 

activitatea desfăşurată în interesul grupului infracțional, a depăşit cu bună ştiinţă 

limitele în care acționează un avocat, acțiunile sale neputând fi anlaizate individual 

şi izolat ci în ansamblu, raportat la întreaga activitate desfăşurată de acesta. 

 Un rol în activitatea desfăşurată de grupul infracţional în această perioadă  

l-a avut în continuare şi inculpatul MOSHE AGAVI, acesta acţionând  în sprijinul 

grupului şi pentru realizarea scopului acestuia, fiind folosit pentru menţinerea 

legăturii grupului cu inculpatul AL ROMÂNIEI  PAUL, perceput de acesta ca 

fiind o persoană rezonabilă, cu care nu a intrat în conflict, inculpatul ajutând astfel 

în continuare grupul la traficarea influenţei pretinse pentru obţinerea bunurilor.  

După perfectarea „înţelegerii” din aprilie 2011, pentru aducerea la 

îndeplinire a celor stabilite, inculpatul MOSHE AGAVI a acţionat ca  reprezentant 
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al RECIPLIA SRL atât în relaţia cu inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, cât şi cu 

reprezentanţii asociaţilor acestuia în cadrul (…) SRL, devenită parte în înţelegere.  

(…) 

         (…) confirmă implicarea şi activitatea inculpatului MOSHE AGAVI în 

continuare  în cadrul grupului, faptul că acesta a fost pus la curent cu pretenţiile şi 

nemulţumirile cumpărătorului de influenţă (se face vorbire despre avocatul (…), 

despre negocierile care urmau a fi purtate de acesta în calitate de avocat al 

cumpărătorului de influenţă, precum şi la pretenţiile acestuia din urmă de a i se 

publica o broşură care să scoată în evidenţă apartenenţa sa la Casa regală a 

României, broşură care ulterior a şi fost tipărită cu fondurile puse la dispoziţie de 

grup), precum şi ierarhia în cadrul grupului infracţional şi subordonarea 

inculpatului MOSHE AGAVI faţă de inculpatul TAL SILBERSTEIN, cel care, aşa 

cum am arătat, a coordonat activitatea grupului în această perioadă.   

         Inculpatul MOSHE AGAVI a păstrat legătura cu inculpatul MARCOVICI 

MARIUS ANDREI, administrator al RECIPLIA SRL, transmiţând dispoziţiile date 

de TAL SILBERSTEIN ŞI BENYAMIN STEIMETZ, cu privire la strategia de 

urmat în relaţia cu inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL dar şi în privinţa 

administrării inculpatei RECIPLIA.  

(…) 

Această discuţie confirmă o dată în plus legătura dintre membrii grupului 

precum şi faptul  că liderul grupului a fost BENYAMIN STEINMETZ şi că ceilalţi 

membrii au acţionat fie din dispoziţia expresă a acestuia, fie l-au informat în 

legătură cu orice demers întreprins, deciziile fiind luate cu încuviinţarea lui.   

(…) 

         Discuţia se referă la un alt bun pretins de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL,  

pădurea Broşteni, pentru care se pronunţase hotărâre judecătorească irevocabilă 

prin care cerea acestuia a fost respinsă, dar cu toate acestea cei doi urmăresc în 

continuare dobândirea bunului prin orice mijloace. În discuţie este menţionat 

inculpatul MATEESCU LUCIAN, rolul său în convingerea inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL pentru a semna documentele dorite, dar şi pentru a efectua în 
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continuare demersuri pentru obţinerea frauduloasa a acestui bun, a cărui situaţie 

era clarificată prin hotărâre judecătorească.  

         Din probele dosarului rezultă că până la sfârşitul anului 2013 inculpatul 

PAUL AL ROMÂNIEI nu a obţinut alte sume importante de bani din partea 

grupului, sau realizarea unei înţelegeri prin care drepturile asupra bunurilor 

revendicate cesionate către RECIPLIA SRL să-i reintre în patrimoniu aşa cum a 

dorit. 

          În aceste condiţii, a căutat alte persoane influente care să îl ajute în acest 

demers şi prin intermediul cărora să obţină în continuare bani. A apelat astfel la 

avocatul (…) , fost parlamentar şi astfel cu influenţă în lumea politică, prin 

intermediul căruia, în cursul anului 2014, a notificat RECIPLIA despre faptul că 

înţelege să rezilieze înţelegerea avută.  La cererea avocatului, (…) , după ce acesta 

s-a întâlnit cu inculpatul TAL SILBERSTEIN, firma de avocaţi (…), predă 

dosarele privind proceduri judiciare în derulare referitoare la bunurile pretinse, de 

care de la acel moment s-a ocupat noua firmă de avocaţi.  

(…) 

       În ceea ce priveşte infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată 

prev. de art. 29 alin.1 lit. a) din Lege 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 

5 din Codul penal 

După mai multe întâlniri şi discuţii purtate de cumpărătorul de influenţă AL 

ROMÂNIEI PAUL şi inculpaţii TRUICĂ REMUS şi ROŞU ROBERT, prin care a 

fost convins de cei doi de reuşita demersului, datorită influenței pe care o au la 

nivelul instituțiilor şi autorităţilor din România (aspecte pe care le-am detaliat în 

secţiunea anterioară),  la data de 01.11.2006, la aceeaşi societate de avocatură (…) 

se încheie un contract de cesiune drepturi, aflate în proceduri administrative 

sau judiciare de restituire a proprietăţii, între inculpatul PAUL PHILIPPE AL 

ROMÂNIEI şi SC RECIPLIA SRL, reprezentată de inculpatul TRUICĂ REMUS. 

(…) 

În concret, acest contract redactat de inculpatul ROŞU ROBERT 

MIHĂIŢĂ, prevede că AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE în calitate de cedent 
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transmite/cesionează fără nicio rezervă, cu titlu oneros, toate drepturile sale 

prezente şi viitoare asupra unor bunuri imobile, enumerate şi identificate în 

contract (între care „Ferma Băneasa” – punctul 1.5 din contract, teren în suprafaţă 

de 28,63 ha şi Pădurea Snagosv pctul 1.18, teren forestier de cca 30 ha). 

RECIPLIA SRL se obligă să plătească în anumite condiţii o sumă de bani şi să 

asigure sprijin şi asistenţă în legătură cu bunurile aflate în proceduri administrative 

sau judiciare de restituire. De asemenea, RECIPLIA SRL se obligă la plata unui 

avans în sumă de 4 milioane euro, din care 1 milion euro la semnarea contractului, 

şi apoi la plata a 20% din preţul obţinut din valorificarea fiecărui imobil care va fi 

retrocedat. Pentru 5 imobile, identificate în Anexa 2, RECIPLIA SRL urma să 

plătească 50% din valoarea acestora inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, între care şi bunul Snagov. Pentru imobilul „Ferma Băneasa” cotele 

stabilite sunt de 20% pentru PAUL AL ROMÂNIEI şi 80% pentru RECIPLIA 

SRL. 

Deşi prin contractul din noiembrie 2006 inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPE şi-a cesionat toate drepturile succesorale şi litigioase cu privire la 

bunurile revendicate în România, contractul având clauze exprese, ferme şi clare 

cu privire la condiţiile şi preţul cesiunii şi cu toate că la momentul respectiv PAUL 

AL ROMÂNIEI depusese notificări şi  termenele prevăzute de toate legile speciale 

de retrocedare expiraseră, acesta a rămas mai departe public în relaţia cu 

autorităţile şi instanţele nefiind înlocuit de RECIPLIA SRL şi reprezentanţii 

acesteia, contractul de cesiune fiind ţinut secret. De asemenea, deşi TRUICĂ 

REMUS semnează acest contract ca reprezentant al RECIPLIA, numele său nu 

apare ulterior în nici un demers.  

Potrivit art. 10 din contract, după perfectarea acestuia părţile au încheiat 

antecontracte de vânzare-cumpărare pentru fiecare imobil în parte, autentificate de 

notarul public (…) la data de 17.04.2007. (…) 

Interpunerea acestei societăţi în realizarea înţelegerii între inculpaţii 

REMUS TRUICĂ şi AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE este modalitatea la care s-a 

recurs pentru spălarea banilor pretinşi, promişi şi daţi în schimbul influenţei 
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traficate, dar şi pentru ascunderea identităţii reale a celorlaţi traficanţi de influenţă, 

parteneri ai lui Truică în activitatea infracţională desfăşurată. 

Faptul că acest contract de cesiune a fost o modalitate convenită de membrii 

grupului infracţional de ascundere a adevăratei naturi a înţelegerii avute cu 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, respectiv cumpărare /traficare de influenţă 

rezultă din următoarele aspecte: cesiunea a fost ţinută ascunsă, iar toate cererile au 

fost făcut de inculpatul ROŞU ROBERT în numele inculpatului AL ROMÂNIEI  

PAUL PHILIPPE, deşi nu aveau vreun contract de asistenţă încheiat în acest scop.  

Chiar dacă Reciplia avea ca obiect de activitate dezvoltare imobiliară, societate nu 

avea experienţă, nu avea know-how, nu avea angajaţi, iar din evidenţele contabile 

rezultă că de la înfiinţare până în prezent societate nu a desfăşurat nicio altă 

activitate comercială, singurele tranzacţii fiind cele cu inculpatul AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE, iar din vânzările ulterioare ale terenurilor preluate de la acesta 

nu a încasat vreo sumă de bani.  

Natura frauduloasă a înţelegerii dintre AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE şi 

membrii grupului infracţional rezultă şi din aceea că au acceptat ca din înţelegere 

să facă parte inculpata PĂVĂLOU NELA şi firma acesteia (…) SRL, cu toate că 

înţelegerea dintre aceasta şi cumpărătorul de influenţe expira la sfârşitul anului 

2006, nu reuşise să dobândească vreun bun, iar de la momentul perfectării acesteia 

cu RECIPLIA, existenţa înţelegerii cu (…) nu mai poate fi justificată, deoarece de 

la acel moment de toate demersurile, administrative sau judiciare, urma să se ocupe 

una dintre cele mai mari firme de avocatură din România.  

De altfel, din actele dosarului rezultă că ulterior NELA PĂVĂLOIU şi (…) 

nu au contribuit cu nimic semnificativ pentru obţinerea bunurilor revendicate 

(punerea în posesie la Snagov, decizia de restituire pentru ferma Băneasa), cu 

excepţia unor notificări adresate comisiei locale Snagov pentru punerea în posesie, 

demersuri dublate de REMUS TRUICĂ şi ROŞU ROBERT, dar cu toate acestea 

membrii grupului acceptă să-i cedeze o sumă importantă de bani şi o suprafaţă 

importantă de teren la Snagov, care a fost transferată printr-un contract simulat de 

vânzare cumpărare, menit să ascundă adevărata înțelegere frauduloasă dintre părţi.    
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Precizăm faptul că înţelegerea cu PĂVĂLOIU NELA a fost cunoscută şi 

acceptată încă de la început de toţi membrii grupului infracţional, REMUS 

TRUICĂ prezentându-le celorlalți membrii faptul că din bunurile obţinute un 

procent de 20% va reveni NELEI PĂVĂLOIU, în  realitate, banii şi bunurile au 

fost date ca preţ pentru cedarea clientului şi convingerea  acestuia să cumpere 

influenţa de la REMUS TRUICĂ şi asociaţii lui.  

(…)  

O altă dovadă a naturii infracţionale a înţelegerii dintre AL ROMÂNIEI 

PAUL şi membrii grupului infracțional rezultă din valoarea procentelor din bunuri 

cedate de cumpărătorul de influenţă (până la 80%) în condiţiile în care un onorariu 

de succes pentru orice mandatar se cifrează în mod obişnuit la un procent de până 

la 5% , fără o evaluare reală a acestora pentru stabilirea valorii de circulaţie. 

Această situaţie a fost acceptată de cumpărătorul de influenţă, inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL fiind convins că nu poate obţine bunurile decât cu ajutorul 

membrilor grupului infracţional, respectiv urmare a influenţei pe care o au aceştia  

asupra funcționarilor implicaţi în aceste proceduri.  

În plus, ca dovadă a naturii infracționale a înţelegerii trebuie menţionate 

cheltuielile pretins necesare de membrii grupului pentru obţinerea bunurilor 

revendicate.  

Potrivit art. 20 din contractul de  cesiune cheltuielile generate de derularea 

procedurilor administrative şi judiciare urmau să fie deduse în baza unor înscrisuri 

doveditoare din preţul de valorificare a bunurilor retrocedate.  

 Potrivit (…) urmare a analizării veniturilor şi cheltuielilor realizate de 

RECIPLIA SRL în perioada 2006-2013 a rezultat faptul societatea a înregistrat 

cheltuieli de aproximativ 50.000.000 lei  (aproximativ 12.000.000 euro), sumă care 

include însă banii daţi lui PAUL AL ROMÂNIEI, taxele notariale pentru achiziția 

bunurilor de la acesta, impozitele pentru terenuri,  onorariile avocaţilor, dar şi suma 

de 11.000.000 lei dată lui (…). (…) Se observă astfel că niciuna dintre aceste 

cheltuieli nu era datorată de PAUL AL ROMÂNIEI dacă acesta şi-ar fi cesionat în 

mod legitim drepturile privind bunurile revendicate. Subliniem de asemenea faptul 

că procedurile administrative dar şi cele judiciare pentru obţinerea imobilelor în 
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baza legilor speciale de retrocedare nu presupun nici un fel de taxe. Cu toate 

acestea, însă de la perfectarea contractului de cesiune PAUL AL ROMÂNIEI a 

acceptat aceste cheltuieli preconizate de REMUS TRUICĂ şi asociații săi din 

grupul infracţional ca preţ pentru obţinerea bunurilor, în realitate parte din bani 

reprezentând foloase necuvenite date.  

(…)  

Un alt aspect din care rezultă natura infracţională a înţelegerii dintre 

cumpărătorul şi traficanţii de influenţă este şi conduita ulterioară a părţilor. Astfel, 

deşi contractul de cesiune stabileşte în mod clar drepturile şi obligaţiile părţilor, în 

caz de neexecutare culpabilă oricare dintre acestea având la îndemână mijloacele 

prevăzute de legislaţia civilă, inclusiv despăgubiri, membrii  grupului infracțional 

s-au preocupat continuu pentru îndeplinirea „dorinţelor” lui PAUL AL 

ROMÂNIEI (apariţii TV, promovarea imaginii prin broşuri sau articole, 

împrumuturi nerambursate vreodată,  demersuri pentru o funcţie de reprezentare 

onorifică a statului român). De asemenea, pentru că recuperarea bunurilor dura 

foarte mult şi pentru că avea nevoie de  bani, inculpatul PAUL AL ROMÂNIEI    

şi-a cedat drepturile pentru ele dintre bunuri şi altor persoane, ulterior perfectării 

înţelegerii cu RECIPLIA ((…)), ceea ce a determinat o reacţie nejustificată din 

partea lui TAL SILBERSTEIN şi asociaţilor din RECIPLIA. Trebuie subliniat de 

asemenea că simpla menţionare a unei posibile plângeri penale împotriva 

membrilor grupului infracţional a determinat o reacţie exagerată şi nejustificată, în 

contradicţie cu pretinsa legalitate a contractului susţinută de TAL SILBERSTEIN 

în (…)  

În acest sens precizăm că pe parcursul derulării înţelegerii cu RECIPLIA 

SRL, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL i-a cerut avocatului (…), să redacteze o 

plângere penală pentru înşelăciune împotriva asociaţilor RECIPLIA, cu care să o 

folosească pentru a obţine mai mulţi bani de la aceştia.  Deşi plângerea nu a fost 

înregistrată la parchet /poliţie, membrii grupului au aflat de existenţa acesteia 

urmare a unei întâlniri la sediul firmei de avocaţi (…), ceea ce a determinat o 

reacţie violenţă din partea lui TAL SILBERSTEIN, dar şi venirea imediată în ţară 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



60 

 

a inculpatului STEINMETZ BENNY pentru a discuta personal cu inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL şi a-l convinge să nu depună plângerea.  

(…)  

La datele de 20.03.2007,  04.04.2007 şi 04.10.2007 se încheie acte aditionale 

la contractul initial, redactate de acelaşi inculpat ROBERT ROŞU, prin care sunt 

adăugate alte imobile pretinse de PAUL AL ROMÂNIEI, pentru care cota cedată 

către RECIPLIA SRL variază între 50% şi 64% din valoarea imobilelor, fiecare 

dintre acestea reprezentând acte materiale ale aceleaşi infracţiuni de spălare a 

banilor în condiţiile în care au fost încheiate pentru a disimula adevărata natură a 

înţelegerii dintre părţi, respective trafic/cumpăarea de influenţă avută de TRUICĂ 

REMUS personal şi prin asociaţii lui în administraţie şi justiţie la cel mai înalt 

nivel. Actele adiţionale au fost semnate pentru RECIPLIA SRL de inculpatul 

REMUS TRUICĂ ca mandatar. (…) 

După dobândirea bunurilor Pădurea Snagov şi Ferma Băneasa acestea au 

fost transferate de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL prin contracte de vânzare 

cumpărare către RECIPLIA SRL, disimulându-se natura ilicită a provenienţei. 

Astfel, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 3512/15.10.2007, 

autentificat de notarul public, întreaga suprafaţă de 46,75 ha (dezmembrată în 6 

loturi, în suprafeţe de 76.400 mp, 14.000 mp, 9.300 mp, 106.500 mp, 193.000 mp 

şi 68.300 mp) este vândută de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE către 

SC RECIPLIA SRL, reprezentată de inculpatul TRUICĂ REMUS, preţul vânzării 

fiind mult subevaluat, respectiv  500.000 Euro, ceea ce reprezintă 1,0695 Euro/mp, 

deşi la percheziţia domiciliară efectuată la sediul SCA (…) au fost identificate 

două evaluări, făcute de (…) SRL și (…) (…), care au stabilit că pădurea Snagov 

are o valoare estimativă între 18 milioane de euro și 83 milioane de euro, ceea ce 

dovedește că operațiunile de vânzare efectuate cu acest teren sunt fictive, valorile 

acceptate de inculpați în vânzările succesive ulterioare fiind infime comparativ cu 

această evaluare (prețuri de 2-10 euro/mp).   

Potrivit (…) valoarea terenului în suprafaţă de 46,78 ha retrocedat abuziv, 

estimată la data de  15.10.2007 este de 9.523.769 euro, sumă care reprezintă 
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prejudiciu pentru statul român şi folos necuvenit pentru membrii grupului 

infracţional. 

În ce priveşte situaţia ulterioară a acestor terenuri, din actele ridicate de la 

OCPI şi notari publici, (…) , rezultă  că SC RECIPLIA SRL a vândut mai departe 

altor persoane, fără a încasa vreo sumă de bani. (…) 

În ceea ce priveşte ferma regală Băneasa, la data de 15.01.2009 se încheie şi 

contractul de vânzare-cumpărare între AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE şi SC 

RECIPLIA SRL, reprezentată de (…), obiectul fiind întregul teren, toate cele trei 

loturi dezmembrate cu o zi înainte, preţul trecut în contract fiind de 3.216.000 lei. 

Contractul a fost întocmit de avocatul (…) şi a fost autentificat prin încheierea nr. 

5 a notarului. 

În aceeaşi zi, 15.01.2009, SC RECIPLIA SRL vinde două din cele trei loturi 

proaspăt dobândite, respectiv lotul de 5.583 mp şi cel de 18.200 mp, în favoarea 

SC (…) SA, pentru preţul de 530.000 de euro. Actul este redactat de acelaşi 

avocat, (…), de la SCA (…). 

La data de 17.12.2009 SC (…) procedează mai întâi la alipirea celor două 

loturi, actul fiind autentificat la acelaşi notar public, iar apoi, la data de 11.02.2010 

terenul rezultat, de 23.783 mp, este dezmembrat în 7 loturi, care sunt apoi 

înstrăinate către persoane diferite, terenurile fiind depuse pentru garantarea unor 

credite bancare nerestituite ulterior (credite de câte 3 milioane euro, fapte care 

formează obiectul investigaţiei penale într-un dosar constituit iniţial la DIICOT în 

care REMUS TRUICĂ este inculpat, actualmente dosar  (…) al DNA – Secţia a  II 

–a ).  

Aceste contracte de vânzare cumpărare, au fost perfectate în considerarea şi 

ca o finalitate a contractului de cesiune din 01.11.2006, contract prin care aşa cum 

am arătat a fost disimulat traficul de influenţă săvârşit pentru dobândirea bunurilor, 

contractele  reprezentând astfel, acte materiale al aceleaşi infracţiuni continuate de 

spălare a banilor.  

Transferul acestor bunuri în proprietatea SC RECIPLIA SRL, prin cele două 

contracte menţionate, reprezintă modalitatea în care s-a plătit preţul traficului de 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



62 

 

influenţă săvârşit pentru retrocedarea acestora şi totodată s-a realizat şi operaţiunea 

de „spălare” a lui.  

Ulterior, la data de 13.04.2011 se încheie un alt act adiţional la contractul 

iniţial de cesiune, intitulat „Înţelegerea”, prin care se confirmă şi se recunoaşte 

transmiterea/cesionarea fermă şi irevocabilă a tuturor drepturilor inculpatului 

PAUL AL ROMÂNIEI asupra tuturor bunurilor revendicate de acesta şi prevăzute 

în actele anterioare încheiate. Prin acelaşi act se stabileşte o nouă înţelegere 

financiară între părţi. Înţelegerea este semnată pentru RECIPLIA SRL de 

inculpatul MARCOVICI MARIUS ANDREI, actul fiind autentificată de notarul 

public la data de 13.04.2011.  

La data de 23.06.2011 se încheie actul adiţional nr. 1 la „Înţelegere”, semnat 

pentru RECIPLIA SRL de inculpatul  MARCOVICI MARIUS ANDREI, act care 

a fost autentificat de notarul public la aceeaşi dată. Prin acest act se modifică unele 

clauze din „Înţelegere”, printre care şi cele privind transferul ulterior a  unor păţi 

din bunurile recuperate.  (20% Băneasa şi 50% din Snagov către  inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL) 

Având în vedere activitatea de traficare a influenţei pentru obţinerea 

bunurilor s-a realizat de membrii grupului infracţional în mod continuat (activitate 

expusă pe larg la secţiunea anterioară) toate actele încheiate între grup şi 

cumpărătorul de influenţă, având la bază înţelegerea iniţială şi prin care s-a urmărit 

obţinerea în final a  bunurilor, preţ al traficului de influenţă, reprezintă acte 

materiale ale aceleaşi infracţiuni de spălare a banilor.  

Toate aceste acte au fost semnate din parte RECIPLIA de TRUICĂ 

REMUS, (…) sau MARCOVICI MARIUS, care au acţionat la dispoziţia sau cu 

încuviinţarea membrilor grupului infracţional asociaţi în cadrul RECIPLIA LTD. 

prin societăţile offshore menţionate mai sus, respectiv BENYAMIN STEIMETZ, 

TAL SILBERSTEIN şi (…). În cadrul grupului între aceştia şi TRUICĂ REMUS, 

iar apoi MARCOVICI MARIUS a existat o permanentă legătură, încheierea 

cesiunii şi a tuturor actelor subsecvente fiind rezultaul înţelegerii între aceştia. (de 

exemplu discuţii cu privire la taxele notariale)  
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II. În ceea ce priveşte infracţiunile de abuz în serviciu dacă funcționarul 

a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi spălare a 

banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea 

art. 5 Cod penal (activitatea derulată de membrii grupului pentru obţinerea 

frauduloasă a Pădurii Snagov) 

 

Aşa cum am arătat în prima parte a expunerii, deşi nu era încă recunoscută 

în România hotărârea Tribunalului de la Lisabona, inculpatul PAUL PHILIPPE AL 

ROMÂNIEI a demarat în nume propriu proceduri de retrocedare a unor bunuri 

imobile, considerându-se îndreptăţit ca moştenitor al lui Carol al II-lea, cu toate că 

tatăl său trăia la acel moment ((…) Carol Al României a decedat în ianuarie 2006) 

şi nu l-a împuternicit în acest sens. 

(…)  

Conform (…), rezultă că în data de 13 februarie 2002, prin avocat, 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL a depus un număr de 10 notificări, între care şi 

cea adresată Regiei Autonome a Pădurilor, înregistrată de executor sub nr. 

555/13.02.2002, prin care, în temeiul Legii 10/2001, acesta revendică Pădurea 

Snagov – trunchiul Fundul Sacului, bun pretins a fi aparţinut lui Carol al II lea.  

Potrivit art. 8 din Legea 10/2001, nu intră sub incidenţa acestei legi 

terenurile aflate în extravilanul localităţilor şi cele al căror regim este reglementat 

prin Legea 18/19991 şi Legea 1/2000, astfel că notificarea depusă pentru Pădurea 

Snagov a fost făcută cu nerespectarea legii. Beneficiind de asistenţă juridică din 

partea unui avocat, inculpatul a ştiut de la început această împrejurare, notificarea 

fiind depusă doar având reprezentarea că până la soluţionarea acesteia va fi în 

măsură să intre în legătură cu persoane influente politic care să treacă peste aceste 

impedimente legale pentru a obţine bunul pretins. (…)  

(…) 

Prin adresa nr. 1071 din 12.03.2002  Regia Naţională a Pădurilor - Direcţia 

Silvică Bucureşti a respins cererea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 
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PHILIPPE pentru următoarele motive: s-a ales în mod greşit procedura Legii 

10/2001 întrucât terenurile forestiere se retrocedează potrivit procedurii prevăzute 

de Legea 1/2000, art. 7 şi art. 22;  nu  s-a făcut dovada calităţii procesuale, nu s-au 

depus actele de stare civilă, dovada titlului şi a titularului de drept, titlu în baza 

căruia pădurea a aparţinut regelui Carol al II-lea. De asemenea, în această adresă 

se precizează şi faptul că pădurea se retrocedează în baza Legii 1/2000 de căte 

comisiile constituite conform legii. (…)  

 Această decizie de respingere nu a fost atacată de AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, nici în temeiul Legii 10/2001, nici în temeiul legii contenciosului 

administrativ, dar la un an de zile după aceea, respectiv la data de 12.03.2003, 

acesta depune o nouă notificare, adresată de această dată PRIMĂRIEI SNAGOV,  

în care se menţionează că se revine la notificarea nr. 555/13.02.2002 adresată 

ROMSILVA. 

 Notificarea este depusă prin mandatar, inculpatul GOSTIN MARIN, 

solicitându-se de această dată doar 10,78 ha din Pădurea Snagov – Fundul Sacului, 

pretinsă proprietate a regelui Carol al II-lea. În notificare se menţionează că 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL  este îndreptăţit la restituire întrucât acest bun a 

aparţinut lui Carol al II-lea, iar la moartea sa l-a moştenit Elena Lupescu (Elena de 

România) în calitate de soţie supravieţuitoare, fără însă să se ataşeze o dovadă în 

acest sens, respectiv că pădurea a fost expropriată de la fostul rege. Sunt ataşate 

totuşi la această notificare actele pe care inculpatul PAUL AL ROMÂNIEI şi le-a 

preconstituit în vederea acestor revendicări, respectiv contractul de vânzare-

cumpărare a drepturilor succesorale încheiat cu (…), certificatul de calitate de 

moştenitor al numitei (…) faţă de defuncta Elena Lupescu, acte fictive sau 

încheiate cu nerespectarea legii.  

Astfel, aşa cum am arătat mai sus, în lipsa unei împuterniciri speciale date 

de tatăl său, pentru revendicarea unor bunuri în România, Carol (…) manifestând 

în toată perioada dezinteres pentru astfel de demersuri,  inculpatul PAUL AL 

ROMÂNIEI  şi-a „rezolvat” înscrisuri, aparent provenite de la Elena Lupescu sau 

moştenitoarea acesteia, (…), din care să rezulte că ar fi dobândit drepturile 

acesteia asupra bunurilor moştenite în România de la Carol al II lea. 
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Actul de vânzare-cumpărare al drepturilor succesorale invocat şi depus de 

inculpat ca temei al pretenţiilor sale asupra acestor bunuri este fictiv, inculpatul 

având în acelaşi timp şi un act de donaţie pentru aceleaşi drepturi (…), asupra 

ambelor acte existând suspiciunea că nu ar reprezenta voinţa reală a 

vânzătoarei/donatarei (…). Oricum, din actele dosarului rezultă fără dubiu că 

inculpatul nu a plătit o sumă de bani în schimbul drepturilor pretins transmise, 

actul prezentat pentru justificarea pretențiilor neputând valora astfel vânzare-

cumpărare. 

Din (…), avocatul inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL la acel moment, 

rezultă că acesta i-a arătat ambele înscrisuri, vânzarea şi donaţia, despre care a dat 

de înţeles că au fost întocmite fraudulos, solicitându-i sfatul în legătură cu acestea, 

respectiv care dintre înscrisuri ar trebui folosit pentru a putea revendica bunurile, 

(…) sfătuindu-l să folosească actul de vânzare.  

(…)  

În ceea ce priveşte acest contract de vânzare cumpărare de drepturi 

succesorale,  a fost autentificat prin  Încheierea  nr. 1489 din 02.08.2001 a BNP 

(…), la cererea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, (…) acceptând să 

fie mandatarul lui (…), persoană pe care nu o cunoştea. Deşi la data respectivă nu 

era deschisă succesiunea în România succesiunea după Elena Lupescu sau Carol al 

II-lea, nefiind eliberat certificat de moştenitor, notarul autentifică contractul de 

vânzare-cumpărare privind „bunurile lăsate şi existente pe teritoriul statului 

român” de Elena Lupescu. De asemenea, trebuie subliniat că la data respectivă nu 

era depusă  nicio notificare în temeiul legilor speciale de retrocedare cu privire la 

vreunul dintre bunurile pretins făcând obiectul acestei vânzări.  

(…)  

(…) , s-a deplasat la biroul notarial unde a semnat contractul în calitate de 

mandatar al celei de la care clientul său cumpăra, fără a cunoaşte clauzele 

contractuale şi fără a negocia sau primi vreun preţ, deşi era împuternicită în acest 

sens.  
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Ulterior, pentru a justifica calitatea lui (…) în procesul de exequatur, dar şi 

pentru a-şi preconstitui înscrisuri necesare revendicării bunurilor pretins a fi 

aparţinut lui Carol al II-lea şi Elenei Lupescu, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

cu ajutorul aceleaşi (…) ,  (…) în numele lui (…) a solicitat, la data de 23.09.2002, 

deschiderea succesiunii după Elena Lupescu, deşi nu exista vreo procură 

specială  în acest scop. Aşa cum am menţionat, la dosarul notarial nu există 

dovezi cu privire la existenţa/inexistenţa unor moştenitori ai acesteia, însă (…) a 

dat o declaraţie sub numele de (…), în care a menţionat în fals că a cunoscut-o pe 

Elena Lupescu şi că aceasta nu a avut moştenitori. (…).  În această modalitate 

frauduloasă a fost eliberat certificatul de calitate de moştenitor nr. 8 din 

21.10.2002 (…), potrivit căruia (…) este moştenitoarea testamentară a Elenei 

Lupescu. 

(…) 

În funcţie de interesul generat de cererile de retrocedare formulate, 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL a deschis apoi succesiunea după Carol al II-lea, 

prinţul (…), (…) şi ulterior după tatăl său Carol (…), obţinând certificate de 

calitate de moştenitor, cu încălcarea normelor notariale în materie succesorală. 

Astfel, potrivit certificatul de calitate de moştenitor nr. 55 din data de  26.05.2005,  

eliberat de notarul public (…), tatăl inculpatului, Carol (…) al României, a fost 

declarat moştenitor legal al lui Carol al II-lea, nefiind însă citat în cadrul 

procedurii şi fostul Rege (…), deşi e de notorietate faptul că acesta este fiul lui 

Carol al II lea. (…). De asemenea, nu se face vorbire nici despre un alt moştenitor 

al lui Carol al II lea, pretins chiar de către inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL,  

respectiv (…), legatarul soţiei supraviețuitoare Elena Lupescu,  deşi potrivit art. 

115 din Legea  36/1995 a notarilor publici, certificatul de calitate de moştenitor 

atestă numărul, calitatea si întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor legali şi se 

eliberează cu respectarea procedurii prevăzute pentru eliberarea certificatului de 

moştenitor. 

Toate aceste înscrisuri întocmite/eliberate în mod fraudulos au fost utilizate 

de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE pentru a-şi justifica pretenţiile în 

faţa autorităţilor publice deţinătoare a bunurilor revendicate.  
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Legătura inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL cu inculpatul GOSTIN 

MARIN s-a realizat pe fondul aceloraşi preocupări ale primului de a găsi persoane 

cu influenţă politică şi cu resurse financiare şi care, în schimbul cedării unor părţi 

din bunurile revendicate să îşi traficheze influenţa asupra funcţionarilor cu atribuţii 

în luarea deciziilor de retrocedare, care să aprobe astfel cererile formulate cu 

eludarea dispoziţiilor legale. Aceasta s-a întâmplat cu atât mai mult în cazul 

pădurii Snagov, bun pentru care notificarea depusă anterior în temeiul Legii 

10/2001  fusese deja respinsă de ROMSILVA, iar termenele prevăzute de Legea 

1/2000 sau de Legea 18/2001, incidente în materia pădurilor, expiraseră deja. 

Chiar şi în temeiul Legii 10/2001 o nouă notificare nu mai putea fi depusă, din 

acelaşi motiv, iar decizia de respingere deja dată nu fusese atacată.  

Din (…) rezultă că inculpatul GOSTIN MARIAN, fost secretar de stat în 

Ministerul de Interne, fost preşedinte al Clubului (…),  era cunoscut la momentul 

respectiv ca un om de afaceri influent în judeţul Ilfov, ocupându-se de retrocedări 

de bunuri. De asemenea, avea o relaţie apropiată cu primarul localităţii Snagov de 

la acea dată (…) , prin intermediul căruia a reuşit în final obţinerea frauduloasă a 

unuia din bunurile revendicate, respectiv suprafaţa de 10 ha de pădure.  

Astfel, contrar celor susţinute de inculpatul GOSTIN MARIAN, că rolul său 

în calitate de mandatar a fost doar acela de a plăti avocaţii pe care inculpatul 

PAUL AL ROMÂNIEI i-a impus, în schimb urmând a primi parte din pădurea 

revendicată, din probele dosarului rezultă că acesta a acţionat  cu intenţie pentru a 

obţine fără drept bunul urmărit, bazându-se pentru acesta pe relaţiile avute la 

primăria Snagov. Pentru că pădurea Snagov nu putea fi retrocedată în temeiul 

Legii 10/2001, de comun acord cu primarul localităţii de la acea dată a apelat la 

(…), avocat specializat în astfel de revendicări,  pentru a găsi o soluţie care să 

eludeze dispoziţiile legilor speciale de retrocedare. 

(…) 

(…), toţi cei implicaţi au avut reprezentarea că pădurea revendicată nu mai 

poate fi retrocedată legal, dar bazându-se pe faptul că Primăria Snagov nu se va 

opune, dată fiind înţelegerea cu primarul, s-a recurs la acţiunea în constatare 

întemeiată pe prevederile art. 111 Cod procedură civilă, deşi această  acţiune era 
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inadmisibilă, acţiunea în realizarea dreptului fiind întotdeauna posibilă în această 

materie.  

 Astfel, la o zi de la depunerea noii notificări, prin adresa nr. 4002 din 

13.03.2003 a primăriei Snagov, primită sub semnătură personal de inculpatul 

GOSTIN MARIN, se aduce la cunoştinţa inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL că 

cererea sa nu se poate soluţiona întrucât nu a făcut dovada clară a faptului că este 

îndreptăţit la retrocedare.  

Sub acest pretext şi urmare a discuţiilor purtate menţionate mai sus,  la data 

de 06.06.2003 se înregistrează sub nr. 3387/2003 la Judecătoria Buftea acţiunea în 

constatare formulată de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL prin mandatar,  

inculpatul GOSTIN MARIN, prin care se solicită ca instanţa, în temeiul art. 111 

Cod proc. Civ. să constate că este îndreptăţit să beneficieze de retrocedarea 

terenului de 10 ha pădure cunoscut ca Pădurea Snagov- Fundul Sacului.  

(…) 

Prin sentinţa civilă  nr. 1872 din 26.06.2003 a Judecătoriei Buftea s-a 

admis acţiunea formulată de inculpat prin mandatar şi s-a constatat că acesta este 

îndreptăţit să beneficieze de 10 ha pădure în localitatea Snagov, zona Fundul 

Sacului. Procesul s-a desfăşurat la primul termen de judecată, nu a fost depusă 

întimpinare de către pârâta primăria Snagov. Motivarea hotărârii lipseşte, 

judecătorul limitându-se să enumere înscrisurile depuse de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE. 

Hotărârea este un abuz, acţiunea în constatare fiind inadmisibilă la acel 

moment, excepţie pe care judecătorul a şi invocat-o la termenul de judecată în 

şedinţă publică, aşa cum rezultă din (…), prezenţi atunci în sala de judecată. 

Ulterior, urmare a discuţiilor cu primarul (…) şi GOSTIN MARIN, judecătorul a 

admis cererea, în aceeaşi zi, în acest scop inculpatul GOSTIN apelând la (…), care 

s-a prezentat la judecătorie şi a depus adresa primăriei Snagov, de care am făcut 

vorbire mai sus, pentru a da pretext judecătorului să admită acţiunea, punând din 

nou concluzii. 

(…) 
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Prin admiterea acţiunii în constatare ca urmare a încălcării dispoziţiilor 

art.111 Cod procedură civilă, reclamantul nu a mai fost obligat să-şi dovedească 

succesiunea după autorul său, în numele căruia a formulat acţiunea, confirmându-i 

o calitate pe care în virtutea legii nu o avea.  

Sentinţa pronunţată este întemeiată pe încălcarea obligaţiei legale, 

profesionale la care era obligată instanţa de a analiza admisibilitatea admiterii sau 

nu a acţiunii în constatare.    

Prin încălcarea atribuţiilor sale de serviciu de a nu analiza admisibilitatea 

admiterii sau nu a acţiunii , instanţa a obstrucţionat cursul procedurii de stabilire a 

dreptului de proprietate asupra celor 10 ha pădure şi a cauzat, prin folosirea 

autorităţii judecătoreşti pe care avea, o pagubă adevăratului titular al celor 10 ha .  

Este adevărat că în interpretarea legii diferenţele de opinii pot avea 

consecinţe percepute negativ – practica judiciară neunitară – dar şi consecinţe cu 

valenţe pozitive, legate de evoluţia sistemului judiciar care, prin interpretare, poate 

impulsiona evoluţia procesului de legiferare. La limita interpretării judiciare se 

află însă buna-credinţă astfel încât încălcarea atribuţiilor de serviciu cu ştiinţă, cu 

consecinţe vătămătoare pentru o persoană, intră sub incidenţa legii penale, în 

condiţiile aplicării legii în mod egal pentru toate categoriile profesionale.  

Chiar judecătorul în cauză, (…), audiat ca martor în dosar (în condiţiile 

prescrierii răspunderii penale pentru abuzul în serviciu) a precizat că acţiunea era 

inadmisibilă, că nu a mai admis astfel de acţiuni şi a avut reprezentarea faptului că 

hotărârea sa va fi folosită doar pentru recunoaşterea dreptului de a depune cerere. 

 (…) 

          

Hotărârea pe care am dat-o o consider astăzi ca fiind una criticabilă, 

acţiunea ar fi trebuit respinsă ca inadmisibilă pentru că se putea face o acţiune în 

realizarea dreptului şi astăzi aş respinge o astfel de cerere.” (…) 

 

         De asemenea, declaraţiile sale au fost nesincere şi în privinţa revocării 

mandatului avut de la inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, respectiv că 

după proces ar fi fost înştiinţat că mandatul său este revocat şi astfel de la acel 

moment nu a mai întreprins nimic pentru obţinerea pădurii revendicate. 
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 În realitate,  la data de 17.12.2003 a depus la Prefectura Ilfov o contestaţie 

împotriva comisiei locale de fond funciar cu privire la „modul în care comisa 

locală a procedat la netransmiterea documentelor necesare validării pentru 

suprafaţa de 10 ha.”(…),  iar apoi a primit un exemplar al hotărârii de validare nr. 

7 din 14.01.2004  (…) emisă de comisia judeţeană urmare a contestaţiei depusă,  

iar revocarea mandatului, adusă la cunoştinţă de avocatul (…) a vizat doar dreptul 

de a vinde terenul, cu menţinerea tuturor celorlalte împuterniciri date (…) . 

În ceea ce priveşte hotărârea nr. 7 din 14 ianuarie 2004 a Comisiei 

Județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin care 

s-a recunoscut inculpatului dreptul de proprietate pentru 10 ha teren cu vegetaţie 

forestieră, în temeiul Legii 1/2000, deşi notificarea depusă fusese întemeiată pe 

dispoziţiile Legii 10/2001, iar hotărârea instanţei nu face vorbire de temeiul de 

drept al admiterii acţiunii, aceasta este nelegală, în condiţiile în care inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a depus notificare pe Legea 10/2001 la data de 

13.02.2002, dată la care termenul prevăzut de Legea 1/2000 expirase (potrivit art. 

33 cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate putea fi făcută în termen 

de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv 12 ianuarie 2000), nu a 

existat vreo şedinţă la care această contestaţie să se analizeze, referatul necesar a fi 

întocmit de colectivul lucru fiind redactat formal de (…) la data întocmirii hotărârii 

din 14.01.2004. 

  Aceste aspecte rezultă în mod cert (…) , în care se specifică faptul că în 

registru de procese verbale de şedinţă nu a fost identificat şi procesul verbal al 

şedinţei judeţene de fond funciar în care a fost consemnată hotărârea 7 din 

14.01.2004. De asemenea, se specifică faptul că nu a fost identificată anexa 53. 

(…) 

(…)  

Ulterior, urmare a refuzului exprimat de Direcţia Silvică,  acestă hotărâre a 

comisiei judeţene nu a fost pusă în executare, nefiind stabilit amplasamentul şi 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE nefiind pus în posesie. 

Considerând nelegală hotărârea comisiei judeţene, Regia Naţională a 

Pădurilor - Direcţia Silvică Bucureşti a acţionat în instanţă solicitând anularea 
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acesteia, acţiune care însă a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 1496/16.05.2005 a 

Judecătoriei Buftea, definitivă prin decizia nr. 1075/12.05.2006 a Tribunalului 

Bucureşti şi irevocabilă prin decizia nr. 73/22.01.2007 a Curţii de Apel Bucureşti.  

 Hotărârile sunt netemeinice, instanţele limitându-se să aprecieze doar că 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE ar avea dreptul la restituire prin 

prisma sentinţei Judecătoriei Buftea din anul 2003, neanalizând motivele invocate 

de reclamantă cu privire la nelegalitatea hotărârii, cu atât mai mult cu cât Romsilva 

nu fusese parte în acel proces şi faţă de aceasta nu se putea invoca autoritatea de 

lucru judecat a hotărârii. În plus, instanţele au ignorat faptul că inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE nu depusese în termenul Legii 1/2000 notificare 

valabilă. 

Mai mult, la prezentul dosar a fost ataşat dosarul 3387/2003 al Judecătoriei 

Buftea, care cu tot cu sentinţa nr. 1872/26.06.2003 are 31 de file. Cauza a fost 

judecată la primul termen, reprezentatul pârâtei Primăria Snagov nu a avut vreo 

poziţie şi nu a depus întâmpinare, arătând că înţelege să lase la aprecierea instanţei 

admiterea cererii, iar judecătorul a admis „acţiunea în constatare” formulată,  

întemeiată pe dispoziţiile art.111 Cod procedură civilă. Sunt depuse unele 

înscrisuri în copie xerox, necertificate, dar nu există dovezi că reclamantul este 

persoană îndreptăţită la restituire şi nu există nicio dovadă că pădurea a 

aparţinut lui Carol al II lea. De altfel, sentinţa pronunţată nu este motivată, 

neexistând la dosar elemente care să permită o minimă analiză a întrunirii 

condiţiilor legii de retrocedare, dar cu toate acestea în procesul declanşat de 

Direcţia Silvică Bucureşti, în mod inexplicabil instanţele au respins acţiunea luând 

în considerare această sentinţă a Judecătoriei Buftea, deşi aceasta este contrară 

dovezilor certe depuse din care rezultă că AL ROMÂNEI PAUL PHILIPPE nu 

îndeplineşte condiţiile legii, oricare ar fi aceasta (Legea 1/2000, Legea 10/2001 sau 

Legea 247/2005) pentru a i se retroceda pădurea. 

Sub acest aspect relevanţă prezintă şi (…) de judecătorul care a soluţionat în 

fond acţiunea formulată de Direcţia Silvică la Judecătoria Buftea în anul 2004, prin 

sentinţa nr. 1496/16.05.2005, care a precizat de asemenea că sentinţa din anul 2003 

a Judecătoriei Buftea era emisă în urma unei acţiuni în constatare, inadmisibilă, şi 
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nu era obligatorie pentru comisia de fond funciar. Cu toate acestea a respins 

acţiunea cu care a fost învestit pentru că nu ar fi identificat o cauză de nulitate 

absolută a hotărârii comisiei judeţene (cu toate că s-a întemeiat pe o sentinţă 

nelegală, că nu a fost depusă cerere de revendicare în termenul legii, că nu a fost 

respectată procedura la comisia judeţeană, că fostul rege Carol al II lea nu a fost 

proprietarul pădurii revendicate etc). Oricum, în sentinţa pronunţată (…) 

menţionează acest fapt, respectiv că în ce priveşte sentinţa din anul 2003, instanţa a 

admis o acţiune în constatare şi nu în realizarea dreptului, aspect pe către instanţele 

de fond şi recurs l-au ignorat, dând valoare de putere de lucru judecat acestei  

sentinţe nelegale. 

(…)  

     La data de 19 iulie 2005 a fost adoptată Legea 247/2005, care aduce 

modificări Legii 1/2000, în sensul că persoanele, fizice şi juridice, pot formula 

cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce 

pot fi restituite, respectiv de la 10 ha la 50 ha,  până la data de 30 noiembrie 2005 

inclusiv. 

Nemulţumit de rezultatele obţinute de mandatarii pe care i-a avut anterior, 

văzând oportunitatea deschisă de intrarea în vigoare a noii legi pentru a revendica 

bunuri pentru care i se respinsese cererea depusă, ştiind că nu are drept să obţină 

bunurile, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL s-a orientat pentru  a găsi alte persoane 

prin influenţa cărora, mai ales politică, să obţină în sfârşit sume de bani.  

În acest context inculpatul a perfectat o înţelegere (contract de consultanţă) 

cu inculpata PĂVĂLOIU NELA, care a promis că are influenţa necesară, mai ales 

la nivelul judeţului Ilfov, pentru a obţine bunurile pretinse. Aşa cum am arătat mai 

sus, inculpata PĂVĂLOIU NELA era la acel moment  o persoană cu relaţii, cu 

cunoştinţe în lumea politică, participând la şedinţele şi întâlnirile organizate de 

partidul de la guvernare.  

(…) 

Fiind convins de legăturile în lumea politică ale inculpatei PĂVĂLOIU 

NELA şi implicit de influenţa pe care aceasta o poate avea asupra funcţionarilor 

din cadru primăriilor/prefecturilor care potrivit legii aveau atribuţii în soluţionarea 

cererilor de restituire a proprietăţilor, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL acceptă ca 
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aceasta să se ocupe de demersurile pentru obţinerea bunurilor.  Astfel, PĂVĂLOIU 

NELA depune cerere pentru retrocedarea Pădurii Snagov, apelând pentru aceasta la 

(…), avocat, care se ocupa de intermedieri în domeniul imobiliar.  Conform (…) , 

după o primă discuţie cu inculpaţii AL ROMÂNIEI PAUL şi PĂVĂLOIU NELA, 

(…) a fost împuternicit să se ocupe de formularea cererilor de retrocedare pe noua 

Lege 247/2005 (…). Urmare a acestei împuterniciri şi potrivit înţelegerii cu 

PĂVĂLOIU NELA, (…) s-a deplasat la Primăria Snagov şi a depus succesiv cereri 

pentru bunuri aflate pe raza localităţii.  

În aceste condiţii, la data de 06.09.2005 a fost înregistrată la Primăria 

Snagov, sub nr. 11923, cererea formulată de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE prin care acesta a solicitat în temeiul Legii 247/2005 terenul în 

suprafaţă de 46 ha în localitatea Ghermăneşti com. Snagov. Cererea este 

formulată prin mandatar (…) şi face referire ca temei tot la notificarea anterioară 

depusă în temeiul Legii 10/2001, făcând precizarea că i s-au restituit deja 10 ha. 

Ulterior inculpatul a depus alte cereri prin care a solicitat Palatul Snagov (cererea 

nr. 13974) şi ferma Snagov (cererea 13975). (…) 

    La data de 01.11.2005 s-a înregistrat la Primăria Snagov sub nr. 15056 

cererea aceluiaşi inculpat, formulată prin acelaşi mandatar (…), de revenire la 

notificarea privind restituirea a 47 ha pădure, de această dată fiind indicat 

amplasamentul din localitatea Snagov, zona Fundul Sacului. (…) 

(…)  

Chiar dacă (…) a primit mandat din partea inculpatului AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE, toate discuţiile s-au purtat în prezenţa inculpatei PĂVĂLOIU 

NELA, care de altfel a ţinut legătura între cei doi. Ulterior, inculpata hotărăşte să 

cesioneze drepturile pretinse de PAUL AL ROMÂNIEI, încheind la data de 

30.10.2005  un prim contract de mandat şi asistenţă de specialitate prin intermediul 

(…) SRL, societate având ca obiect de activitate consultanţă în afaceri, 

excluzându-l pe (…) din înţelegere, intuind posibilitatea obţinerii bunurilor urmare 

a influenţei şi ajutorului dat de primarul din Snagov, inculpatul MUŞAT 

APOSTOL.  (…) Trebuie subliniat faptul că îndepărtarea (…) a avut loc după 
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ce acesta şi-a exprimat opinia că inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL nu este 

îndreptăţit să revendice bunurile urmărite sau cel puţin o parte a lor. 

(…)  

La data de 30.01.2006 între inculpaţii AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE şi 

PĂVĂLOIU NELA se încheie un alt contract de mandat şi asistenţă de specialitate, 

autentificat la notar, având acelaşi obiect, respectiv acordarea de asistenţă în 

procedurile de restituire imobiliară, contract cu titlu oneros, în schimbul asistenţei 

acordate inculpata urmând  să primească 30% din valoarea bunurilor recuperate 

(…). Contractul este urmat de încheierea de antecontracte de vânzare cumpărare 

pentru bunurile solicitate la retrocedare.  

Acest contract disimula traficul de influenţă făcut de inculpata PĂVĂLOIU 

NELA, în condiţiile în care inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a 

acceptat încheierea acestuia cu singura justificare că inculpata are cunoştinţe şi 

influenţă politică pentru a determina admiterea cererilor sale de către autorităţile 

publice implicate. Precizăm faptul că potrivit propriilor declarații, inculpata nu 

avea expertiză şi experienţă în domeniu, nu are studii de specialitate şi nu avea  

angajaţi specializaţi în retrocedări. După ce anterior, aşa cum am arătat, 

demersurile întreprinse nu au dus la obţinerea bunurilor deşi a avut avocaţi 

specializaţi pe astfel de cauze ((…), (…)), după apariţia Legi 247/2005, care oferea 

un prilej pentru formularea unor cereri noi, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL nu a 

apelat la avocaţi specializaţi, cu experienţă, ci la inculpata PĂVĂLOIU NELA, o 

persoană recomandată exclusiv prin  relaţiile ei în lumea politică, inculpatul ştiind 

că nu este îndreptăţit în realitate şi aceasta era singura cale pentru a obţine bani. 

Trebuie subliniat de asemenea procentul cedat inculpatei PĂVĂLOIU NELA prin 

acest contract, 30%, mult peste onorariul de succes al oricărui avocat şi 

disproporţionat faţă de activităţile pe care ar fi trebuit să le desfăşoare.  

După renunţarea la serviciile (…), inculpata PĂVĂLOIU NELA a fost cea 

care s-a ocupat în mod direct de demersurile pentru admiterea cererii de 

retrocedare a pădurii Snagov, profitând de faptul că a stabilit o legătură apropiată 

cu primarul Snagovului, inculpatul  MUŞAT APOSTOL.  Facem precizarea că 

cererea pentru retrocedarea Pădurii Snagov nu a fost însoţită de vreun document 
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doveditor, iar ulterior PĂVĂLOIU NELA a depus doar acte de stare civilă sau 

vizând succesiunea după Elena Lupescu, nu însă şi acte vizând dreptul de 

proprietate al lui Carol al II-lea asupra acestei păduri şi deposedarea acestuia în 

anul 1948. 

 Deşi inculpaţii MUŞAT APOSTOL şi DIMA NICULAE, primarul, 

respectiv secretarul localităţii Snagov, au solicitat în mod expres prin adresa nr. 

15056 din 14.12.2005 (…) depunerea titlului (legii) în baza căruia pădurea Snagov 

a intrat în proprietatea lui Carol al II-lea, iar Ocolul Silvic Snagov, prin adresa din 

24.02.2006,  a solicitat documente suplimentare privitoare la titlul lui Carol al II-

lea şi dovada exproprierii de la acesta, acte care nu s-au depus la dosarul 

administrativ de către inculpata PĂVĂLOIU NELA (pentru simplul motiv că ele 

nu există),  la data de 09.03.2006 se întocmeşte procesul verbal al comisiei pentru 

stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din cadrul  primăriei Snagov, 

potrivit căruia s-a constatat că inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL îndeplineşte 

condiţiile pentru restabilirea dreptului de proprietate pentru 46,78 ha teren 

forestier. 

(…)  

  Din (…), rezultă că în realitate nu a avut loc o şedinţă a comisiei locale în 

care să fie analizată cererea depusă, ci la insistenţele secretarului localităţii, 

inculpatul DIMA NICULAE, (…) a semnat anexa 37, întocmită pe numele 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL  pentru 46,78 ha pădure.  Atât procesul verbal, 

cât şi anexa 37 au fost semnate de primarul MUŞAT APOSTOL şi de secretarul 

DIMA NICULAE şi au fost înaintate apoi spre validare comisiei judeţene.  

(…)  

Împrejurarea că membrii comisiei locale nu au analizat dacă cererea 

inculpatului întruneşte condiţiile prevăzute de lege rezultă din faptul că la dosar nu 

au fost depuse înscrisuri din care să rezulte că inculpatul este persoană îndreptăţită, 

că antecesorul său a deţinut un titlu pe acel teren şi faptul că deţinea pădurea la 

momentul exproprierii. Mai mult, din chiar cuprinsul anexei 37, semnată cu 

obiecţiuni de reprezentantul Ocolului Silvic Snagov, (…), reiese faptul că 

inculpaţii MUŞAT APOSTOL şi DIMA NICULAE au acţionat cu intenţie, având 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



76 

 

reprezentarea că nu sunt întrunite condiţiile legii şi au urmărit atribuirea acestei 

suprafeţe de teren lui AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE ştiind că acesta obţine 

astfel un folos necuvenit.  

O dovadă în plus a faptului că nu a fost analizată cererea în mod real este şi 

faptul că deşi solicitarea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a fost 

pentru 46,78 ha, iar la dosar existau dovezi cu privire la retrocedarea din 2004  a 

10 ha dintre acestea, comisia a aprobat cererea în totalitate. Tocmai de aceea nu 

poate fi reţinută apărarea inculpatului DIMA NICULAE că şi-a întemeiat decizia 

pe faptul că exista o hotărâre judecătorească anterioară, respectiv hotărârea din 

26.06.2003 a Judecătoriei Buftea. 

 Din probele administrate (…) rezultă faptul că acţiunea abuzivă a primarului 

localităţii Snagov, inculpatul MUŞAT APOSTOL şi a secretarului localităţii, 

inculpatul DIMA NICULAE, a fost determinată de intervenţia inculpatei 

PĂVĂLOIU NELA, cu care primul avea o relaţie apropiată cum am arătat mai sus, 

acceptându-se la retrocedare chiar mai mult decât ar fi putut să fie îndreptățit 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL. 

        (…) 

În acest context, prin intervenţia inculpatei PĂVĂLOIU NELA este 

completată şi semnată anexa 37 (formular prevăzut de Legea 1/2000, 

cuprinzând titularul cererii, suprafaţa precum şi amplasamentul), chiar dacă 

cu obiecţiunile reprezentantului Ocolului Silvic Snagov şi se înaintează, împreună  

cu  procesul verbal al comisiei locale de fond funciar,  Prefecturii Ilfov pentru a fi 

validată de comisia judeţeană.  

Întocmirea de către comisia locală Snagov a anexei 37 pe numele 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL cu suprafaţa solicitată de acesta, de 46,78 ha 

de teren forestier, este nelegală, aşa cum am arătat inculpaţii MUŞAT APOSTOL 

şi DIMA NICULAE neverificând în mod real întrunirea condiţiilor cerute de lege 

pentru această reconstituire a dreptului de proprietate şi, în plus, făcând presiuni 

asupra reprezentatului Ocolului Silvic pentru a semna la rândul său, deşi acesta s-a 

opus în mod ferm şi constant  retrocedării pădurii. Profitând de influenţa rezultată 

din funcţia deţinută, atunci când acesta a refuzat să semneze anexa 37, cei doi 
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inculpaţi i-au spus că semnătura este obligatorie, dar poate să îşi scrie obiecţiunile, 

ceea ce (…) a şi făcut apoi. Obiecţiunile sale, respectiv neregularităţile care 

împiedică retrocedare au fost cosemnate astfel olograf pe marginea formularului 

anexei 37. 

În ceea ce priveşte aceste neregularităţi, în primul rând la dosarul 

administrativ nu exista dovada că pădurea revendicată a fost proprietatea lui Carol 

al II lea şi că la momentul exproprierii din anul 1948 aceasta se afla în posesia 

fostului rege. Sub acest aspect menţionăm că în decretul 38/1948, în care sunt 

indicate bunurile care se expropriază ca aparţinând fostului rege, fostei familii 

regale şi domeniului coroanei sau care s-au aflat în administrarea casei reale, 

pădurea Snagov nu este menţionată, decret pus la dispoziţia comisie locale în 

copie, este adevărat în sprijinul revendicării altor bunuri la Snagov, menţionate în 

decret, dar care se regăseşte între documentele transmise de primărie pentru a fi 

ataşate la prezentul dosar, fiind dovedit astfel că a fost avut în vedere.   

De altfel, pădurea Snagov nu era în proprietatea şi nici în folosinţa familiei 

regale la momentul exproprierii din 1948, fapt constatat prin decizia nr. 1 din 26 

noiembrie 1941 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa obligându-l pe fostul 

rege să lase în deplină proprietate şi posesie statului român pădurea Snagov, pe 

care Carol al II lea o stăpânea fără titlu. (…) 

  În al doilea rând, la dosarul administrativ de la primărie nu există certificat 

de moştenitor/calitate de moştenitor pe numele inculpatului PAUL AL 

ROMÂNIEI, care să-i justifice pretenţiile ca succesor al lui Carol al II lea, fiind 

depus de inculpata PĂVĂLOIU NELA doar actul de vânzare-cumpărare cu (…), 

act obţinut fraudulos, aşa cum am arătat mai sus şi care oricum nu dovedeşte 

calitatea de succesor după fostul rege, numele acestuia nefiind menţionat în 

certificatul de moştenitor eliberat pe numele lui (…). 

 În ciuda lipsurilor evidente ale cererii, cu privire la care comisia ar fi trebuit 

să se pronunţe şi cu toată opoziţia exprimată de reprezentantul ocolului silvic în 

comisia locală, urmare a influenţei inculpatei PĂVĂLOIU NELA, prin 

evidenţierea legăturii acesteia cu persoane din conducerea partidului politic din 
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care făcea parte inculpatul MUŞAT APOSTOL, anexa 37 este trimisă pentru 

validare comisiei judeţene de fond funciar din cadrul prefecturii Ilfov. 

 În ceea ce priveşte comisia judeţeană de fond funciar, potrivit HG nr.  

890/2005, prin care a fost aprobat Regulamentul privind procedura de 

constituirea, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului 

de proprietate asupra terenurilor, este formată din prefect – preşedinte al 

comisiei, subprefect/i, secretarul prefecturii, directorul direcţiei juridice din 

prefectură, directorul OCPI, un reprezentant al ADS, reprezentant al Consiliului 

Judeţean, inspectorul şef ITRSV, directorul Direcţiei Silvice, un reprezentant al 

Asociaţiei proprietarilor de păduri, un reprezentant al Asociaţiilor proprietarilor de 

terenuri agricole, hotărârile fiind luate cu votul majorităţii membrilor, fiind 

consemnate apoi într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii. 

Acelaşi regulament prevede că în vederea sprijinirii activităţii comisiei  

judeţene, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din 

specialişti, delegaţi pe toată durata funcţionării comisiei la instituţia prefectului. 

În ceea ce priveşte modul concret de lucru la comisia judeţeană Ilfov, din 

(…) a rezultat că cererile cu care era sesizată prefectura erau repartizate de prefect 

şefului colectivului de lucru, (…), care le repartiza apoi unui inspector din cadrul 

colectivului, în funcţie de localităţile arondate acestuia. Inspectorul analiza cererea 

şi întocmea un referat, care era discutat şi aprobat de şeful colectivului de lucru, iar 

apoi dosarul era introdus pe ordinea de zi a comisiei, pentru aprobare.  Anterior 

şedinţei propriu-zise a comisiei, toate cererile erau discutate de şeful colectivului, 

(…), cu prefectul Jecu Nicolae, subprefectul Popa Caterina şi şeful 

compartimentului juridic Olteanu Gheorghe, dar şi cu subprefectul Delcea 

Valentin. 

(…) 

În şedinţa propriu-zisă a comisie de fond funciar participau şi membrii 

colectivului de lucru, (…) prezentând referatul întocmit pentru fiecare dosar de pe 

ordinea de zi a şedinţei respective, cu propunere de admitere sau respingere a 

cereri, după caz, iar apoi comisia vota. Nimeni nu analiza în concret actele 

dosarului, decât în cazuri excepţionale, când se ridicau probleme în legătură cu 
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cererea analizată, deşi potrivit regulamentului comisia era cea care trebuia să 

analizeze propunerile venite de la comisiile comunale, orăşeneşti sau 

municipale privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu 

stabilirea dreptului de proprietate.  

De regulă, înţelegerea stabilită înainte de şedinţă, cu ocazia discutării 

dosarelor de prefectul JECU NICOLAE cu subprefectul POPA CATERINA, era 

respectată şi la votul comisiei, din declaraţii rezultând că nu au fost cazuri în care 

votul exprimat de prefect să difere de decizia luată în final de comisie. 

(…)  

În ceea ce priveşte validarea dreptului de proprietate al inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE asupra pădurii Snagov, din cuprinsul procesului 

verbal de şedinţă din data de 07.07.2006 rezultă că pe ordinea de zi a comisiei 

judeţene au fost două puncte privind solicitările acestuia, unul (nr. 29) vizând 

drepturi succesorale dobândite de la (…) , soţia fostului prinţ (…) , punct care s-a 

amânat, iar al doilea (nr. 30) vizând pădurea Snagov. În legătură cu aceasta din 

urmă, membrii comisiei au discutat în contradictoriu, consemnându-se faptul că 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE face cererea în calitate de moştenitor al Elenei 

Lupescu, însă cel deposedat a fost Carol al II-lea, după care nu au fost depuse acte 

din care să rezulte deschiderea succesiunii. 

Deşi s-a invocat şi dezbătut faptul că terenul respectiv nu a fost expropriat de 

la Carol al II-lea, nefiind menţionat în Decretul 38 din 1948 şi deşi s-a învederat că 

anterior s-au retrocedat 10 ha din acest teren, comisia judeţeană în componența  

JECU NICOLAE – prefect, preşedinte al comisiei, POPA CATERINA – 

subprefect, secretar al comisiei, DELCEA VALENTIN - subprefect, OLTEANU 

GHEORGHE – jurist prefectură, (…) – director OCPI, (…) – ADS, (…) pentru 

(…) - director ANIF, (…) – vicepreşedinte CJ Ilfov, (…) – delegat Direcţia 

Silvică, (…) – delegat ITRSV, (…) – SNTR Propact a aprobat cu majoritate de 

voturi propunerea comisiei locale, validând anexa 37. Din cei prezenţi s-a opus 

doar reprezentantul Direcţiei Silvice, (…).  
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Cu toată opoziţia reprezentantului Direcţiei Silvice, care a relevat mai multe 

neajunsuri ale cereri care ar fi trebuit să ducă la respingerea acesteia pentru lipsa 

calităţii de moştenitor şi lipsa titlului, în mod abuziv, contrar practicii anterioare, 

membrii comisiei au validat anexa 37 în forma propusă de comisia locală, fără 

lămuriri suplimentare sau înscrisuri doveditoare.  

Din probele administrate, respectiv (…),  a rezultat că cererea a fost 

analizată cu o rapiditate neobişnuită raportat la problemele constatate, membrii 

comisiei au acţionat conform dispoziţiei prefectului şi că pentru a se putea valida 

anexa 37 s-a interpretat contrar legii sarcina probei, apreciindu-se că statul nu a 

făcut dovada că a expropriat altă persoană, deşi legea este expresă, stabilind că 

solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii bunului revendicat la momentul 

exproprierii.  

(…)  

(…) în sensul că orice propunere se discuta anterior cu inculpaţii 

OLTEANU, JECU, DELCEA şi POPA şi se ştia modul de soluţionare în comisia 

judeţeană. Şi în acest caz, atât consilierul cât şi inculpaţii susmenţionaţi ar fi 

observat obiecţiunile de pe anexa 37 formulate de reprezentantul Ocolului Silvic 

Snagov, obiecţiuni care în mod normal, conform practicii comisiei, ar fi dus la 

respingerea cererii.  

În plus, aşa cum am arătat, în şedinţa comisiei judeţene, (…) a reiterat 

nelegalitatea validării dreptului de proprietate şi, deşi comisia avea obligaţia de a 

verifica în mod real existenţa condiţiilor prevăzute de lege pentru retrocedarea 

terenului, printr-o analiză efectivă a înscrisurilor existente la dosar, în realitate nu 

s-a verificat de către comisie nici un act, lucrările au fost formale şi s-a votat 

conform susţinerilor şefului comitetului de lucru, (…). 

(…) 

Trebuie subliniat că, în apărarea lor, în (…) în calitate de inculpaţi, 

OLTEANU GHEORGHE şi POPA CATERINA au pretins că în realitate ar fi 

votat împotrivă, având în vedere în vedere menţiunile din procesul verbal de 

şedinţă.  
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În ceea ce-l priveşte pe inculpatul OLTEANU GHEORGHE, acesta a 

recunoscut că cererea nu ar fi trebuit validată, cel puţin pentru faptul că pe rolul 

instanţei era un proces în curs, pretinzând totodată că s-a opus la vot alături de 

reprezentantul Direcţiei Sivice. A susţinut că a fost adăugat fără ştiinţa sa la rubrica 

pentru validare în procesul-verbal, întrucât este trecut înaintea prefectului şi că în 

şedinţă s-ar fi opus. 

(…) 

(…)  Dimpotrivă după validare atunci când la Prefectura Ilfov a fost depusă 

copia deciziei 1/1941 a ICCJ fiind solicitată anularea hotărârii, inculpatul 

OLTEANU GHEORGHE împreună cu inculpatul JECU NICOLAE au solicitat 

printr-o adresă Direcţiei Silvice să depună originalul, deşi avea aplicată  ştampila 

„executat la Arhivele Naţionale” şi prin urmare nu se putea înfăţişa originalul. În 

plus toate înscrisurile din dosarul lui AL ROMÂNIEI PAUL erau în copie, fără să 

se ceară  originalele. 

În ceea ce o priveşte pe inculpata POPA CATERINA, în cuprinsul 

procesului verbal nu s-a menţionat că a exprimat o opoziţie la validare, iar din (…) 

nu a rezultat că acesta ar fi votat împotrivă. În plus, aşa cum am arătat deja, 

practica comisiei judeţene a fost aceea că se vota conform celor stabilite în 

discuţile de dianinte de şedinţă, iar fără excepţie persoanele audiate au precizat că 

la aceste discuţii inculpata POPA CATERINA a fost întotdeauna prezentă. 

(…) 

Din (…) rezultă nu doar că aceştia nu au analizat efectiv înscrisurile 

dosarului, dar, mai mult, că s-a adus în discuţie faptul că pe rolul instanţelor exista 

un proces promovat de Direcţia Silvică în care se contesta tocmai dreptul 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE de a revendica pădurea Snagov. Nu 

s-a ţinut cont de punctul de vedere exprimat de reprezentantul Direcţiei Silvice, de 

faptul că anexa 37 era semnată cu obiecţiuni de reprezentantul Ocolului Silvic, în 

contradicţie cu practică obişnuită a comisiei care în astfel de cazuri respingea 

cererea şi, în plus, s-a validat cu 46,78 ha, mai mult chiar decât a cerut inculpatul 

PAUL AL ROMÂNIEI, avâd în vedere ceel 10 ha validate anterior.. 
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           Nu poate fi reţinută apărarea inculpaţilor că validarea pentru 46, 78 ha s-ar 

fi făcut din eroare, în condiţiile în care nici un act nu consemnează o altă suprafaţă, 

respectiv 36, 78 ha, anexa 37 care făcea obiectul analizei şi validării comisei era 

pentru 46, 78 ha, referatul a fost întocmit pentru aceeaşi suprafaţă şi deşi discuţiile 

din şedinţă fac referire la validarea anterioară pentru 10 ha, în final hotărârea 

comisiei judeţene este adoptată pentru întreaga suprafaţă.  

         De asemenea, nu pot fi luate în considerare apărările formulate de inculpaţi în 

sensul că au aprobat anexa  37 motivat pe faptul că inculpatului AL ROMÂNIEI 

PAUL i-ar fi fost stabilit anterior prin hotărâre judecătorească dreptul de 

proprietate asupra 10 ha. Aşa cum am arătat mai sus, sentinţa Judecătoriei Buftea 

din anul 2003 a fost pronunţată urmare a unei acţiuni în constatare, nu putea fi pusă 

în executare şi nu obliga în nici un fel comisia judeţeană de fond funciar, care nu a 

fost parte în acel proces. În plus, la momentul discutării cererii, pe rolul instanţelor 

era în curs procesul prin care Direcţia Silvică a cerut anularea hotărârii prin care 

comisia judeţeană l-a validat pe AL ROMÂNIEI PAUL cu 10 ha. Astfel nu se 

poate reţine teza „egalităţii de tratament”  câtă vreme nu exista o soluţie finală. 

Trebuie subliniat faptul că această hotărâre judecătorească din 2003 invocată în 

apărare nu a fost citită la acel moment de vreunul dintre inculpați şi nici nu a fost 

prezentată în şedinţa comisiei judeţene, nefiind menţionată în cuprinsul referatului.  

 În realitate, din probele dosarului a rezultat că validarea de către comisia 

judeţeană cu încălcarea normelor legale s-a făcut urmare a intervenţiei inculpatei 

Păvăloiu Nela, recomandată funcţionarilor din prefectură de senatorul (…), şeful 

filialei judeţene Ilfov a (…), partid aflat la guvernare la acel moment.  Din (…) a 

rezultat că (…) venea frecvent în Prefectura Ilfov la prefectul JECU NICOLAE şi 

subprefectul DELCEA VALENTIN, se implica în activitatea acestora, iar din 

poziţia avută în cadrul partidului avea puterea de a influenţa numirea unei persoane 

în astfel de funcţii sau, dimpotrivă, demiterea.  

(…) 

         Aşa cum am arătat, între (…) şi inculpata PĂVĂLOIU NELA era o relaţie 

apropiată în virtutea căreia inculpata i-a solicitat să se implice în soluţionarea 

favorabilă a acestei cereri. 
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          Cunoscând opoziţia Ocolului Silvic Snagov şi ştiind că nu are drept să 

primească pădurea Snagov, inculpata PĂVĂLOIU NELA s-a implicat direct 

acţionând pentru convingerea persoanelor din conducerea Prefecturii Ilfov pentru 

validarea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, chiar dacă cererea sa nu îndeplinea 

condiţii legale. Pentru aceasta s-a prezentat în repetate rânduri la prefectură,  sub 

pretextul depunerii unor înscrisuri sau cereri (deşi propunerea comisiei locale îi era 

favorabilă, iar comisia judeţeană nu i-a solicitat înscrisuri noi) a discutat cu 

prefectul JECU NICOLAE, cu subprefectul POPA CATERINA, dar şi cu membrii 

ai colectivului de lucru, deşi aceste întâlniri depăşesc cadrul legal, orice petent 

putând să-şi susţină cererea în şedinţa publică a comisiei de fond funciar. În 

schimb, inculpata PĂVĂLOIU NELA a fost primită de persoanele din conducerea 

prefecturii, în afara acestui cadru legal, pentru simplu motiv că avea recomandări 

politice. 

(…) 

Inculpata PĂVĂLOIU NELA a avut un rol hotărâtor în validarea de către 

comisia judeţeană a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL cu pădurea de la Snagov, 

implicându-se activ prin discuţiile avute cu membrii comisiei şi prin depunerea 

unor înscrisuri, memorii, care să creeze aparenţa de drept şi să poată reprezenta 

astfel o justificare ulterioară pentru validarea cererii cu încălcarea legii., (…) . 

(…)  

Prin hotărârea nr. 1156 din 07.07.2006 (…) comisia judeţeană Ilfov pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a hotărât validarea 

anexei 37, recunoscându-i astfel  lui AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE un drept de 

proprietate în calitate de moştenitor al lui Carol al II-lea pentru 46,78 ha teren cu 

vegetaţie forestieră situat în localitatea Snagov. Hotărârea a fost semnată pentru 

prefectul NICOLAE JECU de inculpatul DELCEA VALENTIN, subprefect şi 

inculpata POPA CATERINA. 

  După emiterea hotărârii de validare  s-a acţionat apoi pentru punerea efectivă 

în posesie, demersurile în acest sens fiind făcute pe de o parte de inculpata NELA 

PĂVĂLOIU, cu sprijinul primarului MUŞAT APOSTOL, iar pe de altă parte de 
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inculpatul TRUICĂ REMUS, care a apelat la şeful Direcţiei Silvice Ilfov, (…), 

singura instituţie care putea dispune punerea în posesie.  

Prima tentativă pentru punerea în posesie a fost făcută de PĂVĂLOIU 

NELA împreună cu AL ROMÂNIEI PAUL cu sprijinul primarului MUŞAT 

APOSTOL, însă datorită opoziţiei reprezentantului Ocolului Silvic Snagov, (…) şi 

şefului Direcţiei Silvice Snagov, (…), acest lucru nu a fost realizat cu toate 

insistenţele inculpatului CHIRIAC THEODOR director tehnic în cadrul Direcţiei 

Silvice Ilfov, un apropiat atât al primarului MUŞAT APOSTOL, cât şi al 

inculpatului TRUICĂ REMUS.  

Pe fondul acestei opoziţii constante a Ocolului Silvic Snagov şi a Direcţiei 

Silvice Ilfov, fiind în imposibilitate de a obţine punerea în posesie, PĂVĂLOIU 

NELA şi fiind presată în continuare de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, simţindu-se depăşită de „dificultăţile” de rezolvare, deşi avea numeroşi 

prieteni în lumea politică, i-a comunicat acestuia că pentru obţinerea bunurilor are 

nevoie de „oameni mai puternici, mai bine ancoraţi politic”, context în care i-a 

făcut cunoştinţă cu inculpatul TRUICĂ REMUS, pe care i l-a prezentat ca fiind o 

persoană cu importanţă în România, consilier al lui (…). Demersurile au fost 

preluate astfel de inculpatul REMUS TRUICĂ, prieten cu primarul din Snagov şi 

potrivit propriilor afirmaţii „un fel de şef pe acolo”, aspecte pe care le-am expus 

mai sus, la punctul I. În plus, întrucât opoziţia venea din partea Direcţiei Silvice, 

inculpatul TRUICĂ REMUS a dezvoltat o relaţie cu inculpatul CHIRIAC 

THEODOR, director tehnic în cadrul Direcţiei Silvice Ilfov, prin intermediul 

căruia în final grupul infracțional va reuşi punerea în posesie a pădurii.  

(…)  

Aşa cum am arătat la punctul I din expunerea stării de fapt, după realizarea 

cesiunii de drepturi succesorale din 01.11.2006 şi preluarea de către TRUICĂ 

REMUS şi RECIPLIA SRL a drepturilor inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL,  

demersurile pentru obţinerea bunurilor au fost întreprinse de SCA (…), iar în 

cadrul acesteia cel care a avut un rol esenţial a fost inculpatul  ROŞU ROBERT 

MIHĂIŢĂ, acesta coordonând activitatea celorlalţi avocaţi, inclusiv pentru 

punerea în posesie a pădurii Snagov.  
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(…) 

         Precizăm că anterior punerii în posesie rolul instanţelor existau mai multe 

acţiuni formulate de PAUL AL ROMÂNIEI împotriva unor decizii prin care a fost 

restabilit dreptul de proprietate al fostului rege (…) asupra unor imobile 

revendicate de acesta administrativ (între care Castelul Peleş, spre exemplu)  

procese în care avocatul Casei regale, (…), a depus decizia nr. 1 din 26.11.1941 a 

ICCJ din care rezulta că fostul rege Carol al II-lea nu a avut în proprietate mai 

multe bunuri între care pădurea Snagov.  

De asemenea, pentru a se asigura că reprezentanţii Casei regale nu vor 

acţiona  contrar intereselor grupului infracţional, în primăvara anului 2007, pe 

fondul derulării acestor procese, inculpatul TRUICĂ REMUS a inițiat o întâlnire 

cu reprezentanţii Casei regale la care au participat şi inculpaţii TAL 

SILBERSTEIN şi ROŞU ROBERT, întâlnire la care (…) i-a atenţionat  asupra 

faptului că Pădurea Snagov şi alte imobile revendicate nu au aparţinut în realitate 

lui Carol al II lea. 

(…) 

 Mai mult, între documentele ridicate la percheziţia domiciliară desfăşurată 

la sediul firmei de avocaţi a fost descoperită această decizie din anul 1941 a ICCJ 

purtând menţiunea „a nu se folosi în nici un proces” (…), ceea ce dovedeşte reaua 

credinţă a inculpatului ROŞU ROBERT în toate demersurile pe care le-a 

întreprins, inclusiv pentru punerea în posesie a pădurii Snagov, ascunzând 

instituţiilor/autorităţilor publice, inclusiv instanţei de judecată, probe esenţiale 

pentru lămurirea stării de fapt.   

 Astfel, în  ceea ce priveşte Pădurea Snagov, acţionând în cadrul grupului 

infracţional pentru atingerea scopului acestuia, în calitatea sa de avocat al SC 

RECIPLIA SRL, reprezentată de inculpatul TRUICĂ REMUS, urmare a înţelegerii 

acestuia cu inculpatul CHIRIAC THEODOR, a făcut demersuri pentru punerea în 

posesie a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE cu suprafaţa de 46,78 ha, 

semnând şi depunând în cursul anului 2007 cereri şi notificări la Direcţia Silvică 

Bucureşti, cunoscând că acesta nu avea drept . 
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Astfel, la data de 18.04.2007 (…) şi apoi la data de 06.05.2007 (…), 

inculpatul ROBERT ROŞU, în numele inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, notifică Direcţia Silvică Bucureşti pentru punerea în posesie, 

ameninţând cu acţiuni pentru angajarea răspunderii persoanelor vinovate şi plata de 

către acestea de despăgubiri băneşti ca urmare a comportamentului „abuziv” al 

ROMSILVA, solicitând directorului „să intervină şi să remedieze” situaţia, toate 

acestea ştiind că inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL nu este persoană îndreptăţită şi 

pădurea nu a fost proprietatea lui Carol al II lea.  În fapt, din actele de cercetare 

efectuate rezultă că aceste notificări au fost făcute doar pentru a-l ajuta pe 

inculpatul CHIRIAC THEODOR să aibă justificarea pentru a ordona punerea în 

posesie, atunci când va putea aceasta, în locul directorului (…), cunoscându-se 

opoziţia constantă a acestuia la retrocedarea pădurii. 

Acest fapt rezultă şi din aceea că la data de 23.05.2007 inculpata  

PĂVĂLOIU NELA, al cărei mandat dat de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE a rămas valabil cu toate că acesta şi-a cesionat drepturile către 

RECIPLIA SRL  reprezentată de REMUS TRUICĂ şi beneficia de la acel moment 

de consultanţa uneia dintre cele mai mari firme de avocaţi din ţară, în numele 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a solicitat Direcţiei Silvice 

Bucureşti punerea în posesie a inculpatului cu cele 10 ha validate prin hotărârea nr. 

7/2004 a Comisiei judeţene de aplicarea a legii fondului funciar, însă demersul său 

nu s-a concretizat (adresa 1833/31.05.2007 a Direcţiei Silvice Bucureşti prin care 

cererea este respinsă), astfel că cererile inculpatului ROŞU ROBERT au 

reprezentat justificarea punerii în posesie. 

Trebuie subliniat că după validarea inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, 

Direcţia Silvică Ilfov (Bucureşti la data respectivă) a solicitat sprijin şi a făcut 

demersuri pentru găsirea unor înscrisuri noi care să împiedice punerea în posesie. 

În aceste împrejurări (…) a obţinut de la un reprezentant al Casei Regale hotărârea 

din anul 1941 a ICCJ. 

(…)  

Din înscrisurile de la dosar, predate de RNP Romsilva – Direcţia Silvică 

Bucureşti, rezultă că la data de 25.05.2007 această instituţie a notificat Instituţia 
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Prefectului judeţului Ilfov în legătură cu existenţa Deciziei nr. 1/1941 a ÎCCJ, pe 

care a comunicat-o de altfel în extras, atrăgând atenţia asupra faptului că pădurea 

Snagov nu a fost fi preluată în 1948 de la fostul rege Carol al II-lea, punerea în 

posesie şi emiterea titlului de proprietate în favoarea inculpatului AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE  neputând fi astfel dispusă.  

Deşi a avut cunoştinţă de această decizie din 1941 a ÎCCJ şi deşi la dosarul 

administrativ nu exista nicio dovadă certă că pădurea ar fi fost proprietatea lui 

Carol al II-lea şi că a fost preluată de statul român de la acesta în anul 1948, 

prefectul JECU NICOLAE a solicitat  Direcţiei Silvice să depună originalul acestei 

decizii. În declaraţia dată în cauză în calitate de inculpat acesta şi-a justificat 

acţiunea prin aceea că ar fi avut îndoieli asupra autenticităţii deciziei, deşi 

exemplarul, e drept o copie, era primit de la o instituţie publică şi purta ştampila 

specifică a Arhivelor Naţionale pe fiecare filă. În realitate, prin această adresă 

trimisă Direcţiei Silvice, semnată de inculpaţii JECU NICOLAE şi OLTEANU 

GHEORGHE, nu s-a urmărit decât ascunderea abuzului anterior comis în interesul 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, aceasta în condiţiile în care în aceeaşi zi 

adresa de înştiinţare trimisă de Direcția Silvică este transmisă prin fax firmei de 

avocaţi (…), pentru aceasta neexistând nicio justificare legală (…) 

Tot fără o justificare obiectivă şi plauzibilă inculpatul JECU NICOLAE 

semnează o adresă către Arhivele Naţionale solicitând informaţii privind decizia 

din anul 1941. Răspunsul a fost negativ, dar nu s-a precizat că decizia nu există, ci 

că nu se găseşte în fondul Casa Regală -  Administraţia Sechestră şi în fondul 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, (…).   Răspunsul a fost dat cu rea-credinţă, în 

condiţiile în care funcţionarii din cadrul Arhivelor Naţionale cunoşteau faptul că 

există Colecţia Consiliul de Miniştri, unde trebuia cercetată existenţa acestei 

hotărâri, cu atât mai mult cu cât evidenţa se ţine după părţi, iar Consiliul de 

Miniștrii a fost parte în acel proces, iar cu puţin timp înainte se eliberase o copie a 

deciziei avocatului (…).   

  Facem precizare că, încă din anul 2006, TRUICĂ REMUS a încercat să 

obţină punerea în posesie a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, (…), acesta a fost 

solicitat la o discuţie la locuinţa lui TRUICĂ REMUS, însă a refuzat, exprimându-
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şi clar punctul de vedere, respectiv că nu va pune niciodată în posesie pentru că AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE nu are drept.  

(…) 

 În realizarea demersurilor infracţionale, inculpatul TRUICĂ REMUS a apelat 

la directorul tehnic al Direcţiei Silvice, o cunoştinţă a sa, inculpatul CHIRIAC 

THEODOR, în compania căruia a fost văzut în repetate rânduri în perioada 

respectivă. 

(…) 

Deşi decizia din 1941 a ÎCCJ era în posesia Direcţiei Silvice, pe exemplarul 

deţinut, predat în copie la prezentul dosar, fiind aplicată ştampila de certificare a 

Arhivelor Naţionale şi anterior în răspunsul dat la notificarea formulată de 

inculpata PĂVĂLOIU NELA au fost indicate pe larg motivele pentru care punerea 

în posesie se respinge, fără a se depune probe noi, urmare a intervenţiei 

inculpatului TRUICĂ REMUS, la data de 26.06.2007 inculpatul CHIRIAC 

THEODOR, delegat între timp în funcţia de director,  a semnat în numele Direcţiei 

Silvice Bucureşti  adresa nr. 2850 prin care a cerut  Ocolului Silvic Snagov să-l 

pună în posesie pe inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE cu o suprafaţă de 

10 ha pădure în zona Fundul Sacului Snagov.  

Ulterior finalizării procesului  având ca obiect anularea hotărârii prin care  

PAUL AL ROMÂNIEI a fost validat cu 10 ha, SCA (…) a solicitat Prefecturii 

Ilfov revocarea hotărârii 1156 din 07.07.2006 şi emiterea uneia pentru 36,78 ha, iar 

urmare a acestei cereri prin hotărârea 661 din 02.03.2007  aceasta a fost revocată 

şi s-a validat aceeaşi anexa 37, dar pentru suprafaţa de 36,78 ha, cu aceleaşi 

amplasamente. (…) 

În aceeaşi zi, 26.06.2007, s-a întocmit procesul verbal de punere în posesie a 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, reprezentat de avocatul (…), cu 10 

ha de pădure în zona Fundul Sacului, potrivit hotărârii de validare nr. 7 din 

14.01.2004 a comisiei judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate. 

Facem precizarea că urmare a unor retrocedări anterioare a unor terenuri în 

zona Fundul Sacului către alte persoane, restul suprafeţei nu s-a retrocedat pe 

vechiul amplasament, ci pe un altul stabilit aleatoriu prin haşurare pe o hartă de 
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către inculpatul CHIRIAC THEODOR. Acest lucru ar fi dus la includerea în 

suprafaţa propusă la retrocedare a unor suprafeţe aparţinând domeniului public al 

localităţii Snagov, ceea ce a dus la opoziţia la punerea în posesie din partea 

primarului MUŞAT APOSTOL a acelor loturi. 

(…) 

Inculpatul AL ROMÂNIEI  PAUL a fost pus în posesie cu 9,97 ha în zona 

Fundul Sacului, amplasamentul fiind predat de reprezentanţii Ocolului silvic, iar 

ulterior s-a emis titlu de proprietate  nr. 243  din 07.08.2007. Comisia de punere în 

posesie a fost constituită din inculpatul MUŞAT APOSTOL, primarul localităţii 

Snagov, DIMA NICULAE secretarul localităţii, (…) -  Ocolul Silvic şi (…)  – 

specialist măsurători topografice.  

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, deşi a cunoscut 

lipsa de temeinicie a cererii sale, subliniem faptul că a fost implicat direct în 

întreaga activitate desfăşurată pentru a se reuşi în final emiterea titlului de 

proprietate pentru acset teren, cu toate că, aşa cum am  arătat, a avut în toată 

această perioadă persoane împuternicite să se ocupe de aceste demersuri, respectiv  

pe inculpata PĂVĂLOIU NELA şi apoi pe inculpatul REMUS TRUICĂ (urmare a 

cesiunii din noiembrie 2006). 

Ştiind că nu are drept pentru a revendica pădurea, urmărind să obţină foloase 

necuvenite, pentru a asigura şanse sporite demersului infracţional întreprins, 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL s-a prezentat la sediul primăriei Snagov, 

însoţind-o pe inculpata PĂVĂLOIU NELA şi a intervenit direct asupra 

funcţionarilor implicaţi în procedura de retrocedare, în scopul influenţării acestora. 

Inculpatul a discutat cu primarul şi secretarul primăriei Snagov, prezenţa sa 

fiind justificată exclusiv prin aceea că a fost o formă de presiune asupra 

funcţionarilor pentru a suplini lipsa documentelor necesare potrivit legii pentru 

dovada dreptului pretins. Prin invocarea descendenţei sale, nepot al lui Carol al II 

lea şi apartenenţa la casa regală, inculpatul a susţinut temeinicia cererii sale şi 

indirect a sugerat săvârşirea unui abuz din partea funcţionarilor în cazul 

soluţionării nefavorabile a cererii, ameninţându-i chiar cu acţiuni pentru 

despăgubiri. Prezenţa sa nu ar putea fi justificată altfel decât ca o formă de 
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presiune asupra unor funcţionari care refuzau să admită cererile formulate de 

inculpat, având în vedere că acesta nu s-a prezentat niciodată în faţa instanţelor de 

judecată pentru a-şi susţine temeinicia cererilor şi de asemenea ulterior, după ce se 

emite hotărârea comisiei judeţene, nu s-a mai prezentat  la punerea efcetiv în 

posesie. De asemenea, în toată perioada inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE a fost cel acre a pus la dispoziţia mandatarilor săi orice înscris necesar 

pentru a crea aparenţa unui drept şi care să fie folosit de funcţionarii care trebuiau 

să se pronunţe pe cererile sale de retrocedare ca justificare pentru decizia nelegală 

luată. 

(…)  

Rezultă aşadar că inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, deşi ştia că 

nu este persoană îndreptăţită la restituire, direct (prin prezenţa sa la sediul primăriei 

Snagov făcând presiuni pentru punerea în posesie) sau indirect prin mandatari 

(Roşu Robert, Truică Remus şi Păvăloiu Nela),  a făcut demersuri (cereri, memorii, 

notificări) şi a determinat funcţionari publici cu atribuţii în retrocedarea şi punere 

în posesie din cadrul autorităţilor publice  să-şi  încalce atribuţiile de serviciu, 

dispoziţiile legilor de retrocedare şi să aprobe, iar apoi să procedeze la punerea în 

posesie a acestuia cu suprafaţa de 46,78 ha teren forestier zona Fundul Sacului 

Snagov,consecinţa fiind prejudicierea statului român cu suma de  9.523.769 euro. 

Din (…) rezultă că TRUICĂ REMUS a fost prezent în ziua punerii în 

posesie în biroul primarului MUŞAT APOSTOL, personalul primăriei era pregătit 

pentru realizarea punerii în posesie, inclusiv specialistul topometrist, cu toate că 

ordinul Direcţiei Silvice nu fusese comunicat primăriei, fiind dat în aceeaşi zi. În 

plus, fiind necesară şi semnătura persoanei puse în posesie, primarul Muşat a dat 

un telefon şi la scurt timp la primărie s-a prezentat avocatul (…), care doar a 

semnat fără a face verificări.   

(…)  

    Pentru suprafaţa de 36, 78 ha de teren s-a realizat punerea în posesie la 

data de 15.08.2007, comisia având aceeaşi componenţă, iar inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a fost reprezentat de acelaşi avocat (…) din cadrul 

SCA (…).  
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Imediat după intrarea în posesie, deşi a avut cunoştinţă de decizia din anul 

1941 a ÎCCJ, prefectul JECU NICOLAE a emis titlurile de proprietate nr. 

243/07.08.2007 – pentru 10 ha şi nr. 246/31.08.2007 – pentru 36,78 ha pe numele 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE ca moştenitor al lui Carol al II -lea. 

(…) 

Din (…) rezultă că retrocedarea şi punerea în posesie a  Pădurii Snagov – 

Fundul Sacului s-a făcut urmare a coruperii funcţionarilor publici implicaţi, 

membrii grupului infracţional discutând în mod expres despre suprafeţele de teren 

oferite în schimbul deciziilor favorabile date de funcţionari.   

(…) 

S-a stabilit că prin intermediul (…) şi (…), inculpatul CHIRIAC THEODOR 

a disimulat folosul necuvenit, 1000 mp teren forestier în zona Fundul Sacului, 

primit urmare a exercitării defectuoase a atribuţiilor de serviciu, interpunându-i pe 

cei doi în transferul proprietăţii bunului. Din (…) rezultă faptul că inculpatul 

CHIRIAC THEODOR este adevăratul proprietar al terenului achiziţionat prin 

contractul de vânzare-cumpărare nr. 517/20.02.2008, încheiat între vânzător SC 

RECIPLIA SRL, prin mandatar (…) şi cumpărătorii (…) şi (…), pentru care nu a 

plătit vreo sumă de bani. (…) şi soţia acestuia, (…), au îndeplinit doar formalităţile 

de semnare a contractului de vânzare cumpărare, din probe rezultând că nu au avut 

reprezentarea naturii ilicite a tranzacţiei.  

Ulterior, la solicitarea inculpatului CHIRIAC THEODOR, (…) şi soţia 

acestuia, (…), au semnat la data de 01.04.2008 un alt contract de vânzare 

cumpărare, transmiţând acest teren cumpărătorului (…). De toate formalităţile s-a 

ocupat CHIRIAC THEODOR, acesta a discutat cu cumpărătorul condiţiile şi a 

încasat apoi preţul, 50.000 euro, deşi în act s-a menţionat 5.000 euro. În această 

modalitate CHIRIAC THEODOR a intrat în posesia efectivă a mitei, determinând 

totodată pe cei implicaţi în această tranzacţie să disimuleze, fără vinovăţie, 

adevărata natură a provenienţei bunului.  

(…)  

Imediat după obţinerea pădurii Snagov membrii grupului au început 

demersurile pentru transferul acestuia în proprietatea SC RECIPLIA SRL, 
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modalitate în care s-a plătit preţul traficului de influenţă săvârşit pentru 

retrocedarea acestui bun şi totodată  s-a realizat şi operaţiunea de „spălare” a lui, 

faptă descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt. 

Astfel, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 3512/15.10.2007, 

autentificat de notarul public, întreaga suprafaţă de 46,78 ha (dezmembrată în 6 

loturi, în suprafeţe de 76.400 mp, 14.000 mp, 9.300 mp, 106.500 mp, 193.000 mp 

şi 68.300 mp) este vândută de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE către 

SC RECIPLIA SRL, reprezentată de inculpatul TRUICĂ REMUS, preţul vânzării 

fiind mult subevaluat, respectiv 500.000 Euro, ceea ce reprezintă 1,0695 Euro/mp. 

În ce priveşte situaţia ulterioară a acestor terenuri, din actele ridicate de la 

OCPI şi notari publici, (…) , rezultă  că SC RECIPLIA SRL a vândut mai departe 

altor persoane, în afara contractului încheiat cu cumpărătorii (…) şi (…), care 

reprezintă, aşa cum am arătat mai sus, mita dată inculpatului CHIRIAC 

THEODOR pentru punerea în posesie, beneficiari ai terenului au fost, între alţii şi 

inculpaţii TRUICĂ REMUS şi PĂVĂLOIU NELA. 

Astfel, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul TRUICĂ REMUS,  prin 

contractul de vânzare-cumpărare nr. 103/11.06.2009, încheiat cu SC 

RECIPLIA SRL, prin mandatar (…) ; a dobândit teren cu vegetaţie forestieră în 

suprafaţă de 75.400 mp. Contractul astfel încheiat reprezintă folosul necuvenit 

obţinut de inculpatul REMUS TRUICĂ pentru activitatea desfăşurată în cadrul 

grupului infracţional şi pentru atingerea scopului acestuia, conform înţelegerii 

prealabile avute cu membrii acestuia, reprezentând totodată modalitatea de spălare 

a bunului.  

Urmărind să ascundă provenienţa ilicită a terenului primit la Snagov pentru 

activitatea desfăşurată în cadrul grupului infracţional inculpatul TRUICĂ REMUS 

a încheiat contractului de vânzare, preţul de 310.786 lei, respectiv 0,98 Euro/mp 

(la cursul BNR de 4,1977 lei/Euro din 11.06.2009) , deşi în mod evident 

subevaluat, nu a fost achitat de acesta,  după ce în prealabil Reciplia SRL, 

reprezentată de tot de inculpatul TRUICĂ REMUS, a cumpărat de la AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE terenul în suprafaţă de 46, 78 ha, obţinut prin fapte 

de corupţie la care a contribuit în mod direct. 
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Trebuie subliniat faptul că şi anterior inculpatul TRUICĂ REMUS, cu ştiinţa 

şi acordul celorlalți membrii ai grupului infracţional, a mai dobândit o suprafaţă 

din pădurea Snagov, fiind încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 

4144/05.12.2007, vânzător: SC RECIPLIA SRL, prin reprezentant (…); obiectul 

contractului: teren cu vegetaţie forestieră înscris în amenajament silvic, în 

suprafaţă de 14.000 mp şi teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 9.300 mp 

(ambele din titlul de proprietate nr. 243/07.08.2007), preţul vânzării: 278.580 Euro,  

respectiv 11,96 Euro/mp.  

Şi acest contract a reprezentat, ca şi contractul din 2009 arătat mai sus, 

modalitatea de spălare a folosului necuvenit obţinut de inculpatul REMUS 

TRUICĂ urmarea activităţii infracţionale desfăşurate în interesul grupului, dar, 

raportat la data contractului a intervenit prescripţia răspunderii penale pentru 

această faptă de spălare a banilor. 

În ceea ce o priveşte pe inculpata NELA PĂVĂLOIU, conform înţelegerii 

avute cu AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, REMUS TRUICĂ şi ceilalţi membrii 

ai grupului asociaţi în RECIPLIA, în schimbul activităţii de traficare a influenţei 

asupra funcționarilor publici implicaţi în soluţionarea cererii de retrocedare a 

pădurii Snagov, dar şi pentru contribuţia avută la convingerea inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL pentru ca acesta  să cumpere influenţa grupului infracţional, a 

beneficiat de importante sume de bani respectiv 2.600.000 euro plus TVA (remişi 

în baza unor contracte fictive de asistenţă încheiate cu RECIPLIA SRL), precum şi 

de loturi de teren din pădurea Snagov reprezentând 20% din valoarea acestuia 

pentru care au fost încheiate următoarele contracte: 

-contractul de vânzare-cumpărare nr. 7/08.01.2008, vânzător: SC 

RECIPLIA SRL, prin mandatar (…); cumpărător: SC (…) SRL Bucureşti, prin 

asociat PĂVALOIU NELA; obiectul contractului: teren cu vegetaţie forestieră, 

înscris în amenajamentul silvic, în suprafaţă de 6.534 mp (din terenul în suprafaţă 

de 106.500 mp, titlu de proprietate nr. 246/31.08.2007) şi teren cu vegetaţie 

forestieră, înscris în amenajamentul silvic, în suprafaţă de 43.459 mp (din terenul 

în suprafaţă de 193.000 mp, titlu de proprietate nr. 246/31.08.2007), preţul total al 
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vânzării terenului de 6.534 mp + 43.469 mp este de 199.972 Euro, respectiv 4 

Euro/mp. 

-contractul de vânzare-cumpărare nr. 266/21.02.2008, vânzător: SC 

RECIPLIA SRL, prin mandatari (…) şi (…) ; cumpărător: SC (…) SRL Bucureşti, 

prin asociat PĂVALOIU NELA; obiectul contractului: teren cu vegetaţie 

forestieră, înscris în amenajamentul silvic, în suprafaţă de 28.799 mp (din terenul 

în suprafaţă de 193.000 mp, titlu de proprietate nr. 246/31.08.2007), preţul 

vânzării: 115.196 Euro, respectiv 4 Euro/mp. 

(…) 

Inculpata PĂVĂLOIU NELA dobândeşte astfel o suprafaţă totală de 78.792 

mp, a cărui provenienţă ilicită este disimulată prin cumpărarea terenului de către 

SC (…) SRL de la RECIPLIA SRL (contractul de vânzare-cumpărare nr. 

7/08.01.2008 şi contractul de vânzare-cumpărare nr. 266/21.02.2008), întregul 

teren fiind apoi transferat către SC (…) SRL, drept de proprietate dobândit prin 

convenţie, respectiv actul constitutiv al acestei societăţi cu nr. 1459/28.09.2015, 

fiind adus aport la capital de SC (…) SRL. 

În aceea ce priveşte SC (…) SRL,  din verificările efectuate în baza de date 

ONRC s-a stabilit că societatea a fost înfiinţată la data de 24.07.2015, la acest 

moment asociat unic şi administrator al acestei societăţi fiind (…)  (fiica lui 

Păvăloiu Nela), ce figurează ca fiind asociat alături în cadrul SC (…) SRL, 

deţinând o cotă  de 20% din părţile sociale ale societăţii. (…).    

Transferul terenului în patrimoniul SC (…) SRL, societate controlată de 

asemenea de inculpata PĂVĂLOIU NELA,  reprezintă modalitatea de spălare a 

bunului dobândit prin traficul de influenţă săvârşit de aceasta, (…) . Transferul 

terenului s-a făcut în forma aportului la capitalul unei societăţi nou înfiinţate, 

controlată de inculpată, societate care nu a desfăşurat vreo activitate din cele 

pretinse (dezvoltare imobiliară utilizând fonduri europene), din verificările 

efectuate rezultând că nu a fost depus vreun proiect pentru obţinerea de fonduri, 

aşa cum pretinde inculpata  (…).  

Cele două contracte din anul 2008 încheiate între RECIPLIA SRL şi (…) 

SRL au reprezentat şi o modalitate de spălare a folosului necuvenit obţinut de 
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urmarea activităţii infracţionale desfăşurate de inculpată detaliată mai sus, dar, 

raportat la data contractelor a intervenit prescripţia răspunderii penale pentru aceste 

fapte de spălare a banilor. Nu poate fi reţinută o singură infracţiune în formă 

continuată de spălare a banilor care să includă şi activitatea din anul 2015 reţinută 

mai sus, având în vedere intervalul mare de timp scurs între aceste tranzacţii. 

În afara acestor transferuri, RECIPLIA SRL a mai înstrăinat, tot prin 

contracte de vânzare-cumpărare, dar fără a încasa vreun preţ, alte parcele din 

pădurea Snagov (contractul de vânzare-cumpărare nr. 2980/20.11.2007, contractul 

de vânzare-cumpărare nr. 4143/05.12.2007, contractul de vânzare-cumpărare nr. 

4145/05.12.2007, contractul de vânzare-cumpărare nr. 515/20.02.2008, contractul 

de vânzare-cumpărare nr. 2440/13.08.2008, contractul de vânzare-cumpărare nr. 

2441/13.08.2008, contractul de vânzare-cumpărare nr. 2439/13.08.2008),  care au 

fost utilizate apoi pentru obţinerea de credite ipotecare de către REMUS TRUICĂ, 

tranzacţii care fac obiectul cercetărilor în dosarul  (…)  al  DNA – Structura 

Centrală. 

Restul terenului a rămas în proprietatea SC RECIPLIA SRL, respectiv 

suprafaţa totală de 246.375 mp, în mai multe loturi, în suprafeţe de 67.393 mp, 

110.682 mp şi  68.300 mp. 

Potrivit (…) valoarea terenului în suprafaţă de 46,78 ha retrocedat abuziv, 

estimată la data de  15.10.2007 este de 9.523.769 euro, sumă care reprezintă 

prejudiciu pentru statul român şi folos necuvenit pentru membrii grupului 

infracţional. 

În ce priveşte valoarea reală a acestui imobil, precizăm că la percheziţia 

domiciliară efectuată la sediul SCA (…) a fost identificată două evaluări, făcute de 

(…) SRL și (…) (…), care au stabilit că pădurea Snagov are o valoare estimativă 

între 18 milioane de euro și 83 milioane de euro, ceea ce dovedește că operațiunile 

de vânzare efectuate cu acest teren sunt fictive, valorile acceptate de inculpați în 

acte fiind infime comparativ cu această evaluare (prețuri de 2-10 euro/mp).   

 

III. În ceea ce priveşte infracţiunile de abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



96 

 

deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 

alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi 

dare de mită prev. de art. 290 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 din 

Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal (activitatea derulată de 

membrii grupului pentru obţinerea frauduloasă a Fermei Regale Băneasa) 

 

Unul dintre bunurile care a făcut obiectul contractului de cesiune din 

noiembrie 2006 a fost şi terenul cunoscut sub denumirea de „Ferma regală 

Băneasa”, pentru care, conform analizei avocaţilor, membrii grupului au 

considerat că au cea mai mare șansă pentru a-l obţine. Având în vedere aceasta, 

dar şi valoarea economică a terenului, au pretins inculpatului AL ROMÂNIEI 

PAUL un procent de 80% din bun în schimbul traficării influenţei pentru obţinerea 

acestuia.  

Pentru acest bun inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a depus la 

data de 13.02.2002, cu o zi înainte de împlinirea termenului prevăzut de Legea 

10/2001, o  notificare  înregistrată sub nr. 554 la executorul judecătoresc, la care 

nu a ataşat niciun fel de înscris doveditor, deşi în cuprinsul acesteia se face 

precizarea că se depun mai multe acte, respectiv copie CI, copie testament şi copie 

act de vânzare drepturi succesorale. (…) 

(…) 

În cadrul actelor de cercetare efectuate în cauză s-a dispus ridicarea şi 

ataşarea la dosar a acestei notificări, din cuprinsul căreia rezultă că inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE a revendicat imobilul în nume propriu, invocând 

un drept succesoral dobândit prin cumpărare de la legatara Elenei Lupescu, numita 

(…). Aşa cum am arătat deja, la data notificării, 13.02.2002, tatăl inculpatului, 

(…) al României, era în viaţă (a decedat în anul 2006), iar acesta nu a depus vreo 

notificare prin care să revendice imobilul în calitate de succesor al regelui Carol al 

II lea. Nu a fost identificată vreo procură, specială cerută de lege, prin care 

inculpatul PAUL AL ROMÂNIEI să fi fost împuternicit de tatăl său să revendice 

în numele acestuia imobilul fosta fermă regală Băneasa. (…) .  
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În ceea ce priveşte acest contract de vânzare-cumpărare de drepturi 

succesorale invocat de inculpat ca temei al pretenţiilor sale asupra acestui bun 

(…), aşa cum am detaliat mai sus, actul este unul simulat, în realitate nefiind plătit 

un preţ în schimbul drepturilor pretins transmise. De asemenea, (…) , au rezultat 

indicii că acest act este unul fraudulos, în condiţiile în care iniţial inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL a prezentat o donaţie de la (…) pentru aceleaşi drepturi (…) , 

iar ulterior a prezentat contractul, încheiat de vânzătoare prin mandatarul (…), care 

la acel moment unul dintre avocaţii inculpatului.   

Astfel, (…), de asemenea avocat al inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL la 

acel moment, (…) acesta i-a arătat ambele înscrisuri, vânzarea şi donaţia, despre 

care a dat de înţeles că au fost întocmite fraudulos, solicitându-i sfatul în legătură 

cu acestea, respectiv care dintre înscrisuri ar trebui folosit pentru a putea revendica 

bunurile, (…) sfătuindu-l să folosească actul de vânzare.  

(…)  

În privinţa actului de identitate menţionat în notificare, precizăm că 

inculpatului PAUL AL ROMÂNIEI i s-a eliberat carte de identitate abia în iulie 

2002, astfel că nu o putea ataşa în copie notificării din data de 13.02.2002.  

Facem precizarea că ulterior, pentru a justifica calitatea lui (…) în procesul 

de exequatur, dar şi pentru a-şi preconstitui înscrisuri necesare revendicării 

bunurilor pretins a fi aparţinut lui Carol al II-lea şi Elenei Lupescu, inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL cu ajutorul aceleaşi (…), în numele lui (…) a solicitat, la data 

de 23.09.2002, deschiderea succesiunii după Elena Lupescu, deşi nu exista vreo 

procură specială în acest scop. Procura depusă de inculpatul AL ROMÂNIEI 

PAUL la dosar cu ocazia declaraţiei sale din 09.05.2016 conferă mandatarei (…) 

doar dreptul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare şi de a primi preţul 

vânzării. Nu există o procură dată de (…) şi pentru deschiderea succesiunii şi 

obţinerea certificatului de moştenitor. 

De asemenea, aşa cum am menţionat, la dosarul notarial nu există dovezi cu 

privire la existenţa/inexistenţa unor moştenitori ai acesteia, doar declaraţia dată de 

(…) sub numele de (…), în care a menţionat în fals că a cunoscut-o pe Elena 

Lupescu şi că aceasta nu a avut moştenitori (…).  În această modalitate 
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frauduloasă a fost eliberat certificatul de calitate de moştenitor nr. 8 din 

21.10.2002 (…), potrivit căruia (…) este moştenitoarea testamentară a Elenei 

Lupescu. 

(…)  

 Prin urmare, la momentul la care inculpatul PAUL PHILIPPE AL 

ROMÂNIEI  a solicitat restituirea în natură a fostei Ferme Regale Băneasa, 

acesta nu avea calitatea de moștenitor și nici vocație proprie la reconstituirea 

dreptului de proprietate, tatăl său fiind în viaţă.  

 Potrivit celor menţionate în notificare inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE a  solicitat restituirea imobilului din Bucureşti, (…), cunoscut ca ferma 

regală Băneasa, actual sediului al Institutului de Cercetare Pomicolă, Institutului 

de Cercetare pentru protecţia Plantelor şi respectiv, Institutului de Cercetare 

Agricolă., în suprafaţă de 26,8764 ha, precizând că acesta a aparţinut regelui Carol 

al II-lea, iar la decesul lui a fost moştenit de soţia supravieţuitoare, Elena Lupescu.  

Acest imobil este menţionat expres în anexa Decretului 38/1948 ca „fostă 

proprietate Carol al II lea”, dar această menţiune este făcută pentru identificarea 

bunului şi nu echivalează cu dovada absolută că la momentul naţionalizării 

imobilul era în continuare proprietatea fostului rege. Aceasta cu atât mai mult cu 

cât actul de naţionalizare prevede că bunul este preluat de la „fostul rege Mihai şi 

de la membrii fostei familii regale”, iar Carol al II lea abdicase deja în 1940.  

Mai mult, aşa cum am arătat mai sus, la abdicarea lui Carol al II-lea, în baza 

Decretului - Lege  3767 din 12.11.1940, întreaga averea aflată în posesia acestuia 

a fost inventariată şi au fost aplicate sechestre pe bunurile respective până la 

clarificarea situaţiei lor juridice, respectiv dacă fostul rege avea sau nu un drept 

valabil asupra lor, între aceste bunuri sechestrate fiind şi ferma regală Băneasa. Pe 

măsura clarificării situaţiei unor bunuri, Consiliul de Miniștrii a acţionat pentru 

întoarcerea bunurilor în proprietatea statului. Prin deciziunea nr. 1 din noiembrie 

1941 a ÎCCJ au reintrat astfel în proprietatea statului 11 bunuri,  restul bunurilor,  

pentru care din cauza războiului nu s-au finalizat demersurile pentru lămurirea 

situaţiei juridice şi eventual reintrarea în patrimoniul statului, au rămas 

sechestrate, până la momentul preluării lor de stat prin Decretul din anul 1948, 
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împrejurare care rezultă din înscrisurile întocmite cu regularitate de către cei care 

aveau custodia acestor bunuri (…)  

 (…) 

Inculpatul AL ROMÂNIE PAUL a avut cunoştinţă de toate acestea, nu doar 

din decizia din 1941 a ÎCCJ, depusă în procesele la care era parte, ci şi din 

informaţiile/înscrisurile pe care le-a căutat chiar el în arhive. Fiind însă de rea-

credinţă, inculpatul (şi avocaţii acestuia) a făcut referire şi a depus 

autorităţilor/instituţiilor publice doar trunchiat aceste înscrisuri, fără a prezenta şi 

actele privind situaţia imobilului în 1948, la momentul naţionalizării. Spre 

exemplu, inculpatul a depus ca dovada faptului că ferma regală Băneasa a fost 

proprietatea lui Carol al II lea procesul-verbal de sechestru din anul 1940, precum 

şi acte subsecvente, dări de seamă, prin care administratorul sechestrului prezenta  

situaţia la zi a bunurilor sechestrate, respectiv procese le verbale din 1941 şi 1946 

(…), fără însă să depună sau să facă referire şi la procesul-verbal din 1943 (…) , în 

care se menţionează expres decizia din 1941 a ÎCCJ prin care o parte a ternului 

care compune această fermă trece în proprietatea statului (terenul obţinut prin 

darea în plată, la care o să facem referire pe larg în cele ce urmează).  

Ferma regală Băneasa a fost dobândită de fostul rege Carol al II-lea în mai 

multe etape, respectiv 23 ha în anul 1931, prin act cu titlu gratuit emis de 

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, respectiv titlu de proprietate emis în baza 

Legii pentru împroprietărirea ofiţerilor decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazu din 

1927; 3,5244 ha în anul 1936, prin act de vânzare-cumpărare încheiat cu 

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, cumpărare perfectată la dispoziţia regelui, 

aşa cum rezultă din adresa identificată în arhive din 27 mai 1935, prin care i se 

comunica acestuia  că i s-a aprobat extinderea fermei cu „moşia Montesquieu” (nu 

a fost identificată în arhive şi dovada plăţii preţului);  3.540 mp în anul 1940, prin 

dare în plată de statul român în schimbul unor clădiri anexă ale Palatului regal, 

care au fost expropriate pentru utilitate publică cu justificarea oficială că sunt 

afectate şi necesare într-un proces de sistematizare a oraşului, sistematizare care 

însă ulterior nu s-a mai făcut (sau cel puţin nu în forma care să impună 

naţionalizarea respectivelor imobile).  
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De altfel, aşa cum am arătat, acest ultim teren apare în decizia nr. 1 din 

1941 a ICCJ (imobilul de la punctul 2 din dispozitiv), instanţa obligându-l pe 

fostul rege Carol al II-lea să lase terenul în plină proprietate şi posesie statului 

român.  Precizăm că potrivit legii, exproprierea imobilelor din jurul palatului s-a 

făcut în schimbul unor despăgubiri, stabilite prin deciziile nr. 13, 14, 15 şi 16 din 

data de 24 februarie 1939 ale Comisiilor de arbitrii de pe lângă tribunalul Ilfov. 

După abdicarea din anul 1940, guvernul de la acel moment a revenit şi constatând 

că exproprierea a fost nelegală, a dispus prin Decretul Lege 1951/04.07.1941 că 

toate aceste clădiri sunt şi rămân proprietatea deplină a regelui Mihai, astfel că 

această ultimă parte a imobilului nu mai putea rămâne proprietatea fostului rege 

Carol al II- lea pentru simplul motiv că s-ar îmbogăţi fără just temei.     

În ceea ce priveşte suprafaţa de teren de 23 ha – Lotul Mihai Viteazu, a fost 

dobândit de Carol al II-lea în virtutea Legii pentru împroprietărirea ofiţerilor 

decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazu din 1927, potrivit căreia toţi cei decoraţi au 

dreptul să primească 25 de ha de teren. Titlul de proprietate a fost emis de 

Ministerul Agriculturii în 1931, după revenirea în ţară a lui Carol al II lea şi 

detronarea lui (…), deşi terenului respectiv i se dăduse o altă destinaţie de către 

statul român. Astfel, (…) , la momentul adoptării legii pentru împroprietărirea 

ofiţerilor decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazu în anul 1927, terenul era afectat unui 

plan de sistematizare şi dezvoltare urbană, fiind împărţit în 1313 loturi de case 

pentru artişti şi intelectuali.   

Atribuirea terenului lui Carol al II-lea după instaurarea sa ca rege în anul 

1930 apare astfel ca abuzivă, cu atât mai mult cu cât anterior acesta beneficiase 

deja de un teren de 25 ha la Scroviştea, cunoscut tot sub numele de „lot Mihai 

Viteazu”, având aceeaşi justificare a decorării cu ordinul Mihai Viteazu, astfel că 

nu putea primi şi terenul de la Băneasa. 

Toate aceste aspecte au fost deplin cunoscute de către inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, dar şi de membrii grupului infracțional organizat, 

care s-au asociat și au sprijinit acțiunile prin care s-a obținut în final în mod ilegal 

imobilul, toate înscrisurile obţinute din arhive de inculpatul AL ROMÂNIEI 

PAUL fiind predate spre studiu firmei de avocaţi.  
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În ce priveşte demersurile concrete întreprinse pentru obţinerea bunului, din 

cercetări a rezultat că notificarea a fost depusă la primăria Municipiului Bucureşti 

în temeiul Legii 10/2001, deşi terenul era agricol, fiind dat de altfel Institutului 

pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti (în continuare 

ICDPP),  care l-a folosit pentru culturi agricole şi experimente în domeniu. După 

înregistrarea cererii la primărie, s-a purtat corespondenţă pentru completarea 

actelor doveditoare, dar abia în anul 2007, după încheierea contractului de cesiune 

cu RECIPLIA SRL şi implicarea inculpatului REMUS TRUICĂ şi a grupului 

infracţional din jurul acestuia, Primăria Municipiului Bucureşti şi-a declinat 

competenţa prin dispoziţia nr. 9134 din 23.11.2007 a Primarului General al 

Municipiului Bucureşti, către Institutul pentru Cercetare Dezvoltare pentru 

Protecţia Plantelor Bucureşti.  

După înregistrarea notificării la Institutul pentru Cercetare Dezvoltare 

pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, directorul acestuia, numitul (…) (decedat)  a 

adus la cunoştinţa Consiliului de administrație (în continuare CA) acest fapt, 

hotărând să respingă cererea, terenul fiind destinat cercetării ştiinţifice, urmând ca 

petentul să se adreseze dacă va dori în justiţie.  

(…)  

De altfel, după discuţii între membrii CA şi directorul ICDPP şi în urma 

analizării  documentaţiei transmise de Primăria municipiului Bucureşti, prin nota 

nr. 996 din data de 14.04.2008 s-a solicitat inculpatului PAUL PHILIPPE AL 

ROMÂNIEI dovezile din care să rezulte: calitatea sa de persoană îndreptăţită, 

natura terenului, în considerarea dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 şi 

ale pct. 4.4 din Normele metodologice, sens în care i s-a solicitat să completeze 

dosarul administrativ cu următoarele: certificatul de moştenitor, dovada că nu 

au fost depuse cereri de restituire vizând acel imobil de către alţi moştenitori legali 

sau testamentari, titlul de proprietate din 1931 pentru a dovedi dreptul de 

proprietate al Regelui Carol al II - lea asupra acelui teren, dovada că terenul intră 

sub incidenţa Legii 10/2001, deoarece din anexele ataşate notificării rezulta că 

terenul era în extravilan, agricol şi neagricol şi nu intra sub incidenţa art. 8 din 

Legea nr. 10/2001, neputând forma obiect al reconstituirii. 
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 Prin adresa  nr. 10549  din data de 05.05.2008 Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale a comunicat Casei de avocatură (…) această notificare, fiind 

descoperită cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză atât la societatea de avocaţi 

(…), cât şi la inculpatul PAUL AL  ROMÂNIEI. (…) 

După data acestei notificări, dosarul administrativ aflat la ICDPP nu a fost 

completat în sensul celor dispuse, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL depunând  

prin societatea de avocaţi doar o adresă, la data de 27.08.2008, prin care avocaţii 

exprimă un punct de vedere în legătură cu aspectele semnalate de conducerea 

ICDPP în notificare, fără însă să depună actele suplimentare care au fost solicitate. 

Deşi conducerea ICDPP a solicitat această completare a dosarului 

administrativ cu înscrisuri, deşi nu le deţinea, câtă vreme notificarea nu era 

respinsă printr-o decizie, inculpatul TRUICĂ REMUS a considerat aceasta ca o 

situaţie favorabilă, bazându-se că prin influenţa pe care o are la nivel politic va 

putea obţine în final o decizie favorabilă pe cale administrativă. 

Aşa fiind, în această perioadă inculpatul TRUICĂ REMUS a întreprins 

demersuri pentru a obţine fraudulos retrocedarea, demersuri care au fost derulate 

la nivelul acestei instituții și au fost concentrate pentru o „rezolvare” până la 

sfârșitul anului 2007, reuşită însă abia în anul 2008, (…)  

(…)  

Din (…), preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (în 

continuare ASAS) la momentul respectiv, în subordinea căreia funcţiona ICDPP 

potrivit legii, a rezultat că pentru a obţine bunul, deşi i s-au comunicat neajunsurile 

cererii, inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL a solicitat audienţe, la iniţiativa 

inculpatului TRUICĂ REMUS,  în speranţa că va reuşi să-l convingă să susţină 

retrocedarea, însă (…) a refuzat orice influenţă, considerând că terenul nu poate şi 

nu trebuie dat altcuiva, fiind un teren destinat cercetării ştiinţifice.  

(…)  

În aceste împrejurări, având cunoştinţă de opoziţia ASAS şi ICDPP, 

inculpatul TRUICĂ REMUS, împreună cu inculpatul TAL SILBERSTEIN, au 

întreprins demersuri pentru a intra în contact cu directorul (…), iar prin coruperea 

acestuia să obţină retrocedarea. Din (…) a rezultat că acţiunea inculpatului TAL 

SILBERSTEIN de a realiza o legătură cu directorul Institutului nu a reuşit, chiar 
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dacă influenţa politică a acestuia era semnificativă din postura de consultant pentru 

partidul politic aflat la guvernare ((…)) şi că în final inculpatul TRUICĂ REMUS 

a fost cel care a reuşit să „ajungă” la director prin intermediul contactelor sale din 

cadrul „partidului aflat în competiţie”  ((…)).  Pe de altă parte, trebuie subliniat 

faptul că pentru a-l ajuta pe inculpatul REMUS TRUICĂ să convingă conducerea 

ICDPP să retrocedeze terenul, inculpatul TAL SILBERSTEIN, în activitatea 

desfăşurată pentru atingerea scopului grupului, l-a însoţit pe acesta la ICDPP, 

etalându-şi relaţiile avute la nivelul autorităţilor centrale (Guvernul României) şi 

punând astfel presiune pe funcţionarii publici în scopul emiterii unor soluţii 

favorabile. 

(…)  

(…) face dovada faptului că ambii interlocutori, membrii ai grupului 

infracţional,  au avut reprezentarea şi intenţia de a da mită pentru obţinerea 

bunului urmărit, alături de exercitarea unor acţiuni de convingere a persoanelor din 

conducerea instituţiilor publice implicate prin influenţă politică fiind necesară şi 

oferirea/darea de foloase necuvenite acestora. 

Sub acest aspect facem precizarea că din înscrisurile ridicate la percheziţia 

domiciliară de la firma de avocaţi (…) a rezultat faptul că membrii grupului 

infracţional au făcut investigaţii pentru a afla date despre persoana, cariera, dar şi 

veniturile realizate de directorul (…), pentru a-l putea aborda şi corupe. Astfel, a 

fost descoperită decizia de numire a lui (…) în funcţia de director, transmisă prin 

fax la data de 14 iunie 2008 de o persoană din cadrul ASAS firmei de avocaţi, 

fiind descoperită la percheziţie între actele referitoare la terenul de la Băneasa, 

respectiv foi funciare, hotărâri de guvern, schiţe (…). Se dovedeşte astfel că 

demersurile întreprinse de inculpatul TRUICĂ REMUS au fost cunoscute de 

inculpatului ROBERT ROŞU, cel care la firma de avocaţi a coordonat întreaga 

activitate referitoare la acest client şi, mai mut, de retrocedarea bunului Băneasa s-

a ocupat în mod exclusiv (…). 

În plus, după ce inculpatul TRUICĂ REMUS a reuşit în această modalitate  

să realizeze legătura cu directorul (…) şi să îl convingă să fie de acord cu 

retrocedarea terenului, oferindu-i pentru aceasta şi mită, ca o condiţie pentru 
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admiterea cererii, în cadrul înţelegerii frauduloase realizate, (…) a cerut 

inculpatului să intervină pentru ca cei din conducerea ASAS să solicite convocarea 

unei şedinţe de CA în care să se ia în discuţie notificarea inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL. Aceasta în condiţiile în care era necesară şi o justificare 

pentru schimbarea punctului său de vedere, după ce anterior s-a opus retrocedării, 

semnând şi comunicând, inclusiv la minister, nota nr. 996 din data de 14.04.2008. 

(…)  

Pentru această adresă, care să dea aparenţa de legalitate demersului realizat, 

inculpatul TRUICĂ REMUS l-a convins prin influenţă politică pe secretarul 

ASAS, inculpatul SIN GHEORGHE, să susţină acest demers şi să solicite 

convocarea de către ICDPP a unei şedinţe de CA, deşi acesta cunoştea poziţia de 

refuz a celor două instituţii, semnând chiar el adrese către primărie în care exprima 

astfel de poziţii.  

(…) 

Legătura dintre inculpatul TRUICĂ REMUS şi inculpatul SIN 

GHEORGHE rezultă din (…) , în care se face vorbire despre „şeful tipului” prin a 

cărui semnătură urma să se aprobe retrocedarea, din (…) , TRUICĂ REMUS 

informându-l pe inculpatul STEINMETZ că „nu mai are cine să se opună”, 

precum şi din chiar conduita şi acţiunile inculpatului SIN GHEORGHE. 

(…)  

 Astfel, trecând peste punctul de vedere al preşedintelui academiei, (…), 

care s-a opus constant retrocedării terenului, secretarul general SIN GHEORGHE 

trimite ICDPP  adresa nr. 1420 din  data de 29.07.2008, prin care a solicitat să se 

convoace Consiliul de administraţie pentru a se analiza solicitarea inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, care să fie invitat personal la şedinţă. În aceeaşi zi 

i s-a comunicat inculpatului faptul că s-a dat dispoziţia de convocare a consiliului 

pentru analizarea cererii sale.  

(…)  

Urmare a acestei adrese, directorul (…) convoacă apoi CA, şedinţa având 

loc la data de 02.09.2008 (…), participând în calitate de invitaţi şi inculpatul 

PAUL AL ROMÂNIEI şi avocatul acestuia, inculpatul ROBERT ROŞU, precum 

şi inculpatul TRUICĂ REMUS, fără ca acesta din urmă să îşi decline vreo calitate 
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oficială şi fără a semna vreun act. De asemenea, au participat ca invitaţi şi 

inculpatul SIN GHEORGHE , inculpata CORINA DICU şi jurista ASAS, (…).  

(…) 

În privinţa Consiliul de administraţie, acesta a avut următoarea componenţă: 

(…), (…), DRAGOMIRA GHEORGHIŢĂ, (…), (…) ŞI (…). 

Din cuprinsul procesului-verbal de şedinţă, dar şi din (…) , rezultă că (…)  a 

prezentat mai întâi invitaţii, prinţul PAUL AL ROMÂNIEI şi avocatul său, iar 

apoi a pus în discuţie notificarea acestuia, pronunţându-se în sensul admiterii, fiind 

îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, punct de vedere susţinut apoi şi de 

inculpata DICU CORINA TEODORA.  

Trebuie precizat faptul că înainte de punerea notificării în dezbaterea 

consiliului inculpatul ROŞU ROBERT a înmânat fiecărui membru o mapă 

separată cu înscrisuri, deşi participau ca invitaţi, iar consiliul avea dosarul oficial, 

cu toate înscrisurile depuse de petent în sprijinul cererii sale. De asemenea, 

inculpatul PAUL AL ROMÂNIEI a înmânat fiecărui membru al consiliului o 

broşură în care era prezentată istoria casei regale şi în care era precizată 

apartenenţa inculpatului la aceasta, deşi la momentul respectiv descendenţa sa nu 

era recunoscută în România. 

Cunoscând că documentaţia este incompletă şi nu sunt îndeplinite condiţiile 

legii pentru retrocedarea terenului, demersul ambilor inculpaţi s-a înscris în 

aceleaşi preocupări avute pentru determinarea unei soluţii favorabile în mod 

fraudulos, prin exercitarea influenţei, dar şi prin presiuni puse asupra persoanelor 

respective, impresionaţi de numele şi descendenţa inculpatului AL ROMÂNIEI 

PAUL, de prezenţa lui fizică în şedinţă, dar şi de susţinerile privind  pretenţiile 

sale la daune în cazul respingerii cererii, faţă de membrii consiliului ca persoane 

fizice, pretenţii invocate şi anterior de inculpatul ROŞU ROBERT în 

corespondenţa purtată.  

(…) 

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul ROŞU ROBERT, deşi iniţial a cerut 

urgentarea soluţionări notificării, după nota transmisă în ta de 05.05.2008 de 

Ministerul Agriculturii, nu a dat curs solicitării de completare a actelor, iar apoi, 
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cunoscând demersul realizat de REMUS TRUICĂ pentru coruperea conducerii 

ICDPP şi aflând despre realizarea înţelegerii cu directorul (…), a acţionat pentru 

sprijinirea inculpatei DICU CORINA oferindu-i acesteia consultanţă şi puncte 

de vedere care să creeze o aparenţă de drept cererii inculpatului AL ROMÂNIEI 

PAUL şi care să o ajute pe aceasta să poată convinge mai departe membrii CA să 

aprobe retrocedarea în lipsa actelor doveditoare. 

(…) 

 

Prezenţa inculpatului ROŞU ROBERT la această şedinţă a Consiliului de 

administraţie de la Institut a fost decisă şi organizată tot de inculpatul REMUS 

TRUICĂ, fiind o modalitate în plus de sprijinire, de ajutare a directorului 

institutului, (…), în încercarea acestuia de a-i convinge pe ceilalţi membrii CA să 

aprobe solicitarea de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL. Acesta s-a prezentat la 

institut la cererea lui TRUICĂ REMUS, cunoscând că documentaţia este 

incompletă şi nu sunt îndeplinite condiţiile legii pentru retrocedarea terenului,  şi 

prin conduita avută (prin invocarea descendenţei sale, dar şi a unor pretenţii de 

daune în cazul respingerii cererii) a contribuit la adoptarea deciziei luate în 

favoarea sa şi a grupului infracţional. 

(…) 

Deşi anterior şedinţei s-a acţionat asupra lor de către directorul (…) şi 

inculpata DICU CORINA şi în ciuda poziţiei exprimate încă de la începutul 

şedinţei de aceştia că cererea trebuie admisă pentru că AL ROMÂNIEI PAUL este 

îndreptăţit la restituire, în şedinţă au fost totuşi discuţii, membrii CA solicitând 

anumite lămuriri. Astfel, (…), membru în CA, a solicitat în mod expres date 

suplimentare care să lămurească dacă terenul revendicat este în intravilanul sau în 

extravilanul localităţii şi dacă intră sub incidenţa Legii 10/2001. Deşi erau prezenţi 

doi jurişti cel care a răspuns la aceste solicitări a fost inculpatul ROŞU ROBERT. 

Acesta a arătat doar că terenul a aparţinut comunei Băneasa, concluzionând că este 

în intravilan, fără a exista o dovadă în acest sens. Restul aspectelor nu sunt puse în 

discuţie, nu se solicită clarificări şi date suplimentare, iar membrii CA decid că se 

va face o expertiză pentru delimitarea terenului. 
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(…) 

La rândul său, (…) a solicitat clarificări pentru a se stabili dacă terenul 

pretins la retrocedare se află în administrarea ICDPP. 

(…) 

          Deşi există aceste discuţii, care se referă nu doar la amplasamentul terenului, 

ci şi la îndeplinirea condiţiilor de fond pentru retrocedare, respectiv incidenţa Legii 

10/2001 raportat la categoria de folosinţă şi situarea terenului, aspecte care nu sunt 

lămurite în şedinţă, urmare punctului de vedere exprimat de inculpata DICU 

CORINA şi directorul (…), având reprezentarea susţinerii retrocedării din partea 

reprezentanţilor ASAS, la şedinţă participând secretarul general, inculpatul SIN 

GHEORGHE, membrii CA au hotărât  că institutul este unitate deţinătoare potrivit 

legii şi inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL este persoană îndreptăţită  pentru că a 

depus la dosar înscrisuri doveditoare că este succesor în linie directă (nepot de fiu 

al regelui Carol al II-lea) şi întrucât a dobândit drepturi succesorale de la (…).  

Apoi, s-a recunoscut dobândirea dreptului de proprietate de către Carol al II-lea şi 

faptul preluării abuzive de către statul român de la acesta. În privinţa identificării şi 

individualizării terenului, în considerarea art. 10 pct. 3 din Normele metodologice, 

consiliul a hotărât efectuarea expertizei tehnice topografice cu următoarele 

obiective: identificarea terenului - amplasament şi vecinătăți, determinarea 

coordonatelor punctelor de hotar, stabilirea amplasamentului construcţiilor, 

stabilirea suprafeţei afectate de servituţi legale, stabilirea suprafeţei de teren 

neocupate de construcţii şi determinarea amplasamentului fostei fermei Băneasa în 

sensul dacă este în intravilanul sau extravilanul localităţii. 

          Hotărârea CA a fost luată prin votul tuturor membrilor, singura care s-a 

abţinut fiind (…), reprezentanta Ministerului Agriculturii în Consiliu, care a 

considerat ca terenul nu poate fi retrocedat.  

          În privinţa inculpatului SIN GHEORGHE, prezenţa acestuia la şedinţă a fost 

doar pentru a da aparenţa de legalitate şi a contribui la convingerea membrilor CA 

să voteze favorabil, convinşi că pentru aceasta au şi susţinerea ASAS. Inculpatul nu 

a mai participat nici anterior şi nici ulterior la şedinţele Consiliului de administraţie 

de la ICDPP. 
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(…)  

        Această decizie a CA constituie un abuz, la data respectivă recunoaşterea 

hotărârii Tribunalului din Lisabona nefiind încă finalizată, astfel că nu era stabilită 

calitatea de persoană îndreptăţită, ca moştenitor al lui Carol al II lea, a inculpatului 

AL ROMÂNIEI PAUL. Sub acest aspect trebuie precizat că deşi notificarea a fost 

făcută de inculpat în calitatea pretinsă de cumpărător al drepturilor succesorale ale 

lui (…), legatara Elenei Lupescu, soţiei supravieţuitoare a lui Carol al II lea, în 

decizie se arată că se admite notificarea a acestuia ca succesor în linie directă a lui 

Carol al II lea, decizia fiind astfel nelegală. Aceasta întrucât inculpatul PAUL AL 

ROMÂNIEI nu a invocat această calitate de moştenitor direct al lui Carol al II lea 

în notificarea depusă şi, mai mult, o astfel de susţinere ar fi dus în mod cert la 

respingere, câtă vreme la data notificării tatăl inculpatului era în viaţă şi acesta, aşa 

cum am arătat, nu a depus notificare şi nici nu l-a împuternicit pe AL ROMÂNIEI 

PAUL să depună notificare în numele său. Notificarea însăşi e dovada în acest 

sens, în cuprinsul acesteia nefiind precizat că inculpatul solicită restituirea fermei 

Băneasa în calitate de mandatar al tatălui său ori ca moştenitor în linie directă, 

nepot al regelui Carol al II lea, ci ca dobânditor al drepturilor de la (…).  

           De asemenea, trebuie precizat că la dosarul administrativ există şi o ofertă 

de donaţie, în copie xerox necertificată, datată 10.02.2002, prin care Carol (…) îi 

oferă ca donaţie inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL „drepturile de proprietate, 

respectiv 37% din averea regală moştenită de la Carol al II lea prin decizia 

Tribunalului de la Lisabona”. (…).  Decizia Tribunalului de la Lisabona nu stabilea 

însă cota succesorală cuvenită şi nici nu face referire la averea regală, ci îi dădea 

doar dreptul lui Carol (…) să intervină în procedura succesorală după defunctul 

rege Carol al II lea.  

          Această pretinsă ofertă de donaţie este acceptată, conform înscrisului de la 

fila 127 din acelaşi volum, abia la data de 21.05.2002, prin act notarial în 

România, deşi a fost tradusă, conform înscrisului de la dosar, ulterior, 

respectiv la 15.01.2003. Oricum, efectele s-ar fi produs abia de la data acceptării, 

respectiv 21.05.2002, data actului notarial de acceptare depus la dosar în copie st
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xerox, deci ulterior depunerii notificări şi expirării termenului prevăzut de Legea 

10/2001.  

           Din verificările efectuate la notarul public care apare pe încheierea de 

autentificare aflată în copie la dosar, SPN (…), rezultă însă că în data de 

21.05.2002 notarul nu a autentificat vreun înscris printr-o încheiere cu numărul 

4999, acest număr fiind menţionat în registru în anul 2003, la poziţia respectivă 

fiind înscris numele Hohenzollern Paul Philippe, dar la felul actului este trecut 

„legalizare copii”  şi prin urmare acceptarea donaţiei de la dosar este un act fals.  

          Ulterior inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL nu mai face referire de altfel la 

calitatea sa de donatar şi, mai mult, depune certificat de calitate de moştenitor după 

tatăl său, eliberat în 24.05.2006, în care sunt menţionaţi ca moştenitori inculpatul şi 

fratele său, nu însă şi soţia supravieţuitoare, (…)  (introdusă în procesul de 

exequatur), iar ca masă succesorală sunt prevăzute în certificat drepturile legale 

succesorale în baza legilor speciale de retrocedare (pretins donate în anul 2002). De 

asemenea, din (…), rezultă că Carol (…) a acţionat şi în nume personal pentru 

revendicarea unor bunuri, în anul 2005, angajând avocat, ceea ce dovedeşte că 

intenţia sa de donaţie a acestor drepturi, dacă a existat vreodată, a fost revocată.  

 (…)  

           De asemenea, pentru justificarea calităţii de moştenitor în linie directă a lui 

Carol al II-lea, ca nepot din fiu, consiliul a avut în vedere şi un certificat de calitate 

de moştenitor eliberat pe numele lui Carol (…) după Carol al II-lea, certificat care 

nu îl menţionează ca fiu şi pe fostul rege (…), de notorietate fiind cunoscut că 

acesta este fiul lui Carol al II-lea. 

            În ce priveşte terenul,  nu s-a stabilit de consiliu pe criterii obiective dacă 

intră sub incidenţa Legii 10/2001, deoarece din anexele ataşate notificării rezulta că 

terenul era agricol şi nu intra sub incidenţa art. 8 din Legea nr. 10/2001, 

împrejurare cunoscută de toţi membrii consiliului de administrație, Institutul 

primind în administrare prin lege terenul destinat cercetării agricole,  teren pentru 

care trebuia astfel aplicată procedura prevăzută de legea fondului funciar.  

 În privinţa terenului deţinut de Institutul pentru Cercetare Dezvoltare 

pentru Protecţia Plantelor Bucureşti (ICDPP), precizăm că prin HG 
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1881/22.12.2005, privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-

dezvoltare agricolă, trenurile  institutelor aflate în domeniul public al statului şi în 

administrarea Agenţiei Domeniilor Statului  şi concesionate institutelor, centrelor, 

staţiunilor şi societăţilor comerciale de cercetare şi producţie agricolă, trec în 

administrarea institutelor şi centrelor de cercetare-dezvoltare agricolă nou 

înfiinţate, între care şi ICDPP, prevăzut la Anexa 11 din acest act normativ. În 

Anexa 11 c) sunt identificate suprafeţele de teren care sunt date în administrarea 

ICDPP în Bucureşti Sector 1, după cum urmează: teren arabil – 6,27 ha; vie – 4,54 

ha; livezi – 16,42 ha, adică un total de 27,230 ha  expres prevăzut ca fiind teren 

agricol, la care se adaugă teren neagricol în suprafaţă totală de 4,179  ha 

format din: drumuri – 2,310 ha; teren construcţii – curţi – 1,869 ha. (…) 

Potrivit art. 8 din Legea 10/2001, nu intră sub incidenţa acesteia 

terenurile situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau la 

data notificării, precum şi cele al căror regim juridic este reglementat 

prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere. 

Potrivit art. 35 alin. 2 din Legea 18/1991 terenurile proprietate de stat, 

administrate de institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice, agricole şi silvice, 

destinate cercetării şi producerii de seminţe şi material săditor din categorii 

biologice superioare şi a animalelor de rasă, precum şi din administrarea 

Institutului pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor de Plante de Cultură şi a 

centrelor sale teritoriale aparţin domeniului public şi rămân în administrarea 

acestora, articol care nu se modifică prin Legea 247/2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, voinţa 

legiuitorului rămânând astfel aceeaşi în ceea ce priveşte aceste terenuri. 

(…)  

Trebuie subliniat faptul că după şedinţa CA a fost întocmit de către 

inculpata DICU CORINA procesul-verbal al şedinţei, în care au fost consemnate 

aspectele discutate şi hotărârea luată, cu indicarea temeiurilor de drept care au 

justificat decizia CA. Din (…), inclusiv de inculpata Dicu Corina, rezultă faptul că 
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aceasta tehnoredacta procesele verbale, împreună cu directorul (…), în baza 

notelor olografe luate în timpul şedinţei de secretarea (…) , dar şi în baza 

propriilor notiţe.  

(…) 

Cu ocazia percheziţiilor efectuate la SCA (…) a fost descoperit procesul 

verbal al şedinţei din data de 02.0.2008 purtând menţiunea „proiect”, nesemnat 

(…) şi care cuprinde o formă diferită de forma finală ridicată de la ICDPP, ceea ce 

dovedeşte o dată în plus că inculpata Dicu Corina a acţionat în coordonarea 

inculpatului ROŞU ROBERT şi a urmărit realizarea intereselor inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL, motivarea aşa-zisei temeinicii a cererii fiind făcută de 

inculpatul ROŞU ROBERT şi că în realitate nu s-a făcut o verificare reală a 

documentaţiei şi a îndeplinirii condiţiilor legale pentru retrocedare. 

După această primă şedinţă a CA, inculpatele DICU CORINA, 

GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA şi directorul (…) s-au implicat în întocmirea 

expertizei tehnice solicitată de membrii CA. 

 Persoana care a întocmit aşa-zisul raport de expertiză a fost desemnată de 

către directorul (…) la recomandarea inculpatului SIN GHEORGHE, în persoana 

inculpatului STOIAN IOAN, cu care acesta mai lucrase înainte. Precizăm că 

inculpatul STOIAN IOAN era angajat la Institutul de Cartografie şi nu putea să 

efectueze astfel de expertize, fiind incompatibil. Cu toate acestea, pentru a ajuta 

conducerea ICDPP să poată retroceda acest teren a acceptat să efectueze lucrarea, 

folosindu-se pentru aceasta de numele şi ştampila expertului (…).  (…)  

(…) 

Pentru efectuarea pretinsei expertize, inculpatele DICU CORINA şi 

GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA  au dat îndrumări inculpatului  STOIAN IOAN cu 

privire la conţinutul acesteia, solicitând  în mod expres să se facă doar o delimitare 

a loturilor stabilite şi nu o identificare a terenului solicitat la retrocedare, indicând 

expres acestuia orientarea loturilor în vederea retrocedării.  

Documentul întocmit de inculpatul STOIAN IOAN în numele expertului 

(…), prin utilizarea fără drept a ştampilei acestuia, s-a ataşat la dosarul de 
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retrocedare după data următoarei şedinţe de CA în care s-a dispus admiterea cererii 

şi retrocedarea în natură a terenului.  

(…) 

 

Practic, (…) , „expertiza” a avut ca scop delimitarea unor loturi în interiorul 

suprafeței deţinute de Institut, în aşa fel încât să răspundă interesului infracţional al 

lui REMUS TRUICĂ, din (…) rezultând că a dorit acel teren şi nu altul.  

(…) 

În expertiza (…) se arată că „expertiza” întocmită în numele (…) nu 

respectă normativele aplicabile pentru efectuarea expertizelor topo, nu s-au 

menţionat metodele şi aparatura folosită, metodele şi planurile cartografice în 

vederea stabilirii vechiului amplasament, nu se face trimitere la metoda folosită, 

nu sunt ataşate hărţi sau planuri vechi, astfel că concluziile acestuia nu pot fi avute 

în vedere. Mai mult, (…) , concluzia fiind că acesta nu a făcut o identificare reală a 

terenului, în condiţiile în  care se suprapune cu terenul ocupat de construcţii.  

           Reaua-credinţă a inculpatului STOIAN IOAN şi faptul că a acţionat  cu 

intenţia de a-i ajuta pe cei din conducerea ICDPP rezultă din aceea că în înţelegere 

cu aceştia a întocmit expertiza pe un alt nume, fapt acceptat de beneficiari, 

instituţie publică care pretindea că avea nevoie de o expertiză pentru a-şi lămuri 

situaţia juridică a terenului, pe care apoi a plătit-o pe numele firmei inculpatului 

Stoian (…) şi nu pe numele expertului menţionat pe actul întocmit, apoi chiar din 

(…) inculpatului Stoian rezultă că la cererea inculpatei DICU CORINA şi-a 

intitulat lucrarea „expertiză imobiliară”, deşi în lucrarea sa, conform celor 

solicitate, a măsurat şi delimitat loturile astfel încât terenul să poată fi restituit ca 

fiind liber de construcţii, ceea ce nu corespundea realităţii, pe teren fiind amplasate 

construcţii.          

        De asemenea, nu a răspuns obiectivelor stabilite de consiliul de administraţie., 

în sensul că nu a măsurat corespunzător terenul (după restituire în expertiza făcută 

pentru intabulare a rezultat o diferenţă de 20.000 mp, (…) ), nu a evidenţiat 

construcţiile şi nu a lămurit dacă terenul este intravilan sau extravilan şi dacă 

suprafaţa solicitată la retrocedare se află în administrarea Institutului.  

(…) 
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La data de 26.09.2008  este convocată o nouă şedinţă în care a fost din nou 

luată în discuţie cererea inculpatului PAUL AL ROMÂNIEI de retrocedare a 

204.740 mp teren.  (…)  De această dată PAUL AL ROMÂNIEI nu a mai 

participat la şedinţă, fiind reprezentat de avocat, inculpatul ROŞU ROBERT, însă 

nu s-a discutat asupra concluziilor expertizei şi nici nu au fost analizate alte 

condiţii.   

De această dată consiliul de adminsitraţie nu s-a mai întâlnit într-o şedinţă la 

care să participe toţi membrii, ci s-a discutat informal în biroul directorului (…), 

acesta afirmând că toate problemele discutate anterior au fost rezolvate. 

(…)  

Consiliul de administraţie în componenţa (…), (…), DRAGOMIRA 

GHEORGHIŢĂ, (…), (…) şi (…) a hotărât, cu majoritatea voturilor, respectiv 

patru „pentru” şi o abţinere, cea a numitei (…) reprezentanta MADR,  restituirea 

în natură a terenului în suprafaţă de 170.924, 97 mp situat în Bucureşti, b-dul Ion 

Ionescu de la Brad, nr. 8. A fost emisă în consecinţă  decizia nr. 30/26.09.2008. 

(…)  

Decizia de restituire este abuzivă, cererea nefiind însoţită de documente 

justificative din care să rezulte calitatea de moştenitor îndreptăţit sau incidenţa 

Legii 10/2001 raportat la situarea terenului, iar acesta nu a fost identificat potrivit 

legii. Mai mult, din probele dosarului rezultă că în anul 1948 Ferma Regală 

Băneasa era situată în extravilanul localităţii Băneasa, aşa încât nu putea face 

obiectul Legii nr.10/2001.  

De asemenea, terenul retrocedat în natură era ocupat în parte de construcţii, 

fapt cunoscut de toată lumea, aşa cum rezultă şi din (…) , inculpatul TRUICĂ 

REMUS oferindu-le sume de bani (2500 euro fiecare) pentru a părăsi imobilele 

fără probleme. Existenţa unor construcții durabile, locuibile pe terenul retrocedat  

rezultă şi din aceea că după obţinerea terenului inculpatul Paul Al României a 

încheiat contracte de închiriere cu unii dintre angajaţii institutului, precum şi din 

extrasul CF eliberat după intabularea ca proprietar pe terne a RECIPLIA SRL în 

care apare notat şi dreptul de proprietate al statului asupra construcţiilor amplasate 

pe acest teren.(…)  
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(…)  

Existenţa construcţiilor pe terenul retrocedat şi încălcarea Legii 10/2001 

este reclamată şi de Curtea de Conturi în raportul de audit  din  data  de 

12.10.2010  auditorii Curţii precizând că pe terenul predat către AL ROMÂNIEI 

PAUL, prin avocaţii săi, există unele clădiri, depozite de carburanţi, depozit 

metalic, clădiri  locuit şi cămin muncitori, menţionând că aceste imobile au fost 

scoase din patrimoniul ICDPP fără întocmirea de documente care să stea la baza 

efectuării acestor operaţiuni şi că prin actul de predare nu s-a impus vreo condiţie   

pentru plata contravalorii acestor clădiri.  Au fost încălcate astfel şi dispoziţiile din 

legea contabilităţii, persoana responsabilă fiind directorul economic, inculpata 

GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA. (…) 

(…)  

Având în vedere cele expuse, precum şi faptul că inculpata GHEORGHIŢĂ 

DRAGOMIRA deţinea funcţia de director economic, calitate în care a cunoscut 

fără dubiu în ce constă patrimoniul ICDPP, împrejurarea că acesta a participat la 

discuţiile avute de directorul (…) cu inculpatul TRUICĂ REMUS înainte de 

şedinţele de CA, legătura ei apropiată cu inculpata DICU CORINA, fiica sa, 

precum şi implicarea directă în întocmirea de către inculpatul STOIAN IOAN a 

aşa-zisului raportat de expertiză, dându-i acestuia explicaţii privind stabilirea 

loturilor ce urmau a se retroceda, dar şi acţiunile ulterioare retrocedării 

(intermedierea relaţiei între TRUICĂ REMUS şi Institut pentru rezolvarea 

servituţii de trecere în anul 2009), dovedesc că aceasta a acţionat cu intenţia de 

favorizare a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, prin retrocedarea nelegală a 

terenului.  

      (…)  

 Abuzul CA este conturat şi prin aceea că între prima şedinţă, din data de 

02.09.2008 şi şedinţa din 26.09.2008  în care terenul a fost retrocedat inculpatului 

AL ROMÂNIEI PAUL, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 

numitul (…) a trimis Institutului, la data de 12.09.2008, prin adresa nr.1772, că a 

depus la Primăria Sector 1, sub nr.43272 din 23.11.2005, cerere de reconstituire a 

dreptului de proprietate pentru terenurile care au aparţinut ICAR , solicitând  

expres să nu întreprindă măsuri de înstrăinare a imobilului menţionat deoarece 
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dosarul de fond funciar privind acest teren nu a fost soluţionat, arătând că din cele 

40 de ha solicitate, 22 ,74 ha se suprapun pe amplasamentul actual al ICDPP, 

INMA, SCDP Băneasa.  

Mai mult, chiar în prima şedinţă a Consiliului de administraţie jurista 

ASAS, (…), a luat cuvântul şi a prezentat acest punct de vedere al Academiei, 

învederând astfel tuturor celor prezenţi că terenul nu poate fi retrocedat.   

(…)  

Cu toate aceste nereguli, terenul se retrocedează, consecinţa fiind 

prejudicierea statului român cu suma de 135.874.800 euro (echivalent a 

500.399.713 lei), stabilită în evaluarea specialistului DNA, sumă care reprezintă 

totodată folos necuvenit pentru inculpaţii AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE, 

TRUICĂ REMUS şi asociaţii acestuia în grupul infracţional. 

(…)  

Trebuie subliniat faptul că prin procesul verbal de constatare din data de 

12.10.2010  auditorii Curţii de Conturi  au evidenţiat aceleaşi nereguli, respectiv 

lipsa dovezilor că inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL este persoană îndreptățită la 

restituire, că terenul nu face obiectul Legi 10/2001 şi că existau construcţii pe 

terenul restituit.  (…) 

 Decizia de retrocedare este apoi pusă în executare în aceeaşi zi prin 

încheierea unui protocol de predare-primire (…) semnat pentru inculpatul PAUL 

AL ROMÂNIEI de inculpatul ROŞU ROBERT, fără o delimitare şi punere în 

posesie efectivă, astfel că ulterior s-a constatat că s-au restituit 150.000 mp în loc 

de 170.000 mp şi pe terenul restituit se aflau imobile funcţionale (ex. sediul 

fermei, cămin de nefamilişti, seră). 

         Aşa cum am arătat mai sus, retrocedarea s-a făcut urmare a intervenţiei 

inculpatului TRUICĂ REMUS  care, prin contactele politice avute l-a abordat pe 

directorul (…), pe care prin oferirea de foloase necuvenite l-a convins să acţioneze 

pentru a-i determina pe membrii CA să admită cererea şi apoi la rândul său să 

semneze decizia de retrocedare.  

Contrar celor susţinute de inculpatul TRUICĂ REMUS, în sensul că ar fi 

fost un simplu mandatar al SC RECIPLIA la semnarea unui contract de cesiune, 
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din materialul probator administrat a rezultat că acesta a avut un rol esenţial  în 

rezolvarea favorabilă a cererii de retrocedare mergând repetat la ICDPP şi la ASAS 

în scopul influenţării deciziei de retrocedare, folosindu-şi influenţa politică. Pentru 

a convinge că este o persoană  cu conexiuni la cel mai înalt nivel în stat, inculpatul 

TRUICĂ REMUS l-a prezentat şi pe inculpatul TAL SILBERSTEIN, aşa cum am 

arătat, scoţând în evidenţă funcţia acestuia de consilier al primului ministru, pentru 

a crea aparenţa că demersul este legal.  

(…)  

Din probele administrate în cauză rezultă că acţiunile directorului (…) au 

fost determinate de oferirea de foloase necuvenite de către inculpatul TRUICĂ 

REMUS, constând în plata unei excursii în străinătate pentru patru persoane.   

     (…)  

Din (…) rezultă că în seara precedentă acesta i-a remis documentele 

rezervării camerelor  de hotel şi dovada că acesta este deja plătită.  În discuţie se 

menţionează că preţul este de peste 500 euro („de cinci sute, nu ştiu ce, pe 

noapte”). 

(…)  

       Din (…) rezultă că pentru a-l determina pe (…) să susţină în CA cererea de 

retrocedare, inculpatul TRUICĂ REMUS i-a dat acestuia foloase necuvenite cu 

titlu de mită, probatoriul administrat neputând stabili însă cu exactitate valoarea 

acesteia, dificultăţiile fiind generate de modul ascuns de lucru al inculpatului 

TRUICĂ REMUS  (care a folosit alte persoane sau firme), de trecerea timpului şi 

de decesul lui (…). Coroborând probele administrate apreciem că valoarea 

minimă a mitei date numitului (…) de către REMUS TRUICĂ este de 1.500 euro 

(contravaloarea cazării la hotel).  

Imediat după obţinerea terenului, inculpaţii REMUS TRUICĂ şi 

ROŞU ROBERT, împreună cu ceilalţi membrii ai grupului, au început 

demersurile pentru transferul acestuia în proprietatea SC RECIPLIA SRL 

modalitate în care s-ar fi plătit preţul traficului de influenţă săvârşit pentru 

retrocedarea acestui bun şi totodată s-ar fi realizat şi operaţiunea de 

„spălare” a lui, operaţiuni analizate pe larg la punctul 1. 
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Vânzarea a fost amânată însă din cauza taxelor notariale datorate în 

conformitate cu Ghidul notarilor publici pentru anul 2008. Precizăm că valoarea 

minimă admisă la tranzacţie era potrivit acestui ghid de 1.300 euro/mp pentru 

strada Ion Ionescu de la Brad, ceea ce ar fi dus la taxe de aproximativ 6,5 milioane 

euro, sumă considerată inacceptabilă. Pentru înlăturarea acestui obstacol s-a 

schimbat numărul administrativ al terenului pe strada Gheorghe Ionescu Siseşti, 

nr. 8 A, prin dispoziţie administrativă a primăriei, urmare a unei cereri depusă de 

Paul Al României, acesta solicitând „atribuire” de număr administrativ, deşi 

imobilul avea deja un astfel de număr.  Conform noii adrese, valoarea terenului era 

de doar 500 euro/mp, la care ar fi corespuns o taxă de aproximativ 2,5 milioane 

euro. Tranzacţia urma a fi realizată în aceste condiţii la notarul public (…), 

conform unei înţelegeri cu TRUICĂ şi ROBERT ROŞU.  

Inculpatul  BENY STEINMETZ nu a fost însă de acord să plătească nici 

această taxă, solicitând să se găsească „o soluţie creativă”. Tranzacţia este amânată 

până în ianuarie 2009, conform noului ghid al notarilor, terenul de pe strada Siseşti 

fiind evaluat la 54 euro/mp (pe str. Ion Ionescu de la Brad valoarea minimă admisă 

a rămas de peste 1.000 de euro/mp). 

(…)  

Tranzacţia se realizează finalmente la notarul public (…), după ce în 

prealabil, la data de 14.01.2009, la acelaşi notar, prin încheierea nr. 4, se 

autentifică actul de dezmembrare a terenului în 3 loturi, de 5.583 mp, 18.200 mp şi 

127.138 mp. Actul este întocmit de inculpatul ROŞU ROBERT. 

La data de 15.01.2009 se încheie şi contractul de vânzare-cumpărare între 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE şi SC RECIPLIA SRL, reprezentată de (…), 

obiectul fiind întregul teren, toate cele trei loturi dezmembrate cu o zi înainte, 

preţul trecut în contract fiind de 3.216.000 lei. Taxele notariale au fost calculate 

conform încheierii de autentificare la valoarea de 8 milioane euro, valoare minim 

admisă de notar la tranzacţie. Contractul a fost întocmit de avocatul (…) şi a fost 

autentificat prin încheierea nr. 5 a notarului. 

În aceeaşi zi, 15.01.2009, SC RECIPLIA SRL vinde două din cele trei loturi 

proaspăt dobândite, respectiv lotul de 5.583 mp şi cel de 18.200 mp, în favoarea 
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SC (…) SA, pentru preţul de 530.000 de euro, care de asemenea nu a fost plătit în 

realitate. Actul este redactat de acelaşi avocat, (…), de la SCA (…). 

(…) 

La data de 17.12.2009 SC (…) procedează mai întâi la alipirea celor două 

loturi, actul fiind autentificat la acelaşi notar public, iar apoi, la data de 11.02.2010 

terenul rezultat, de 23.783 mp, este dezmembrat în 7 loturi, care sunt apoi 

înstrăinate către persoane diferite, terenurile fiind depuse pentru garantarea unor 

credite bancare nerestituite ulterior (credite de câte 3 milioane euro, fapte care 

formează obiectul investigaţiei penale într-un dosar constituit iniţial la DIICOT  în 

care REMUS TRUICĂ este inculpat, actualmente dosar  (…) al DNA – Secţia a  

II –a ). 

(…)  

Rezultă astfel că inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL împreună cu inculpatul 

TRUICĂ REMUS şi ceilalţi membrii ai grupului au ascuns natura ilicită a 

înţelegerii, atât prin încheierea la data de 01.11.2006  a contractului de cesiune cu 

privire la bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire a 

proprietăţii, cât şi prin contractul de vânzare-cumpărare propriu-zis, prin care 

terenul a trecut în proprietatea SC RECIPLIA SRL, actul semnat creând aparenţa 

provenienţei licite a bunului care în realitate a reprezentat preţul traficului de 

influenţă şi folosul necuvenit al  infracţiunii de abuz în serviciu. 

(…)  

 

MIJLOACE DE PROBĂ 

 (…) 

 

 

ÎN  DREPT 

INCULPATUL TRUICĂ REMUS  

1. Fapta inculpatului TRUICĂ REMUS care, începând cu 1 noiembrie 2006,  

împreună cu inculpaţii ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, TAL SILBERSTEIN, (…), 

BENYAMIN STEINMETZ  a constituit un grup infracţional (la care au aderat 

ulterior alte persoane, respectiv inculpaţii MARCOVICI MARIUS, MOSHE 
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AGAVI, ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, MATEESCU LUCIAN CLAUDIU), 

având drept scop dobândirea întregii averi revendicate de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în temeiul legilor speciale de retrocedare a 

proprietăţilor (Legea 10/2001, Legea 247/2005) prin infracţiuni de 

corupţie/asimilate acestora, respectiv oferire de bani/bunuri persoanelor din cadrul 

autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi sau altor persoane cu 

influenţă asupra funcţionarilor publici în scopul determinării acestora să acţioneze 

potrivit scopului grupului, instigarea şi complicitatea la săvârşirea de către aceste 

persoane a infracţiunii de abuz în serviciu (prin punerea la dispoziţie/semnarea 

înscrisurilor necesare), traficarea influenţei, reale, asupra funcţionarilor publici, 

grup în cadrul căruia a acţionat apoi până la începutul anului 2010, săvârşind 

pentru realizarea scopului grupului în mod direct infracţiuni de corupţie/asimilate 

acestora (dare de mită, complicitate la abuz în serviciu, trafic de influenţă – expuse 

în continuare), întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

2. Fapta inculpatului TRUICĂ REMUS care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, în mod continuat, începând cu 

august-septembrie 2006, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, i-a promis  

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE că prin influenţa pe care o are în 

mod direct (fost consilier al primului ministru) şi indirect, prin  intemediul 

relaţiilor pe care le are în lumea politică, în justiţie, la cel mai înalt nivel şi presă,  

(relaţii pietenie /afacerei cu membrii ai gurvernului, parlamentari, funcţionari 

autorităţi publice, cu persoane cu influenţă în presă, relaţii  ÎCCJ, contractarea  

serviciilor unei firme de avocatură de top),  asupra funcţionarilor publici implicaţi 

în procedurile de retrocedare a bunurilor revendicate de acesta, îi poate determina 

să-i retrocedeze averea pretinsă ( la care nu era îndreptăţit), solictând în schimb o 

parte considerabilă din aceasta, atât pentru el cât şi pentru membrii grupului 

infracţional, între 50 – 80% din fiecare bun care urma a fi obţinut, întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii de 
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 trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

3. Fapta inculpatului TRUICĂ REMUS care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt,  începând cu 1 noiembrie 2006, în 

mod continuat, pentru a ascunde natura ilicită a înţelegerii avute cu inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE (cumpărare/trafic de influenţă), dar şi a bunurilor 

obţinute urmare a acesteia, a încheiat acte juridice pe care le-a semnat în calitate de 

mandatar al inculpatei SC RECIPLIA SRL sau a contribuit la încheierea unor 

astfel de acte, respectiv contractul de cesiune din data de 01.11.2006 (privind 

bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire a proprietăţii, 

între care „Ferma Băneasa” şi Pădurea Snagov), actele adiţionale la acesta din 

datele de 20.03.2007 (vizând respectiv 12 bunuri imobile, între care şi Palatul 

Peleş),  04.04.2007 (vizând  bunurile imobile care compun domeniul regal Balcic), 

04.10.2007 (vizând 11 bunuri imobile, terenuri agricole, forestiere precum şi 

clădiri în Sinaia şi Bucureşti), contractul de vânzare-cumpărare autentificat de 

notarul public prin încheierea nr. 3512/15.10.2007 (vizând Pădurea Snagov), 

contractul de vânzare cumpărare autentificat de notarul public (…) la 15.01.2009 

(vizând Ferma Băneasa, semnat în numele RECIPLIA de (…)) pentru care a făcut 

toate demersurile anterioare, creând astfel aparenţa unor tranzacţii comerciale 

licite,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  de  

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

       4. Fapta inculpatului TRUICĂ REMUS care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, în cursul anului 2007, cu 

intenţie, urmărind realizarea scopului grupului infracţional, a acţionat pentru a-i 

ajuta pe funcţionarii publici cu rol în punerea în posesie a inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE cu Pădurea Snagov, respectiv pe inculpaţii 

MUŞAT APOSTOL (primarul localităţii Snagov) şi CHIRIAC THEODOR  

(director tehnic Direcţia Silvică Bucureşti),  prin prezentarea sa la sediul primăriei, 

convingerea acestora că demersul realizat nu va avea consecinţe negative datorită 

influenţei sale politice, prin oferirea de foloase necuvenite, determinându-i să 
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realizeze punerea în posesie a inculpatului susmenţionat la data de 26.06.2007 cu 

suprafaţa de 10 ha zona Fundul Sacului Snagov şi  la data de 15.08.2007  cu 36,78 

ha, deşi cunoştea faptul că inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE nu are 

vreun drept asupra suprafeţei solicitate, urmărind şi obţinând foloase necuvenite 

atât pentru sine, cât şi pentru inculpata PĂVĂLOIU NELA şi membrii grupului 

infracțional, consecinţa fiind prejudicierea statului român cu suma de  9.523.769 

euro, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

         5. Fapta inculpatului TRUICĂ REMUS care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt,  a încheiat la data de 11.06.2009  

în calitate de cumpărător cu RECIPLIA SRL contractul de vânzare-cumpărare 

autentificat de notar, având ca obiect un teren în suprafaţă de 75.400 mp, preţul 

vânzării fiind de  310.786 lei, respectiv 0,98 Euro/mp (la cursul BNR de 4,1977 

lei/Euro din 11.06.2009), pe care acesta nu l-a achitat, primind astfel pentru 

activitatea infracţională desfăşurată în cadrul grupului infracţional o parte din 

terenul retrocedat abuziv, cunoscând că bunul a fost obţinut prin fapte de  corupţie 

la care a contribuit în mod direct şi urmărind astfel să-i ascundă provenienţa ilicită, 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu 

aplicarea art. 5 Cod penal. 

       6. Fapta inculpatului TRUICĂ REMUS care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul  III din expunerea stării de fapt, urmărind realizarea scopului 

grupului infracţional, în cursul anului 2008, urmare a notificării nr. 554 din 

13.02.2002 formulată de PAUL PHILIPPE AL ROMÂNIEI, având ca obiect 

Ferma regală Băneasa, transmisă spre soluţionare Institutului pentru Cercetare 

Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor București, prin intermediul numitului (…) 

(directorul (…) ) şi al inculpatului SIN GHEORGHE, (secretarul Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice), a determinat membrii Consiliului de administraţie al 
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Institutului (prin prezenţa sa la institut, prezentarea inculpatului TAL 

SILBERSTEIN, asigurarea prezenţei inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE la şedinţă, convingerea directorului că demersul realizat nu va avea 

consecinţe negative datorită influenţei sale politice, prin oferirea de foloase 

necuvenite) să aprobe cererea INCULPATULUI PAUL PHILIPPE AL 

ROMÂNIEI, cu încălcarea dispoziţiilor HG nr.1881/2005 şi ale art. 8, art. 10  şi 

art. 21 din Legea nr.10/2001 iar ulterior, prin decizia nr. 30 din 26.09.2008,  să 

dispună, cu încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, restituirea în natură a Fermei 

regale Băneasa, în lipsa documentelor privind calitatea de moştenitor, incidenţa 

Legii 10/2001 şi identificarea terenului potrivit legii, cauzându-se prejudicierea 

statului român cu suma de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei), sumă 

care reprezintă totodată folos necuvenit pentru inculpaţii AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, TRUICĂ REMUS şi ceilalţi membrii ai grupului infracţional, 

întruneşte  elementele constitutive ale infracțiunii de  

 complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

7. Fapta inculpatului TRUICĂ REMUS care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul  III din expunerea stării de fapt, urmărind realizarea scopului 

grupului infracţional, pentru a-l determina pe directorul Institutului pentru 

Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor București, (…),  să sprijine în CA 

cererea de retrocedare a fermei regale Băneasa formulată de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE şi să aprobe în final retrocedarea (deşi 

documentaţia depusă era incompletă, ternul nu era identificat potrivit legii, 

expertiza fiind formal efectuată, şi nu intra sub incidenţa Legii 10/2001), i-a oferit 

acestuia foloase necuvenite constând în plata unei excursii pentru patru persoane în 

străinătate în toamna anului 2008, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 

de  

dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 

78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal. 
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 Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost săvârşite înainte 

să intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

INCULPATUL ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ  

1. Fapta inculpatului ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ care, începând cu 1 

noiembrie 2006,  împreună cu inculpaţii TRUICĂ REMUS, TAL SILBERSTEIN, 

(…), BENYAMIN STEINMETZ  a constituit un grup infracţional (la care au 

aderat ulterior alte persoane, respectiv inculpaţii MARCOVICI MARIUS, 

MOSHE AGAVI, ADRONIC DAN CĂTĂLIN, MATEESCU LUCIAN 

CLAUDIU) având drept scop dobândirea întregii averi revendicate de inculpatul 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în temeiul legilor speciale de retrocedare a 

proprietăţilor (Legea 10/2001, Legea 247/2005) prin infracţiuni de 

corupţie/asimilate acestora, respectiv oferire de bani/bunuri persoanelor din cadrul 

autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi sau altor persoane cu 

influenţă asupra funcţionarilor publici în scopul determinării acestora să acţioneze 

potrivit scopului grupului, instigarea şi complicitatea la săvârşirea de către aceste 

persoane a infracţiunii de abuz în serviciu (prin punerea la dispoziţie/semnarea 

înscrisurilor necesare), traficarea influenţei, reale, asupra funcţionarilor publici, 

grup în cadrul căruia a acţionat apoi până în primăvara anului 2013, săvârşind 

pentru realizarea scopului grupului în mod direct infracţiuni de corupţie/asimilate 

acestora (trafic de influenţă, complicitate la abuz în serviciu – expuse în 

continuare), întruneşte elementele constitutive  ale infracţiunii de  

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

2. Fapta inculpatului ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt,  în mod continuat, 

începând cu luna septembrie 2006, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, alături 

de inculpatul TRUICĂ REMUS, i-a promis inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE că prin influenţa acestuia, fost consilier al primului ministru, exercitată 

direct şi indirect prin intemediul relaţiilor pe care le are la cel mai înalt nivel în 
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lumea politică, în justiţie şi presă, precum şi prin intermediul firmei de avocaţi din 

care face parte (cea mai mai mare şi puternică firmă de avocaţi din ţară în care este 

angajată soţia primului ministru, iar soţiile unor asociaţi sunt judecători, inclusiv la 

ICCJ), îi poate determina pe funcţionarii publici implicaţi în procedurile de 

retrocedare a bunurilor revendicate să-i retrocedeze averea pretinsă (la care nu era 

îndreptăţit), solictând în schimb o parte considerabilă din aceasta pentru membrii 

grupului  infracţional asociaţi în RECIPLIA SRL, între 50 – 80% din fiecare bun 

care va fi obţinut, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  

trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

3. Fapta inculpatului ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, începând cu 1 

noiembrie 2006, în mod continuat, pentru a ascunde natura ilicită a înţelegerii 

avute de ceilalţi membrii ai grupului infracţional (asociaţi RECIPLIA SRL) cu 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE (cumpărare/trafic de influenţă), dar 

şi a bunurilor obţinute urmare a acesteia, cu intenţie, a ajutat la încheierea unor 

acte juridice, respectiv contractul de cesiune din data de 01.11.2006 (privind 

bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire a proprietăţii, 

între care „Ferma Băneasa” şi Pădurea Snagov), actele adiţionale la acesta din 

datele de 20.03.2007 (vizând respectiv 12 bunuri imobile, între care şi Palatul 

Peleş),  04.04.2007 (vizând  bunurile imobile care compun domeniul regal Balcic), 

04.10.2007 (vizând 11 bunuri imobile, terenuri agricole, forestiere precum şi 

clădiri în Sinaia şi Bucureşti), contractul de vânzare-cumpărare autentificat de 

notarul public prin încheierea nr. 3512/15.10.2007 (vizând Pădurea Snagov), 

contractul de vânzare cumpărare autentificat de notarul public (…) la 15.01.2009 

(vizând Ferma Băneasa), prin participarea la negocierea clauzelor şi redactarea 

acestora, direct sau de către avocaţii pe care-i coordona în cadrul firmei, la 

dispoziţia sa, creând astfel aparenţa unor tranzacţii comerciale licite, întruneşte 
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 complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal şi art. 5 Cod penal. 

4. Fapta inculpatului ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt pentru atingerea 

scopului grupului infracţional dobândirea bunurilor revendicate de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE), în calitatea sa de avocat al SC RECIPLIA SRL, 

urmare a înţelegerii inculpatului TRUICĂ REMUS cu inculpatul CHIRIAC 

THEODOR şi pentru a-l ajuta pe acesta din urmă să aibă justificarea pentru a 

ordona punerea în posesie în locul directorului Direcţiei Silvice, cunoscând 

opoziţia constantă a acestuia din urmă la retrocedarea pădurii, a făcut demersuri 

pentru punerea în posesie a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE cu 

suprafaţa de 46,78 ha, semnând şi depunând în cursul anului 2007 cereri şi 

notificări la Direcţia Silvică Bucureşti, ameninţând cu acţiuni pentru angajarea 

răspunderii persoanelor vinovate şi plata de către acestea de despăgubiri băneşti ca 

urmare a comportamentului „abuziv” al RNP Romsilva, solicitând directorului „să 

intervină şi să remedieze” situaţia, toate acestea ştiind că inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL nu este persoană îndreptăţită şi pădurea nu a fost proprietatea 

lui Carol al II-lea, acţiuni urmate de emiterea de către CHIRIAC THEODOR a 

ordinelor de punere în posesie şi predarea efectivă a terenurilor, pentru care a 

asigurat prezenţa la primărie a avocatului (…) a cărui activitate o coordona, care a 

semnat procesul-verbal în numele inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL, consecinţa 

fiind prejudicierea statului român cu suma de 9.523.769 euro, sumă care reprezintă 

totodată folos necuvenit pentru  acesta, REMUS TRUICĂ, PĂVĂLOIU NELA şi 

membrii grupului infracțional, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

 complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

       5. Fapta inculpatului ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul III din expunerea stării de fapt, urmărind realizarea 
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scopului grupului infracţional, în cursul anului 2008, urmare a notificării nr. 554 

din 13.02.2002 formulată de PAUL PHILIPPE AL ROMÂNIEI având ca obiect 

Ferma regală Băneasa, transmisă spre soluţionare Institutului pentru Cercetare 

Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor București, urmare a înţelegerii cu inculpatul 

REMUS TRUICĂ, prin notificările, cererile, memoriile întocmite, prin prezenţa şi 

susţinerile făcute în cadrul şedinţelor de CA de la ICDPP, l-a ajutat pe (…), 

directorul acsetui Institut, să-i determine pe membrii CA să aprobe cererea 

inculpatului PAUL PHILIPPE AL ROMÂNIEI, cu încălcarea dispoziţiilor HG 

nr.1881/2005 şi ale art. 8, art. 10  şi art. 21 din Legea nr.10/2001, iar ulterior,  prin 

decizia nr. 30 din 26.09.2008 să dispună, cu încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, 

restituirea în natură a Fermei regale Băneasa, în lipsa documentelor privind 

calitatea de moştenitor, incidenţa Legii 10/2001 şi identificarea terenului potrivit 

legii, cauzându-se astfel prejudicierea statului român cu suma de 135.874.800 euro 

(echivalent a 500.399.713 lei), sumă care reprezintă totodată folos necuvenit 

pentru inculpaţii AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, TRUICĂ REMUS şi ceilalţi 

membrii ai grupului infracţional, întruneşte elementele constitutive ale infracțiunii 

de  

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost săvârşite înainte 

să intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

INCULPATUL TAL SILBERSTEIN  

1. Fapta inculpatului SILBERSTEIN TAL care, începând cu 1 noiembrie 

2006 împreună cu inculpaţii TRUICĂ REMUS, ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, 

(…), BENYAMIN STEINMETZ  a constituit un grup infracţional (la care au 

aderat ulterior alte persoane, respectiv inculpaţii MARCOVICI MARIUS, 

MOSHE AGAVI, ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, MATEESCU LUCIAN 
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CLAUDIU), având drept scop dobândirea întregii averi revendicate de inculpatul 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în temeiul legilor speciale de retrocedare a 

proprietăţilor (Legea 10/2001, Legea 247/2005) prin infracţiuni de 

corupţie/asimilate acestora, respectiv oferire de bani/bunuri persoanelor din cadrul 

autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi sau altor persoane cu 

influenţă asupra funcţionarilor publici în scopul determinării acestora să acţioneze 

potrivit scopului grupului, instigarea şi complicitatea la săvârşirea de către aceste 

persoane a infracţiunii de abuz în serviciu (prin punerea la dispoziţie/semnarea 

înscrisurilor necesare), traficarea influenţei, reale, asupra funcţionarilor publici,  

grup în cadrul căruia a acţionat apoi până la sfârşitul anului 2013, săvârşind 

săvârşind pentru aceasta  în mod direct infracţiuni de corupţie/asimilate acestora 

(trafic de influenţă – expuse în continuare) întruneşte elementele constitutive  ale 

infracţiunii de 

 constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

 2. Fapta inculpatului SILBERSTEIN TAL care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt,  în mod continuat, începând cu 

anul 2007, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, i-a promis inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE că prin influenţa pe care o are în mod direct 

(consilier al primului ministru) şi  indirect, prin  intemediul relaţiilor pe care le are 

în lumea politică, în justiţie şi presă (relaţii pietenie /afaceri cu membrii ai 

gurvernului, parlamentari, cu persoane cu influenţă în presă, relaţii la ÎCCJ, 

contractarea  serviciilor unei firme de avocatură de top),  asupra funcţionarilor 

publici implicaţi în procedurile de retrocedare a bunurilor revendicate de acesta, îi 

poate determina pe aceştia să-i retrocedeze averea pretinsă (la care nu era 

îndreptăţit),  solictând în schimb  o parte considerabilă din aceasta, atât pentru el 

cât şi pentru membrii grupului infracţional, între 50 – 80% din fiecare bun care va 

fi obţinut,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

 trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 
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    3. Fapta inculpatului SILBERSTEIN TAL care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, începând cu 1 noiembrie 2006, în 

mod continuat, pentru a ascunde natura ilicită a înţelegerii avute de membrii  

grupului infracţional (asociaţi RECIPLIA SRL) cu inculpatul AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE (cumpărare/trafic de influenţă), dar şi a bunurilor obţinute 

urmare a acesteia, cu intenţie, a ajutat la încheierea unor acte juridice, respectiv 

contractul de cesiune din data de 01.11.2006 (privind bunurile aflate în proceduri 

administrative sau judiciare de restituire a proprietăţii, între care „Ferma Băneasa” 

şi Pădurea Snagov), actele adiţionale la acesta din datele de 20.03.2007 (vizând 

respectiv 12 bunuri imobile, între care şi Palatul Peleş), 04.04.2007 (vizând  

bunurile imobile care compun domeniul regal Balcic), 04.10.2007 (vizând 11 

bunuri imobile, terenuri agricole, forestiere precum şi clădiri în Sinaia şi 

Bucureşti), contractul de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public prin 

încheierea nr. 3512/15.10.2007 (vizând Pădurea Snagov), contractul de vânzare 

cumpărare autentificat de notarul public (…) la 15.01.2009 (vizând Ferma 

Băneasa), actul adiţional la contractul de cesiune intitulat „Înțelegerea” din data de 

13.04.2011 şi actul adiţional nr. 1 la „Înţelegere” din data de 23.06.2011, 

prin aprobarea acţiunilor inculpatului TRUICĂ REMUS, furnizarea de sume de 

bani necesare tranzacțiilor, participarea directă şi negocierea clauzelor 

contractuale, coordonarea activităţii RECIPLIA SRL,  creând astfel aparenţa unor 

tranzacţii comerciale licite, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

 complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal şi art. 5 Cod penal. 

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost săvârşite înainte 

să intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

INCULPATUL STEINMETZ BENYAMIN 

1. Fapta inculpatului STEINMETZ BENYAMIN care, începând cu 1 

noiembrie 2006, împreună cu inculpaţii TRUICĂ REMUS, ROȘU ROBERT 
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MIHĂIŢĂ, (…), SILBERSTEIN TAL a constituit un grup infracţional (la care au 

aderat ulterior alte persoane, respectiv inculpaţii MARCOVICI MARIUS, 

MOSHE AGAVI, ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, MATEESCU LUCIAN 

CLAUDIU), având drept scop dobândirea întregii averi revendicate de inculpatul 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în temeiul legilor speciale de retrocedare a 

proprietăţilor (Legea 10/2001, Legea 247/2005) prin infracţiuni de 

corupţie/asimilate acestora, respectiv oferire de bani/bunuri persoanelor din cadrul 

autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi sau altor persoane cu 

influenţă asupra funcţionarilor publici în scopul determinării acestora să acţioneze 

potrivit scopului grupului, instigarea şi complicitatea la săvârşirea de către aceste 

persoane a infracţiunii de abuz în serviciu (prin punerea la dispoziţie/semnarea 

înscrisurilor necesare), traficarea influenţei, reale, asupra funcţionarilor publici, 

grup în cadrul căruia a acţionat apoi până la sfârşitul anului 2013, ajutând la 

săvârşirea unor astfel de infracţiuni (expuse în continuare), întruneşte elementele 

constitutive ale infracţiunii de  

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

       2. Fapta inculpatului STEINMETZ BENYAMIN care, acţionând în cadrul 

grupului infracţional în modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de 

fapt,  în mod continuat, începând toamna anului 2006, în baza aceleaşi rezoluţii 

infracţionale, i-a ajutat pe inculpaţii TRUICĂ REMUS, ROŞU ROBERT şi 

SILBERSTEIN TAL în activitatea realizată de aceştia de traficare a influenţei faţă 

de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, prin punerea  la dispoziţie a unor 

importante sume de bani, coordonarea şi aprobarea demersurile acestora şi ale 

celorlalţi membrii ai grupului (care au aderat ulterior), purtarea de discuţii directe  

cu cumpărătorul de influenţă,  promiţându-i acestuia că membrii grupului pot să îi 

recupereze averea revendicată prin influenţa avută asupra funcţionarilor publici 

implicaţi în procedurile de retrocedare a bunurilor, prin intermediul relaţiilor avute 

la cel mai înalt nivel în lumea politică, în justiţie, în presă, direct şi indirect, 

solicitând şi obţinând în schimb o parte considerabilă din bunuri, atât pentru el cât 
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şi pentru membrii grupului infracţional, între 50 – 80% din fiecare bun care va fi 

obţinut  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

 complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal 

rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 

5 Cod penal  

3. Fapta inculpatului STEINMETZ BENYAMIN care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt,  începând cu 1 

noiembrie 2006, în mod continuat, pentru a ascunde natura ilicită a înţelegerii 

avute de membrii grupului infracţional (asociaţi RECIPLIA SRL) cu inculpatul 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE (cumpărare/trafic de influenţă), dar şi a 

bunurilor obţinute urmare a acesteia, cu intenţie, a ajutat la încheierea unor acte 

juridice, respectiv contractul de cesiune din data de 01.11.2006 (privind bunurile 

aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire a proprietăţii, între 

care „Ferma Băneasa” şi Pădurea Snagov), actele adiţionale la acesta din datele  de 

20.03.2007 (vizând respectiv 12 bunuri imobile, între care şi Palatul Peleş),  

04.04.2007 (vizând bunurile imobile care compun domeniul regal Balcic), 

04.10.2007 (vizând 11 bunuri imobile, terenuri agricole, forestiere precum şi 

clădiri în Sinaia şi Bucureşti), contractul de vânzare-cumpărare autentificat de 

notarul public prin încheierea nr. 3512/15.10.2007 (vizând Pădurea Snagov), 

contractul de vânzare cumpărare autentificat de notarul public (…) la 15.01.2009 

(vizând Ferma Băneasa), actul adiţional la contractul de cesiune intitulat 

„Înțelegerea” din data de 13.04.2011 şi actul adiţional nr. 1 la „Înţelegere” din data 

de 23.06.2011, prin aprobarea acţiunilor inculpatului TRUICĂ REMUS, 

furnizarea de sume de bani necesare tranzacțiilor, discutarea cu ceilalţi membrii a 

clauzelor contractuale, coordonarea activităţii RECIPLIA SRL, creând astfel 

aparenţa unor tranzacţii comerciale licite, întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunii de 

complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal şi art. 5 Cod penal. 
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Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost săvârşite înainte 

să intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

INCULPATUL MOSHE AGAVI 

Fapta inculpatului MOSHE AGAVI care, acţionând în modalitatea descrisă 

la punctul I din expunerea stării de fapt, a aderat începând cu anul 2007 la grupul 

infracţional organizat constituit la data de 01.11. 2006 de inculpaţii TRUICĂ 

REMUS, ROȘU ROBERT, TAL SILBERSTEIN, (…) şI BENYAMIN 

STEINMETZ  (grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, respectiv inculpaţii 

MARCOVICI MARIUS, ADRONIC DAN CĂTĂLIN, MATEESCU LUCIAN 

CLAUDIU) având drept scop dobândirea întregii averi revendicate de inculpatul 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în temeiul legilor speciale de retrocedare a 

proprietăţilor (Legea 10/2001, Legea 247/2005) prin infracţiuni de 

corupţie/asimilate acestora, respectiv oferire de bani/bunuri persoanelor din cadrul 

autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi sau altor persoane cu 

influenţă asupra funcţionarilor publici în scopul determinării acestora să acţioneze 

potrivit scopului grupului, instigarea şi complicitatea la săvârşirea de către aceste 

persoane a infracţiunii de abuz în serviciu (prin punerea la dispoziţie/semnarea 

înscrisurilor necesare), traficarea influenţei, reale, asupra funcţionarilor publici, 

grup în cadrul căruia a acţionat apoi până la sfârşitul anului 2013, în directa 

coordonare a inculpatului TAL SILBERSTEIN pentru realizarea scopului 

grupului, păstrând legătura între acesta şi inculpaţii BENYAMIN STEINMETZ şi 

TRUICĂ REMUS, punându-i la curent cu rezultatul demersurilor efectuate, 

participând la întâlniri cu cumpărătorul de influenţă, îndeplinind dispoziţiile date 

de ceilalţi membrii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal -  în forma aderării, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

 

INCULPATUL ANDRONIC DAN CĂTĂLIN 
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          1. Fapta inculpatului ANDRONIC DAN CĂTĂLIN care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, a aderat începând cu 

anul 2007 la grupul infracţional organizat constituit la data de 01.11. 2006 de 

inculpaţii TRUICĂ REMUS, ROȘU ROBERT, TAL SILBERSTEIN, (…) ŞI 

BENYAMIN STEINMETZ (grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, 

respectiv inculpaţii MARCOVICI MARIUS ANDREI, MOSHE AGAVI, 

MATEESCU LUCIAN CLAUDIU) având drept scop dobândirea întregii averi 

revendicate de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în temeiul legilor 

speciale de retrocedare a proprietăţilor (Legea 10/2001, Legea 247/2005) prin 

infracţiuni de corupţie/asimilate acestora, respectiv oferire de bani/bunuri 

persoanelor din cadrul autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi sau 

altor persoane cu influenţă asupra funcţionarilor publici în scopul determinării 

acestora să acţioneze potrivit scopului grupului, instigarea şi complicitatea la 

săvârşirea de către aceste persoane a infracţiunii de abuz în serviciu (prin punerea 

la dispoziţie/semnarea înscrisurilor necesare), traficarea influenţei, reale, asupra 

funcţionarilor publici, grup în cadrul căruia a acţionat apoi până la sfârşitul anului 

2013, susţinând acţiunile acestuia (prin participarea la discuţii/negocieri cu 

cumpărătorul de influenţă, întocmirea/coordonarea apariţiei/realizării în mass-

media de articole/emisiuni favorabile/defavorabile cumpărătorului de influenţă, 

convingându-l astfel să rămână în înţelegere cu RECIPLIA SRL, efectuarea de 

analize de presă şi acţiuni în favoarea grupului, menținerea legăturii cu ceilalţi 

membrii, dar şi cu cumpărătorul de influenţă şi soţia acestuia, atragerea altei 

persoane care să adere la grup) şi ajutând la săvârşirea unor astfel de infracţiuni de 

corupţie  (expuse în continuare), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 

de  

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal – în forma aderării, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

2. Fapta inculpatului ANDRONIC DAN CĂTĂLIN care, care acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, începând cu anul 

2007, în vederea atingerii scopului grupului infracţional, respectiv dobândirea 

întregii averi revendicate de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în 
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temeiul legilor speciale de retrocedare a proprietăţilor (Legea 10/2001, Legea 

247/2005) prin infracţiuni de corupţie/asimilate acestora, a susţinut în mod 

continuat activitatea de traficare a influenţei realizată de ceilalți membrii faţă de 

cumpărătorul de influenţă AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, întărind cu ocazia 

întâlnirilor, negocierilor la care a participat încrederea acestuia din urmă asupra 

demersului infracţional, confirmând susţinerile membrilor grupului la adresa sa, 

respectiv că are influenţă în media şi mediul politic (ca jurnalist şi consultant 

responsabil de campania electorală a primului ministru) şi convingându-l că 

reuşita demersului se va datora şi presiunii media exercitată prin intermediul 

publicaţiilor coordonate, dar  şi prin influenţa reală a grupului la nivel politic la cel 

mai înalt nivel în stat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

 complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal 

rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 

5 Cod penal. 

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost săvârşite înainte 

să intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

INCULPATUL MARCOVICI MARIUS ANDREI  

1. Fapta inculpatului MARCOVICI MARIUS ANDREI care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, a aderat începând cu 

anul 2007 la grupul infracţional organizat constituit la data de 01.11. 2006 de 

inculpaţii TRUICĂ REMUS, ROȘU ROBERT, TAL SILBERSTEIN, (…) ŞI 

BENYAMIN STEINMETZ (grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, 

respectiv inculpaţii ANRDRONIC DAN CĂTĂLIN, MOSHE AGAVI, 

MATEESCU LUCIAN CLAUDIU) având drept scop dobândirea întregii averi 

revendicate de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în temeiul legilor 

speciale de retrocedare a proprietăţilor (Legea 10/2001, Legea 247/2005) prin 

infracţiuni de corupţie/asimilate acestora, respectiv oferire de bani/bunuri 

persoanelor din cadrul autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi sau 

altor persoane cu influenţă asupra funcţionarilor publici în scopul determinării 
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acestora să acţioneze potrivit scopului grupului, instigarea şi complicitatea la 

săvârşirea de către aceste persoane a infracţiunii de abuz în serviciu (prin punerea 

la dispoziţie/semnarea înscrisurilor necesare), traficarea influenţei, reale, asupra 

funcţionarilor publici, grup în cadrul căruia a acţionat apoi până la sfârşitul anului 

2013, susţinând acţiunile acestuia prin menţinerea legăturii între membrii grupului 

şi între aceştia şi cumpărătorul de influenţă AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, 

susţinerea acţiunile de traficare a influenţei săvârşite de TRUICĂ REMUS şi TAL 

SILBERSTEIN, întărind convingerea cumpărărtorului de influenţă asupra reuşitei 

acţiunilor de revendicare urmare a relaţiilor şi influenţei membrilor grupului în 

lumea politică, media şi de afaceri, inclusiv prin calitatea sa de consilier al 

primului ministru, iar după anul 2010 a păstrat legătura constant cu cumpărătorul 

de influenţă, dându-i de înţeles că doar prin influenţa grupului va putea obţine 

bunurile revendicate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal – în forma aderării, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

2. Fapta inculpatului MARCOVICI MARIUS ANDREI care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, începând cu anul 

2007, în vederea atingerii scopului grupului infracţional, a susţinut în mod 

continuat activitatea de traficare a influenţei realizată de TRUICĂ REMUS şi 

SILBERSTEIN TAL faţă de cumpărătorul de influenţă AL ROMÂNIEI PAUL,  

întărind încrederea acestuia din urmă  în reuşita revendicărilor urmare a relaţiilor 

şi influenţei membrilor grupului în lumea politică, media şi de afaceri, inclusiv 

urmare a relaţiilor sale în lumea politică prin funcţia deţinută (consilier al primului 

ministru), cu ocazia discuţiilor, întâlnirilor, negocierilor purtate în legătură cu 

obţinerea, dar şi împărţirea bunurilor deja retrocedate şi posibilitatea obţinerii unor 

bunuri noi,  prin demersurile întreprinse reuşindu-se inclusiv perfectarea unei noi 

înţelegeri cu cumpărătorul de influenţă (actul adiţional intitulat „Înţelegerea” din 

13.04.2011), în baza căreia bunurile revendicate, care au fost/urmează să fie 

obţinute prin influenţa exercitată asupra autorităţilor, să fie transferate  SC 

RECIPLIA SRL, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 
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complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 

Cod penal. 

3. Fapta inculpatului MARCOVICI MARIUS ANDREI care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, în mod continuat, 

pentru a ascunde natura ilicită a înţelegerii avute cu inculpatul AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE (cumpărare/trafic de influenţă), dar şi a bunurilor obţinute 

urmare a acesteia, urmare a dispoziţiilor inculpatului SILBERSTEIN TAL, a 

încheiat acte juridice, respectiv actul adiţional la contractul de cesiune din 

01.11.2006, intitulat „Înțelegerea”, încheiat la data de 13.04.2011 şi actul adiţional 

nr. 1 la aceasta, încheiat la data de 23.06.2011, pe care le-a semnat în calitate de 

administrator al inculpatei RECIPLIA SRL, creând astfel aparenţa unor tranzacţii 

comerciale licite, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.  

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost săvârşite înainte 

să intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

INCULPATUL MATEESCU LUCIAN CLAUDIU 

1. Fapta inculpatului MATEESCU LUCIAN CLAUDIU care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, a aderat începând cu 

anul 2011 (luna octombrie) la grupul infracţional organizat constituit la data de 

01.11.2006 de inculpaţii TRUICĂ REMUS, ROȘU ROBERT, TAL 

SILBERSTEIN, (…) şi BENYAMIN STEINMETZ (grup la care ulterior au aderat 

şi alte persoane, respectiv inculpaţii ANRDRONIC DAN CĂTĂLIN, MOSHE 

AGAVI, MARCOVICI MARIUS ANDREI) având drept scop dobândirea întregii 

averi revendicate de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în temeiul 

legilor speciale de retrocedare a proprietăţilor (Legea 10/2001, Legea 247/2005) 

prin infracţiuni de corupţie/asimilate acestora, respectiv oferire de bani/bunuri 

persoanelor din cadrul autorităţilor/instituţiilor deţinătoare a acestor proprietăţi sau 
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altor persoane cu influenţă asupra funcţionarilor publici în scopul determinării 

acestora să acţioneze potrivit scopului grupului, instigarea şi complicitatea la 

săvârşirea de către aceste persoane a infracţiunii de abuz în serviciu (prin punerea 

la dispoziţie/semnarea înscrisurilor necesare), traficarea influenţei, reale, asupra 

funcţionarilor publici, grup în cadrul căruia a acţionat apoi până la sfârşitul anului 

2013 potrivit dispoziţiilor date de inculpatul TAL SILBERSTEIN, preluând rolul 

inculpatului TRUICĂ REMUS în activitatea infracţională a grupului pentru 

obţinerea unor bunuri revendicate de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, 

menţinând legătura între acesta şi membrii grupului şi susţinând activitatea de 

traficare a influenţei realizată de inculpatul TAL SILBERSTEIN, întărindu-i 

convingerea asupra reuşitei acţiunilor de revendicare urmare a relaţiilor şi 

influenţei membrilor grupului în lumea politică, media şi de afaceri,dându-i de 

înţeles că doar prin influenţa grupului va putea obţine bunurile revendicate, 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal – în forma aderării, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

2. Fapta inculpatului MATEESCU LUCIAN CLAUDIU care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, începând cu anul 

2011 în vederea atingerii scopului grupului infracţional, a  susţinut activitatea de 

traficare a influenţei realizată de inculpatul TAL SILBERSTEIN faţă de 

cumpărătorul de influenţă AL ROMÂNIEI PAUL întărind, în mod continuat, 

încrederea acestuia din urmă în reuşita revendicărilor urmare a relaţiilor şi 

influenţei membrilor grupului în lumea politică, media şi de afaceri, acţiuni 

întreprinse pe fondul neînţelegerilor apărute între PAUL AL ROMÂNIEI şi grup 

în legătură cu obţinerea şi împărţirea bunurilor deja retrocedate şi posibilitatea 

obţinerii unor bunuri noi,  prin demersurile întreprinse reuşindu-se realizarea unei 

înţelegeri cu PAUL AL ROMÂNIEI, în baza căreia bunurile revendicate, care au 

fost/urmează să fie obţinute prin influenţa exercitată asupra autorităţilor, să fie 

transferate traficanţilor de influenţă din cadrul grupului conform contractului de 

cesiune şi actelor adiţionale subsecvente, întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunii de  
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complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 

Cod penal. 

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost săvârşite înainte 

să intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

INCULPATA SC RECIPLIA SRL  

1. Fapta inculpatei SC RECIPLIA SRL care, în realizarea obiectului de 

activitate, prin intermediul reprezentanţilor săi, inculpaţii TRUICĂ REMUS 

(asociat, mandatar şi administrator de fapt), TAL SIBERSTEIN (asociat), 

MARCOVICI MARIUS ANDREI (administrator), MATEESCU LUCIAN 

CLAUDIU (mandatar, administrator de fapt), BENYAMIN STEINMETZ 

(asociat), care în mod continuat în perioada 01 noiembrie 2006 – sfârşitul anului 

2013, acţionând  în modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt,   

i-au promis inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE că prin influenţa pe 

care o au, în mod direct (fost şi actual consilier al primului ministru) şi indirect, 

prin  intemediul relaţiilor pe care le au în lumea politică, în justiţie, la cel mai înalt 

nivel şi presă (relaţii prietenie /afaceri cu membrii ai gurvernului, parlamentari, 

funcţionari autorităţi publice, cu persoane cu influenţă în presă, relaţii la ÎCCJ, 

contractarea  serviciilor unei firme de avocatură de top),  asupra funcţionarilor 

publici implicaţi în procedurile de retrocedare a bunurilor revendicate, îi pot 

determina pe aceştia să-i retrocedeze averea pretinsă (la care nu era îndreptăţit),  

solictând în schimb o parte considerabilă din aceasta, între 50 – 80% din fiecare 

bun care va fi obţinut şi care va fi transferat în patrimonial societăţii, întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii de  

trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal 

2. Fapta inculpatei SC RECIPLIA SRL care, în realizarea obiectului de 

activitate, prin intermediul reprezentanţilor săi, inculpaţii TRUICĂ REMUS 

(asociat, mandatar şi administrator de fapt) şi MARCOVICI MARIUS ANDREI 
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(administrator), care  începând cu 1 noiembrie 2006, în mod continuat, acţionând 

în modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, pentru a ascunde 

natura ilicită a înţelegerii avute cu inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE 

(cumpărare/trafic de influenţă), dar şi a bunurilor obţinute urmare a acesteia,  au 

încheiat acte juridice creând astfel aparenţa unor tranzacţii comerciale licite, 

respectiv: contractul de cesiune din data de 01.11.2006 (privind bunurile aflate în 

proceduri administrative sau judiciare de restituire a proprietăţii, între care „Ferma 

Băneasa” şi Pădurea Snagov), actele adiţionale la acesta din datele de 20.03.2007, 

(vizând respectiv 12 bunuri imobile, între care şi Palatul Peleş),  04.04.2007 

(vizând  bunurile imobile care compun domeniul regal Balcic), 04.10.2007 (vizând 

11 bunuri imobile, terenuri agricole, forestiere precum şi clădiri în Sinaia şi 

Bucureşti), contractul de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public prin 

încheierea nr. 3512/15.10.2007 (vizând Pădurea Snagov), contractul de vânzare 

cumpărare autentificat de notarul public (…) la 15.01.2009 (vizând Ferma 

Băneasa, semnat în numele RECIPLIA de (…)),  actul adiţional la contractul de 

cesiune din 01.11.2006, intitulat „Înțelegerea”, încheiat la data de 13.04.2011 şi 

actul adiţional nr. 1 la aceasta, încheiat la data de 23.06.2011,  întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii  de 

 spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatei au fost săvârşite înainte să 

intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

 

INCULPATUL AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE 

     1. Fapta inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, în mod continuat, 

începând cu august-septembrie 2006, i-a promis inculpatului TRUICĂ REMUS şi 

asociaţilor acestuia din grupul infracţional, inculpaţii TAL SILBERSTEIN, 

BENYAMIN STEINMETZ, ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, MARCOVICI ANDREI 
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MARIUS, MATEESCU LUCIAN, ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, o cotă parte 

importantă, între 50% şi 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendică în 

România, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe măsura obţinerii lor, prin 

contracte fictive de vânzare-cumpărae cu RECIPLIA SRL, în schimbul intervenției 

acestora pe lângă funcționari publici implicaţi în procedurile de retrocedare, prin 

influenţa avută în mod direct (fost şi actual consilier al primului ministru) şi 

indirect, prin intemediul relaţiilor pe care le au în lumea politică, în justiţie, la cel 

mai înalt nivel şi presă (relaţii prietenie /afaceri cu membrii ai gurvernului, 

parlamentari, funcţionari autorităţi publice, cu persoane cu influenţă în presă, 

relaţii la ÎCCJ, contractarea  serviciilor unei firme de avocatură de top), pentru a-i 

determina să acţioneze contrar atribuţiilor de serviciu în interesul său, urmărind  

obţinerea în mod injust  a bunurilor revendicate şi punerea în posesia lor, întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii de  

cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea 

art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.  

2. Fapta inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul I din expunerea stării de fapt, începând cu 1 

noiembrie 2006, în mod continuat, pentru a ascunde natura ilicită a înţelegerii 

avute cu membrii grupului  infracţional (cumpărare/trafic de influenţă), dar şi a 

bunurilor obţinute urmare a acesteia,  a încheiat acte juridice creând astfel aparenţa 

unor tranzacţii comerciale licite, respectiv: contractul de cesiune din data de 

01.11.2006 (privind bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de 

restituire a proprietăţii, între care „Ferma Băneasa” şi Pădurea Snagov), actele 

adiţionale la acesta din datele de 20.03.2007, (vizând respectiv 12 bunuri imobile, 

între care şi Palatul Peleş),  04.04.2007 (vizând  bunurile imobile care compun 

domeniul regal Balcic), 04.10.2007 (vizând 11 bunuri imobile, terenuri agricole, 

forestiere precum şi clădiri în Sinaia şi Bucureşti), contractul de vânzare-

cumpărare autentificat de notarul public prin încheierea nr. 3512/15.10.2007 

(vizând Pădurea Snagov), contractul de vânzare cumpărare autentificat de notarul 

public (…) la 15.01.2009 (vizând Ferma Băneasa, semnat în numele RECIPLIA de 

(…)), actul adiţional la contractul de cesiune din 01.11.2006, intitulat 
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„Înțelegerea”, încheiat la data de 13.04.2011 şi actul adiţional nr. 1 la aceasta, 

încheiat la data de 23.06.2011, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  

de 

 spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

3. Fapta inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, urmărind să obţină 

foloase necuvenite pentru sine, pentru inculpata PĂVĂLOIU NELA şi pentru 

membrii grupului infracţional cu care încheiase contractul de cesiune drepturi în 1 

noiembrie 2006, cu intenţie, ştiind că nu este persoană îndreptăţită la restituire  (nu 

exista titlu, nu a făcut dovada deposedării lui Carol al II-lea, şi, mai mult, a avut 

cunoştinţă de decizia 1/1941 a ICCJ), direct (prin prezenţa sa la sediul primăriei 

Snagov făcând presiuni pentru punerea în posesie) sau indirect, prin mandatari 

(Roşu Robert, Truică Remus şi Păvăloiu Nela), a făcut demersuri (cereri, memorii, 

notificări) şi a determinat funcţionari publici cu atribuţii în retrocedarea şi punerea 

în posesie din cadrul autorităţilor publice să-şi încalce atribuţiile de serviciu şi 

dispoziţiile legilor de retrocedare şi să aprobe, iar apoi să procedeze la punerea sa 

în posesie cu suprafaţa de 46,78 ha teren forestier zona Fundul Sacului Snagov, 

consecinţa fiind prejudicierea statului român cu suma de 9.523.769 euro, 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

 complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

        4.  Fapta inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul  III din expunerea stării de fapt, în cursul anului 

2008, urmare a notificării nr. 554 din 13.02.2002 având ca obiect Ferma regală 

Băneasa, transmisă spre soluţionare Institutului pentru Cercetare Dezvoltare pentru 

Protecţia Plantelor București şi a înţelegerii cu inculpatul REMUS TRUICĂ, 

împreună cu inculpatul ROŞU ROBERT, prin participarea la discuţiile din şedinţa 

Consiliului de administratţie de la institut  şi exercitarea presiuni asupra membrilor 
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acestuia (prin invocarea descendenţei sale, dar şi a unor pretenţii de daune în cazul 

respingerii cererii), l-a ajutat pe (…), directorul institutului, să îi determine pe 

membrii Consiliului de administraţie să-i să aprobe cererea sa, cu încălcarea 

dispoziţiilor HG nr.1881/2005 şi ale art. 8, art. 10 şi art. 21 din Legea nr.10/2001, 

iar ulterior, prin decizia nr. 30 din 26.09.2008 să dispună, cu încălcarea aceloraşi 

dispoziţii,  restituirea în natură a Fermei regale Băneasa, în lipsa documentelor  

privind calitatea de moştenitor, incidenţa Legii 10/2001şi identificarea terenului 

potrivit legii, cauzându-se  prejudicierea statului român cu suma de 135.874.800 

euro (echivalent a 500.399.713 lei), sumă care reprezintă totodată folos necuvenit 

pentru sine, TRUICĂ REMUS şi ceilalţi membrii ai grupului infracţional, 

întruneşte elementele constitutive ale infracțiunii de 

 complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru 

altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 

1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost săvârşite înainte 

să intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

 INCULPATA PĂVĂLOIU NELA  

 1.Fapta inculpatei PĂVĂLOIU NELA care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, urmare a înţelegerii avute cu 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, căruia i-a promis că prin influenţa 

avută la nivelul funcţionarilor publici cu atribuţii în retrocedarea pădurii Snagov îi 

poate determina să acţioneze conform intereselor acestuia, a făcut demersuri la 

Primăria  Snagov şi Instituţia Prefectului Ilfov, a redactat cererii, memorii, a pus la 

dispoziţia funcţionarilor publici înscrisuri şi, prin intermediul primarului MUŞAT 

APOSTOL, cu care are o relație apropiată, beneficiind de sprijinul unor persoane 

din conducerea unor partide politice, şi-a exercitat influenţa asupra funcţionarilor 

publici din cadrul comisiei locale Snagov şi comisiei judeţene de fond funciar 

Ilfov, determinându-i să valideze retrocedarea către inculpatul AL ROMÂNIEI 
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PAUL a suprafeţei de 46,78 ha teren forestier, deşi acesta nu a depus cerere în mod 

valabil, nu a făcut dovada titlului lui Carol al II-lea sau drepturilor sale succesorale 

după acesta, consecinţa fiind prejudicierea statului român cu suma de 9.523.769 

euro, sumă care reprezintă totodată şi folos necuvenit pentru aceasta, inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE şi membrii grupului infracţional „RECIPLIA” 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

2. Fapta inculpatei PĂVĂLOIU NELA care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, urmărind să ascundă provenienţa 

ilicită a terenului primit la Snagov (dobândit prin infracţiuni de corupţie 

menţionate mai sus), pentru care în anul 2008 a încheiat contracte fictive de 

vânzare-cumpărare cu RECIPLIA SRL în numele societăţii sale, (…) SRL 

(contractul de vânzare-cumpărare nr. 7/08.01.2008 şi contractul de vânzare-

cumpărare nr. 266/21.02.2008),  a transferat întreaga suprafaţă de teren, de 78.792 

mp, pe numele unei societăţi comerciale, (…) SRL, înfiinţată în 28.09.2015, ca 

aport la capital, societate pe care în fapt o controlează, fiind deţinută ca asociat 

unic şi administrată de fiica sa, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de 

 spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002. 

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatei au fost săvârşite înainte să 

intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

INCULPATUL MUŞAT APOSTOL 

Fapta inculpatului MUŞAT APOSTOL care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, în perioada 2006-2007, în 

calitate de primar al localităţii Snagov şi preşedinte al comisiei locale de fond 

funciar, învestit cu soluţionarea cererii inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE de retrocedare a suprafeţei de 46,78 ha teren forestier, cu intenţie, 
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urmarea a intervenţiei inculpaților PĂVĂLOIU NELA şi AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, în lipsa oricărei analize a cererii şi înscrisurilor doveditoare, cu 

încălcarea dispoziţiilor legale (Legea 1/2000, Legea 247/2005, Regulamentul de 

aplicare a legii), a aprobat şi semnat anexa 37 din 09.03.2006  prin care s-a 

recunoscut dreptul inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL asupra suprafeţei 

solicitate, deşi acesta nu a depus înscrisuri din care să rezulte că este persoană 

îndreptăţită şi că terenul a fost preluat de la Carol al II-lea, iar ulterior pe parcursul 

anului 2007, la cererea inculpatului TRUICĂ REMUS a susţinut punerea în 

posesie a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE (cunoscând că acesta nu 

este îndreptăţit, mediind întâlnirii între funcţionari şi TRUICĂ REMUS, păstrând 

legătura cu reprezentanţii inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL), consecinţa fiind 

prejudicierea statului român cu suma de 9.523.769 euro, sumă care reprezintă 

totodată şi folos necuvenit pentru PĂVĂLOIU NELA, AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE  şi membrii grupului infracţional „ Reciplia”, întruneşte  elementele 

constitutive ale  infracţiunii de  

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin1 Cod penal, art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 

 

INCULPATUL DIMA NICULAE 

Fapta inculpatului DIMA NICULAE care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, în calitate de secretar al 

Localităţii Snagov şi membru în comisia locală de fond funciar, acţionând la 

cererea primarului Muşat Apostol, cu intenţie, în lipsa oricărei analize a cererii 

formulate de AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, cu încălcarea dispoziţiilor legale 

(Legea 1/2000, Legea 247/2005), a aprobat şi semnat anexa 37 din 09.03.2006  

prin care s-a recunoscut dreptul acestuia asupra suprafeţei solicitate, deşi nu a 

depus înscrisuri din care să rezulte că este persoană îndreptăţită şi că terenul a fost 

preluat de la Carol al II-lea, consecinţa fiind prejudicierea statului român cu suma 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



144 

 

de 9.523.769 euro, sumă care reprezintă totodată şi folos necuvenit pentru 

PĂVĂLOIU NELA, AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE şi membrii grupului 

infracţional „ Reciplia”, întruneşte  elementele constitutive ale  infracţiunii de  

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

INCULPATUL JECU NICOLAE 

Fapta inculpatului JECU NICOLAE care, acţionând în modalitatea descrisă la 

punctul II din expunerea stării de fapt, în calitate de prefect al judeţului Ilfov şi 

preşedinte al comisiei judeţene de fond funciar, învestită cu soluţionarea cererii 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE de retrocedare a suprafeţei de 

46,78 ha teren forestier la Snagov, acţionând cu intenţie, urmarea a intervenţiei 

inculpatei  PĂVĂLOIU NELA, cu încălcarea dispoziţiilor legale (Legea 1/2000, 

Legea 247/2005, Regulamentului de aplicare), a aprobat în comisie validarea  

anexei 37 din 09.03.2006, prin care s-a recunoscut dreptul lui AL ROMÂNIEI 

PAUL asupra suprafeţei de teren solicitate, deşi acesta nu a depus înscrisuri din 

care să rezulte că este persoană îndreptăţită şi că terenul a fost preluat de la Carol 

al II-lea, fiind emisă astfel hotărârea nr. 1156 din 07.07.2006, semnată pentru 

inculpat, în baza ordinului dat de acesta, de unul dintre subprefecţi, inculpatul 

DELCEA VALENTIN, iar ulterior a semnat hotărârea nr. 661 din 02.03.2007 prin 

care prima hotărâre a fost revocată şi s-a validat anexa 37 pentru suprafaţa de 36,78 

ha, iar după punerea în posesie a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL cu suprafaţa 

de teren revendicată, de 46,78 ha, deşi instituţia pe care o conducea a fost notificată 

expres despre existenţa deciziei nr. 1/1941 a ÎCCJ, a emis titlurile de proprietate nr. 

243/07.08.2007 – pentru 10 ha şi nr. 246/31.08.2007 – pentru 36,78 ha pe numele 

inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE ca moştenitor al lui Carol al II –

lea, consecinţa fiind prejudicierea statului român cu suma 9.523.769 euro, sumă ce 

reprezintă folos necuvenit pentru AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, PĂVĂLOIU 
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NELA, TRUICĂ REMUS şi asociaţii acestuia în grupul infracţional, întruneşte  

elementele constitutive ale  infracţiunii de 

 abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

INCULPATA POPA CATERINA 

Fapta inculpatei POPA CATERINA care, acţionând în modalitatea descrisă la 

punctul II din expunerea stării de fapt, în calitate de membru al comisiei judeţene 

de fond funciar, învestită cu soluţionarea cererii inculpatului AL ROMÂNIEI 

PAUL de retrocedare a suprafeţei de 46,78 ha teren forestier, acţionând cu intenţie, 

urmarea a intervenţiei inculpatei PĂVĂLOIU NELA, cu încălcarea dispoziţiilor 

legale (Legea 1/2000, Legea 247/2005), a aprobat validarea anexei 37 din 

09.06.2006, prin care s-a recunoscut dreptul lui AL ROMÂNIEI PAUL asupra 

suprafeţei solicitate, deşi acesta nu a depus înscrisuri din care să rezulte că este 

persoană îndreptăţită şi că terenul a fost preluat de la Carol al II-lea, fiind emisă în 

acest sens hotărârea nr. 1156 din 07.07.2006, pe care a semnat-o în calitate de 

secretar al comisiei, iar ulterior a semnat hotărârea nr. 661 din 02.03.2007 prin care 

prima hotărâre a fost revocată şi s-a validat anexa 37 pentru suprafaţa de 36,78 ha, 

consecinţa fiind prejudicierea statului român cu suma de 9.523.769 euro, sumă care 

reprezintă totodată şi folos necuvenit pentru PĂVĂLOIU NELA, AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE şi membrii grupului infracţional „ RECIPLIA”, întruneşte  

elementele constitutive ale  infracţiunii de  

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

INCULPATUL OLTEANU GHEORGHE 
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Fapta inculpatului OLTEANU GHEORGHE care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, în calitate de membru al comisiei 

judeţene de fond funciar, urmare a cererii inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL de 

retrocedare a suprafeţei de 46,78 ha teren forestier, depusă la Primăria Snagov la 

01.11.2005, acţionând cu intenţie, urmarea a intervenţiei inculpatei PĂVĂLOIU 

NELA şi la cererea inculpatului JECU NICOLAE,cu încălcarea dispoziţiilor legale 

(Legea 1/2000, Legea 247/2005), împreună cu ceilalţi membrii ai comisiei, a 

aprobat validarea  anexei 37 din 09.06.2006, întocmită de comisia locală de fond 

funciar Snagov, prin care s-a recunoscut dreptul lui AL ROMÂNIEI PAUL asupra 

suprafeţei solicitate, deşi acesta nu a depus înscrisuri din care să rezulte că este 

persoană îndreptăţită şi că terenul a fost preluat de la Carol al II-lea, fiind emisă în 

acest sens hotărârea nr. 1156 din 07.07.2006, consecinţa fiind prejudicierea statului 

român cu suma de 9.523.769 euro, sumă care reprezintă totodată şi folos necuvenit 

pentru PĂVĂLOIU NELA, AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE  şi membrii 

grupului infracţional „RECIPLIA”, întruneşte elementele constitutive ale  

infracţiunii de 

 abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

 

INCULPATUL DELCEA VALENTIN,  

        Fapta inculpatului DELCEA VALENTIN care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, în calitate de subprefect al 

judeţului Ilfov şi membru al comisiei judeţene de fond funciar, învestită cu 

soluţionarea cererii inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE de retrocedare 

a suprafeţei de 46,78 ha teren forestier, acţionând cu intenţie, urmarea a 

intervenţiei inculpatei PĂVĂLOIU NELA, cu încălcarea dispoziţiilor legale 

(Legea 1/2000, Legea 247/2005), a aprobat în comisie şi a semnat apoi hotărârea 

nr. 1156 din 07.07.2006 prin care a fost validată anexa 37 din 09.06.2006, prin care 
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s-a recunoscut dreptul lui AL ROMÂNIEI PAUL asupra suprafeţei de teren 

solicitate, deşi acesta nu a depus înscrisuri din care să rezulte că este persoană 

îndreptăţită şi că terenul a fost preluat de la Carol al II-lea, consecinţa fiind 

prejudicierea statului român cu suma de 9.523.769 euro, sumă care reprezintă 

totodată şi folos necuvenit pentru PĂVĂLOIU NELA, AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE  şi membrii grupului infracţional „ RECIPLIA”, întruneşte  elementele 

constitutive ale  infracţiunii de 

 abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

INCULPATUL CHIRIAC THEODOR 

1. Fapta inculpatului CHIRIAC THEODOR  care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, urmare a validării în mod nelegal 

a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE cu suprafaţa de 46,78 ha teren 

forestier în localitatea Snagov, cunoscând opoziţia Direcţiei Silvice Bucureşti 

precum şi existenţa deciziei 1/1941 a ICCJ (din care rezulta că inculpatul nu are 

vreun drept asupra pădurii), urmărind să obţină foloase necuvenite pentru sine 

(bani sau terenuri în Snagov) şi pentru alţii (TRUICĂ REMUS şi ceilalţi membrii 

ai grupului infracțional), acţionând în calitate de director tehnic al Direcţiei Silvice 

Bucureşti (DS Ilfov), la cererea lui TRUICĂ REMUS şi având drept justificare 

notificările depuse de inculpatul ROŞU ROBERT pentru punerea în posesie a 

inculpatului AL  ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE cu 46, 78 ha în Snagov, a semnat 

în numele directorului instituţiei din care făcea parte, la datele de 26.06.2007 şi 

15.08.2007, adresele (ordinele) prin care a solicitat Ocolului Silvic Snagov punerea 

în posesie a inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL cu terenul solicitat, deşi cunoştea 

că acesta nu este îndreptăţit şi că anterior poziţia instituţiei a fost constant de 

respingere a punerii în posesie, primind în schimb ulterior un teren forestier de 

1000 mp în zona Fundul Sacului, cu consecinţa prejudicierii a statului român cu 

suma de 9.523.769 euro, sumă care reprezintă totodată şi folos necuvenit pentru 
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PĂVĂLOIU NELA, AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE şi membrii grupului 

infracţional „ RECIPLIA”,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de  

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 309 Cod 

penal şi art. 5 Cod penal   

2. Fapta inculpatului CHIRIAC THEODOR  care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul II din expunerea stării de fapt, cu intenţie, pentru a 

ascunde/disimula adevărata provenință a terenului primit cu titlu de mită de la 

TRUICĂ REMUS şi RECIPLIA SRL pentru punerea în posesie a inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE cu încălcarea legii, i-a determinat pe numiţii (…) şi 

(…) să semneze în calitate de cumpărători contractul de vânzare cumpărare nr. 

27909 din 22.02.2008 pentru un teren forestier de 1000 mp în Snagov, iar la data 

de 01.04.2008 să semneze în calitate de vânzători contractul de vânzare cumpărare 

autentificat prin încheierea 1484 prin care acelaşi teren a fost vândut 

cumpărătorului de bună credinţă, (…), obţinând un folos necuvenit de aproximativ 

50.000 euro, primiţi de la cumpărător, întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunii de  

participaţie improprie la spălare a banilor prev. de art. 52 alin. 3 Cod 

penal raportat la art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002  aplicarea art. 5 Cod 

penal.  

Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost săvârşite înainte 

să intervină o hotărâre definitivă de condamnare pentru vreuna dintre ele sunt 

aplicabile prevederile art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

 INCULPATUL GOSTIN MARIN,  

Fapta inculpatului GOSTIN MARIN, care  fiind audiat în calitate de martor în 

prezenta cauză la datele de 01.03.2016 şi 15.03.2016  în legătură cu mandatul avut 

de la AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE şi demersurile întreprinse pentru 

retrocedarea bunurilor revendicate de acesta, a făcut declaraţii necorespunzătoare 

adevărului asupra unor aspecte esenţiale ale cauzei cu privire la care a fost întrebat, 
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respectiv cu privire la  împrejurările în care s-a formulat cererea de retrocedare la 

Primăria Snagov, legătura de prietenie cu primarul localităţii Snagov (…) şi 

implicarea acestuia în obţinerea hotărârii, respectiv contactarea şi coordonarea 

avocaţilor pentru formularea unei acţiuni în instanţă potrivit înţelegerii avute cu 

acesta, întruneşte elementele constitutive infracţiunii de  

mărturie mincinoasă prevăzută de art. 273 alin.1 Cod penal. 

 

INCULPATA GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA 

Fapta inculpatei GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA care, acţionând în 

modalitatea descrisă la punctul III din expunerea stării de fapt, în cursul anului 

2008, în calitate de director economic şi membru în Consiliul de administraţie al 

Institutului pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor București, 

instituţie învestită cu soluţionarea notificării nr. 554 din 13.02.2002 formulată de 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE având ca obiect Ferma regală Băneasa, urmare 

a discuţiilor purtate cu directorul institutului, (…), a aprobat cu încălcarea 

dispoziţiilor HG nr.1881/2005 şi ale art. 8, art. 10 şi art. 21 din Legea nr.10/2001 

restrocedarea terenului, ulterior prin decizia nr. 30 din 26.09.2008 dispunându-se  

restituirea în natură a Fermei regale Băneasa, în lipsa documentelor privind 

calitatea de moştenitor, incidenţa Legii 10/2001, identificarea terenului potrivit 

legii şi având cunoştinţă de adresa nr.1772 din  data de 12.09.2008 a ASAS (prin 

care s-a solicitat să nu se întreprindă măsuri de înstrăinare a imobilului Ferma 

Băneasa întrucât instituţia a formulat o cerere de retrocedare), cauzându-se  

prejudicierea statului român cu suma de 135.874.800 euro (echivalent a 

500.399.713 lei), sumă care reprezintă totodată folos necuvenit pentru inculpaţii 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, TRUICĂ REMUS şi ceilalţi membrii ai 

grupului infracţional, întruneşte elementele constitutive ale infracțiunii de  

 abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 
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INCULPATUL SIN GHEORGHE 

Fapta inculpatului SIN GHEORGHE care, acţionând în modalitatea descrisă 

la punctul III din expunerea stării de fapt, folosindu-se de calitatea de secretar 

general al Academiei de Ştiinţe Agricole, prin acţiunile întreprinse în perioada  

iulie – septembrie 2008 (adrese, participări la sedinţele de CA fără a avea mandate 

din partea prezedintelui ASAS), l-a ajutat pe numitul (…), director al Institutului 

pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti la acea dată, ca 

prin nerespectarea dispoziţiilor art. 8, art. 10 şi art. 21 din Legea nr.10/2001 şi ale 

art. HG nr.1881/2005, să emită dispoziţia administrativă nr. 30 din 26.09.2008 de 

retrocedare a suprafeţei de 170.924,97 mp, teren aflat în administrarea institutului,  

situat în Bucureşti, b-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, cauzându-se prejudicierea 

statului român cu suma de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei), sumă 

care reprezintă totodată folos necuvenit pentru inculpaţii AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, TRUICĂ REMUS şi ceilalţi membrii ai grupului infracţional întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii de  

 complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 

 

INCULPATA DICU CORINA TEODORA 

Fapta inculpatei DICU CORINA TEODORA care, acţionând în modalitatea 

descrisă la punctul III din expunerea stării de fapt, folosindu-şi calitatea de jurist al 

Institutului pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti (cu 

care avea contract de asistenţă juridică ca avocat),  prin acţiunile întreprinse în 

cursul anului 2008, l-a ajutat pe numitul (…), director al ICDPP la acea dată, să 

determine membrii Consiliului de administraţie să aprobe solicitarea inculpatului 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE în legătură cu Ferma regală Băneasa, cu 

încălcarea dispoziţiilor Legii nr.10/2001 (art. 8, art. 10 şi art. 21) participând la 

şedinţele consiliului, susţinând cu ştiinţă date nereale referitoare la natura şi 
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situaţia terenului sau calitatea de persoană îndreptăţită a inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL, redactând acte pentru retrocedarea terenului, astfel că prin 

decizia nr. 30 din 26.09.2008 s-a dispus restituirea în natură a suprafeţei de 

170.924,97 mp, teren aflat în administrarea institutului, situat în Bucureşti, b-dul 

Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, fiind cauzat astfel un prejudiciu statului român în 

valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei), sumă ce reprezintă 

totodată folos necuvenit pentru AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, TRUICĂ 

REMUS şi asociaţii acestuia în grupul infracţional, întruneşte elementele 

constitutive ale infracţiunii de 

 complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru 

altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 

1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal.  

 

 INCULPATUL STOIAN IOAN 

Fapta inculpatului STOIAN IOAN care, acţionând în modalitatea descrisă la 

punctul III din expunerea stării de fapt, în cursul anului 2008, după ce Consiliul de 

Administraţie al Institutului pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor 

Bucureşti a solicitat efectuarea unei expertize topografice pentru identificarea şi 

localizarea terenului pretins de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL, utilizând 

ştampila de expert autorizat a numitului (…) şi semnând în locul acestuia, a 

întocmit un înscris intitulat “expertiză tehnică imobiliară” cu încălcarea 

normativelor aplicabile pentru efectuarea expertizelor în domeniu (nu a menţionat 

metodele şi aparatura folosită, metodele şi planurile cartografice în vederea 

stabilirii vechiului amplasament, nu sunt ataşate hărţi sau planuri vechi), la cererea 

şi potrivit dispoziţiilor numiţilor (…), directorul Institutului, GHEORGHIŢĂ 

DRAGOMIRA şi DICU CORINA TEODORA, ajutându-l astfel pe primul ca prin 

nerespectarea dispoziţiilor art. 8, art. 10 şi art. 21 din Legea nr.10/2001 şi ale art. 

HG nr.1881/2005, să emită dispoziţie administrativă de retrocedare a suprafeţei de 

170.924,97 mp, teren aflat în administrarea institutului,  situat în Bucureşti, b-dul 

Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, fiind cauzat astfel un prejudiciu statului român în 
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valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei), sumă ce reprezintă 

totodată folos necuvenit pentru AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, TRUICĂ 

REMUS şi asociaţii acestuia în grupul infracţional, întruneşte elementele 

constitutive ale infracţiunii de  

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

  

 

 

MĂSURI ASIGURATORII  

Inculpatul TRUICĂ REMUS  

 1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.12.2015 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatului TRUICĂ REMUS, 

deschise la (…),  (…) SA, (…) SA și (…) SA, în vederea confiscării, până la 

concurența sumei de 4 milioane de euro. 

 2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 12.02.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului în vederea recuperării prejudiciului în valoare de 

135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei) asupra bunurilor imobile 

aparţinând inculpatului TRUICĂ REMUS, după cum urmează: 

 BRAȘOV: 

- cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus şi (…), soţi, 

constând din teren intravilan situat Brașov, în suprafață de 511 mp(511,2 mp 

suprafața din CF hârtie) din acte înscris în (…); 

BUCUREȘTI: 

- cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmășie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din apartament alcătuit din două camere și dependințe și cote din teren 

de 18,67, situat București, Sector 1, (…), în suprafață de 60,45 mp înscris în 

(…); 

ILFOV: 
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 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan(arabil) situat în județul Ilfov, în suprafață de 

19893 mp din acte(19893 mp suprafața măsurată iar cea din acte 19893,070 

mp) înscris în (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan (arabil) situat în județul Ilfov, în suprafață de 

9300 mp din acte (9205 mp suprafața măsurată) înscris în (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan situat în județul Ilfov, în suprafață de 14000 mp 

din acte (14010 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan(arabil) situat în județul Ilfov, în suprafață de 1284 

mp din acte (1284 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan (arabil) situat în județul Ilfov, în suprafață de 6933 

mp din acte (6933 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în suprafață 

de 8962 mp din acte (8962 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară 

(…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în suprafață 

de 6661 mp din acte (6662 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară 

(…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (pădure) situat în Snagov, județul Ilfov, în 

suprafață de 75400 mp din acte (75400 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea 

Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în 

suprafață de 2390 mp din acte înscris în Cartea Funciară (…); 
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 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (ape stătătoare și arabil) situat în Snagov, 

județul Ilfov, în suprafață de 3408 mp (3408,250 mp din măsurători)  mai exact 

ape stătătoare 850 mp din acte (849,678 mp din măsurători)  și arabil 2559 mp 

din acte (2558,572 mp din măsurători) înscris în Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în 

suprafață de 3332 mp (3331,750 mp din măsurătorile cadastrale) înscris în 

Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în 

suprafață de 1.775 mp (1775,124 mp din măsurătorile cadastrale) înscris în 

Cartea Funciară (…); 

           3. Prin Ordonanţa procurorului din data de 12.02.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului în vederea recuperării prejudiciului în valoare de 

9.523.769 euro asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului TRUICĂ 

REMUS, după cum urmează: 

BRAȘOV: 

- cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus şi (…), soţi, 

constând din teren intravilan situat Brașov, în suprafață de 511 mp (511,2 mp 

suprafața din CF hârtie) din acte înscris în (…); 

BUCUREȘTI: 

- cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmășie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din apartament alcătuit din două camere și dependințe și cote din teren 

de 18,67, situat București, Sector 1, (…), în suprafață de 60,45 mp înscris în 

(…); 

ILFOV: 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan (arabil) situat în județul Ilfov, în suprafață de 

19893 mp din acte (19893 mp suprafața măsurată iar cea din acte 19893,070 

mp) înscris în (…); 
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 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan (arabil) situat în județul Ilfov, în suprafață de 

9300 mp din acte (9205 mp suprafața măsurată) înscris în (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan situat în județul Ilfov, în suprafață de 14000 mp 

din acte (14010 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan (arabil) situat în județul Ilfov, în suprafață de 1284 

mp din acte (1284 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren extravilan (arabil) situat în județul Ilfov, în suprafață de 6933 

mp din acte (6933 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în suprafață 

de 8962 mp din acte (8962 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară 

(…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în suprafață 

de 6661 mp din acte (6662 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea Funciară 

(…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (pădure) situat în Snagov, județul Ilfov, în 

suprafață de 75400 mp din acte (75400 mp suprafața măsurată) înscris în Cartea 

Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în 

suprafață de 2390 mp din acte înscris în Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (ape stătătoare și arabil) situat în Snagov, 

județul Ilfov, în suprafață de 3408 mp (3408,250 mp din măsurători)  mai exact 
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ape stătătoare 850 mp din acte (849,678 mp din măsurători)  și arabil 2559 mp 

din acte (2558,572 mp din măsurători) înscris în Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în 

suprafață de 3332 mp (3331,750 mp din măsurătorile cadastrale) înscris în 

Cartea Funciară (…); 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Truică Remus și (…), soţi, 

constând din imobil teren intravilan (arabil) situat în Snagov, județul Ilfov, în 

suprafață de 1.775 mp (1775,124 mp din măsurătorile cadastrale) înscris în 

Cartea Funciară (…); 

 4. Prin Ordonanţa procurorului din data de 07.04.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra : 

- Cota de 1/1 din imobil neîntabulat construcție locuință în regim de înălțime 

P+E+M și foișor situată în localitatea Snagov, (…) , județul Ilfov cu o  

suprafața construită desfășurată de 1080 mp și o suprafață construită la sol de 

490 mp, aparţinând inculpatului TRUICĂ REMUS, căsătorit cu (…), în vederea 

recuperării prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 

500.399.713 lei). 

 5. Prin Ordonanţa procurorului din data de 11.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor părți sociale deţinute de 

inculpatul TRUICĂ REMUS, în vederea recuperării prejudiciului în valoare de 

135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei): 

- un numar de 10 parti sociale reprezentand 50% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 100 lei; 

- un numar de 10 parti sociale reprezentand 50% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 100 lei; 

- un numar de 5 parti sociale reprezentand 25% din capitalul social al SC (…) 

SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 50 lei; 

 6. Prin Ordonanţa procurorului din data de 27.01.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui număr de 1000 acțiuni  la putător, cu 

seriile de la 0000001-0001000, în valoare de 120 lei fiecare (având o valoare totală 
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de 120.000 lei), emise de către SC (…) SRL- CUI (…) , aparţinând inculpatului 

TRUICĂ REMUS, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la reședința 

inculpatului, până la concurența valorii prejudiciului de 135.874.800 

euro(echivalent a 500.399.713 lei)  . 

          7. Prin Ordonanţa procurorului din data de 25.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor instrumente financiare 

aparţinând inculpatului TRUICĂ REMUS, în vederea recuperării prejudiciului în 

valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei): 

- un numar de 6 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Banat Crisana  SA 

(CUI (…)) cu o valoare totala de 0,60 lei; 

- un numar de 5 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Moldova SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 0,50 lei; 

- un numar de 5 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Moldova SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 0,50 lei; 

- un numar de 32 instrumente financiare (actiuni) la SIF – (…) SA (CUI (…)) 

cu o valoare totala de 3,20 lei; 

- un numar de 38 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Muntenia SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 3,8 lei; 

- un numar de 10 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Oltenia SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 1,0 lei. 

 

Inculpatul ROȘU ROBERT MIHĂIȚĂ 

          1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.12.2015 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatului ROŞU ROBERT 

MIHĂIŢĂ, deschise la (…), (…) SA, Banca (…),  (…) SA, (…) SA, (…), (…) și 

(…) S.A. ((…)), în vederea confiscării până la concurența sumei de 4 milioane de 

euro. 

 Prin Încheierea 24/F/UP din data de 28.12.2015, pronunţată de Curtea de 

Apel Braşov în dosarul penal nr. 698/64/2015 a fost admisă contestaţia formulată 

de către inculpat împotriva măsurii asigurătorii a popririi dispusă astfel de 

procuror, pe care o desfiinţeză în parte, în sensul aplicării limitelor măsurii 
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asigurătorii a popririi, prevăzute de art. 781 alin2, raportat la art. 729 alin.1 lit b din 

Cosul de procedură Civilă, cu privire la salariile şi alte venituri ce se plătesc 

periodic în viitor inculpatului, în temeiul unor raporturi juridice existente şi care 

sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în sensul că 

încasările viitoare reprezentând salarii, în temeiul unor raporturi juridice existente, 

ce se plătesc perioadic inculpatului începând de la data instituirii popririi şi sunt 

destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite până la o 

treime din venitul lunar net. Celelalte dispoziţii ale Ordonanţei contestate au fost 

menţinute . 

          2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 12.02.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului în vederea recuperării prejudiciului în valoare de 

135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei) asupra următoarelor bunuri 

imobile aparţinând inculpatului ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ: 

 BUCUREȘTI: 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut de Roșu Robert Mihăiță căsătorit constând din 

4 birouri și dependințe în suprafață de 119 mp și 8,55 cote de teren situat în 

București, Sector 4, (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Roșu Robert Mihăiță și (…), 

soți, constând din teren intravilan în suprafață de 480 mp din acte (473 mp 

măsurată) situat în București, Sector 1 , (…) și locuință (construcție) compusă 

din patru camere și dependințe cu suprafața de 82 mp situată în București, 

Sector 1 , (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut de Roșu Robert Mihăiță, necăsătorit, constând 

din apartament cu 3 camere și dependințe cu suprafața utilă de 70,80 mp și cota 

de teren 8,83 situat în București, Sector 1, (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Roșu Robert Mihăiță și (…), 

soți, constând din apartament cu living, dormitor, baie, baie, dormitor, 

dormitor, baie, baie, bucătărie, hol, balcon cu o suprafață utilă de 155 mp 

(154,97 mp) și o suprafață totală de 158,33 mp, cu cota indiviză din părțile 

comune de 34,42 mp și cota de teren de 39,13 situat în București, Sector 3, 

(…) ; 
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 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Roșu Robert Mihăiță și (…), 

soți, constând din boxa B13 cu suprafața utilă de 2,00 mp(2,06 mp), cu 0,46 

cota indiviză părți comune și cota de teren de 0,52 situată în București, Sector 

3, (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Roșu Robert Mihăiță și (…), 

soți, constând din garaj G13 cu suprafața utilă de 12,00 mp (12,35 mp), cu 2,74 

cota indiviză părți comune și 3,12 cote teren situată în București, Sector 3, (…)  

 GIURGIU: 

  cota de 1/1 din imobilul deţinut de Roşu Robert Mihăiţă căsătorit cu (…), 

constând din teren intravilan (curți construcții) (…) în suprafață de 2017 mp 

măsurată situat în localitatea Săbăreni, județul Giurgiu înscrisă în Cartea 

Funciară (…) ; 

 cota de 8.130/100.000 (cota inițială de 813/10.000 amplificată cu 10) din 

imobilul deţinut de Roşu Robert Mihăiţă căsătorit cu (…), constând din teren 

intravilan (curți construcții) (…) în suprafață de 2373 mp din acte (2373mp 

măsurată) situat în localitatea Săbăreni, județul Giurgiu înscrisă în Cartea 

Funciară (…) ;  

 BUŞTENI (Poiana Ţapului): 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut de Roşu Robert Mihăiţă căsătorit cu (…), 

constând din teren intravilan (fâneaţă)  în suprafaţă de 1.003 mp, situat în 

Poiana Ţapului, (…) ; 

          Prin Încheierea penală nr. 7/F/UP/23.02.2016 (dosar nr. 113/64/2016) Curtea 

de Apel Braşov a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de către inculpatul 

ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ şi persoana interesată (…) împotriva acestei 

ordonanţe de instituire a sechestrului din data de 12.02.2016 şi a procesului verbal 

de aplicare a sechestrului din data de 15.02.2016, pe care le-a menţinut. 

         3. Prin Ordonanţa procurorului din data de 11.03.2016, în vederea recuperării 

prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei), s-a 

dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor părți 

sociale deţinute de inculpatul ROȘU ROBERT MIHĂIȚĂ:  
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- un numar de 8 parti sociale reprezentand 40% din capitalul social al SC (…) 

SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 80 lei; 

- un numar de 180 parti sociale reprezentand 75% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 90.000 lei; 

- un numar de 19 parti sociale reprezentand 90% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 190 lei; 

- un numar de 2 parti sociale reprezentand 10% din capitalul social al SC (…) 

SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 20 lei; 

- un numar de 2 parti sociale reprezentand 11.11% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 50 lei; 

- un numar de 8 parti sociale reprezentand 8% din capitalul social al SC (…) 

SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 80 lei, 

 Prin Încheierea penală nr. 14/F/UP/23.02.2016 Curtea de Apel Braşov a 

respins ca neîntemeiată contestaţia formulate de către inculpatul ROŞU ROBERT 

MIHĂIŢĂ împotriva acsetei ordonanţe, pe care a menţinut-o. 

          4. Prin Ordonanţa procurorului din data de 25.03.2016, în vederea 

recuperării prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 

lei), s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor 

instrumente financiare aparţinând inculpatului ROȘU ROBERT MIHĂIȚĂ:  

 - un numar de 1079 instrumente financiare (acțiuni) la Banca (…) SA Cluj 

Napoca (CUI (…)) cu o valoare totala de 1079 lei;  

         5. Prin Ordonanţa procurorului din data de 25.03.2016, în vederea recuperării 

prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei), s-a 

dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor părți 

sociale deţinute de inculpatul ROȘU ROBERT MIHĂIȚĂ: 

- un numar de 3515 parti sociale reprezentand 3,21% din capitalul social al 

Societății Civile de Avocați ” (…) ” (...), cu o valoare totala de 35.150 lei; 

 Prin Încheierea penală nr. 16/F/UP/05.04.2016 Curtea de Apel Braşov a 

respins ca neîntemeiată contestaţia formulate de inculpatul ROŞU ROBERT 

MIHĂIŢĂ împotriva Ordonanţelor de instituire a sechestrului cu privire la părţile 

sociale şi cu privire la instrumentele financiare, pe care le-a menţinut. 
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Inculpatul ANDRONIC DAN CĂTĂLIN 

          1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.12.2015, în vederea confiscării 

până la concurența sumei de 4 milioane de euro, s-a dispus instituirea măsurii 

asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatului ANDRONIC DAN 

CĂTĂLIN deschise la (…) SA și Banca (…). 

  2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 27.01.2016, în vederea 

recuperării prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 

lei), s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor 

imobile, situate în judeţul Dâmboviţa, aparţinând inculpatului ANDRONIC DAN 

CĂTĂLIN, astfel identificate:  

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din  teren extravilan(arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 4800 mp din acte (4608 mp măsuraţi) înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 2700 mp măsuraţi înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 2000 mp măsuraţi înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din Imobil teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul 

Dâmbovița, în suprafață de 14300 mp măsuraţi înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, în 

suprafață de 7210 mp măsuraţi înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 5000 mp din acte (4902 mp măsuraţi) înscris în CF (…); st
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 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 5000 mp din acte (4541 mp măsuraţi) înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 2483 mp măsuraţi înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 1300 mp măsuraţi înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din  teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 7001 mp măsuraţi înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 2500 mp din acte (2450 mp măsuraţi) înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 7500 mp din acte (7459 mp măsuraţi) înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 5000 mp măsurati, înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 2500 mp măsurati înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 2100 mp măsurati înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 5000 mp din acte (4941 mp măsurati) înscris în CF (…); 
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 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 3552 mp măsurati înscris în CF (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 11275 mp măsurati înscris în CF (…); 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 4000 mp măsurati înscris în CF (…); 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Andronic Dan Cătălin şi (…), 

soţi, constând din teren extravilan (arabil) situat în Răcari județul Dâmbovița, 

în suprafață de 10000 mp din acte (10000 mp măsurati) înscris în CF (…) ; 

 cota de ½ (deţinută doar de Andronic Dan Cătălin) şi cota de ½ (deţinută de 

Andronic Dan Cătălin împreună cu soţia) din imobilul situat în oraşul Sinaia, 

judeţul Prahova, (…) , constând din apartament cu două camere, în suprafaţă 

de 44,99 mp şi trenul aferent, înscris în CF (…) .  

          3. Prin Ordonanţa procurorului din data de 11.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii asupra următoarelor părți sociale: 

- un numar de 27214 parti sociale reprezentand  41.4%  din capitalul social al 

SC (…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 272.140 lei; 

- un numar de 18 parti sociale reprezentand 90% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 180 lei; 

- un numar de 270 parti sociale reprezentand 21.6%  din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 27.000 lei, 

aparţinând inculpatului ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, în vederea recuperării 

prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei). 

          4. Prin Ordonanţa procurorului din data de 25.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii asupra  următoarelor instrumente financiare: 

- un numar de 63 instrumente financiare (actiuni) la Banca (…) cu o valoare 

totala de 6,3 lei, (1actiune= 0,10 lei); 
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- un numar de 340 instrumente financiare (actiuni) la (…) cu o valoare totala 

de 197,2 lei, (1actiune= 0,58 lei); 

aparţinând inculpatului ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, în vederea recuperării 

prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei). 

 

Inculpatul MARCOVICI MARIUS ANDREI 

           1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.12.2015 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi asupra conturilor aparţinând inculpatului 

MARCOVICI MARIUS ANDREI, deschise la  (…) SA, (…), (…) SA, Banca 

(…), (…) SA, Banca (…), (…) SA, (…) SA și (…) plc, Dublin - Sucursala 

Romania, în vederea confiscării până la concurența sumei de 4 milioane de euro.  

 Prin Încheierea 8/F/UP din data de 26.02.2016, pronunţată de Curtea de Apel 

Braşov în dosarul penal nr. 698/64/2015, a fost admisă contestaţia formulată 

împotriva măsurii asigurătorii a popririi dispusă de procuror prin Ordonanţa din 

data de 08.12.2015, pe care o desfiinţeză în parte, în sensul aplicării limitelor 

măsurii asigurătorii a popririi, prevăzute de art. 781 alin2, raportat la art. 729 alin.1 

lit b din Cosul de procedură Civilă, cu privire la salariile şi alte venituri pe, ce se 

plătesc periodic în viitor inculpatului, în temeiul unor raporturi juridice existente şi 

care sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în sensul că 

încasările viitoare reprezentând salarii, în temeiul unor raporturi juridice existente, 

ce se plătesc perioadic inculpatului începând de la data instituirii popririi şi sunt 

destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite până la o 

treime din venitul lunar net.  

 Celelalte dispoziţii ale Ordonanţei contestate  au fost menţinute . 

 2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 11.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor părți sociale: 

- un numar de 19 parti sociale reprezentand 95% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 190 lei; 

- un numar de 20 parti sociale reprezentand 100% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 200 lei; 
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aparţinând inculpatului MARCOVICI MARIUS ANDREI, în vederea recuperării 

prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei). 

 

Inculpatul MATEESCU LUCIAN CLAUDIU  

           1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.12.2015 s-a  dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi asupra conturilor aparţinând inculpatului 

MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, deschise la (…) SA, (…) SA, (…) SA, (…) 

SA,  (…), (…) SA și (…) plc, Dublin - Sucursala Romania,în vederea confiscării 

până la concurența sumei de 4 milioane de euro. 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 25.02.2016 s-a dispus admiterea 

parţială a cererii inculpatului MATEESCU LUCIAN CLAUDIU şi ridicarea 

parţială a popririi instituite asupra contului bancar deţinut de acesta la (…)  prin 

Ordonanţa din data de 08.12.2015, în limita a 2/3 din sumele primite în acest cont 

la datele de 12.01.2016 şi 19.01.2016, cu titlu de indemnizaţie pentru lunile 

noiembrie şi decembrie 2015. 

 Prin Ordonanţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de Combatere a 

Corupţiei nr. 101/II-1/2016 din data de 11.04.2016 s-a dispus respingerea ca 

neîntemeiată a plângerii formulate de către MATEESCU LUCIAN CLAUDIU în 

contra actelor de urmărire penală efectuate în dosarul 259/P/2015 al DNA – 

Serviciul Teritorial Braşov, respectiv Ordonanţa procurorului din data de 

25.02.2016. 

 Soluţia a fost comunicată petentului, prin apărătorii aleşi. 

          2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 27.01.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului 

MATEESCU LUCIAN CLAUDIU,  astfel identificate: 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Mateescu Lucian 

Claudiu şi (…), soţi, constând din teren intravilan (curți construcții) situat 

în București, Sector 1, (…) , în suprafață de 37 mp înscris în CF nr. (…); 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut în devălmăşie de Mateescu Lucian 

Claudiu şi (…), soţi, constând din apartament situat la parterul 

construcției compus din trei camere și dependințe cu o suprafață utilă de 
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110,86 mp și o suprafață construită de 136,13 mp cu cota indiviză de 

1,66% din părțile de uz comun și 29 cote teren situat în București, Sector 

1, (…) ; 

în vederea recuperării prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro(echivalent a 

500.399.713 lei). 

 

 

Inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE 

1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.12.2015, s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatului AL ROMÂNIEI 

PAUL PHILIPPE, deschise la (…) SA, (…) și (…)  SA, în vederea confiscării 

până la concurența sumei de 4 milioane euro. 

 2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016, în vederea 

recuperării prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 

lei), s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor 

imobile aparținând inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, astfel 

identificate: 

 PRAHOVA: 

 cotă de 110/157 din imobilul deţinut de inculpatul Al României Paul 

Philippe, constând din teren intravilan situat în Sinaia, (…) , în suprafață de 

157 mp(156 mp suprafaţă măsurată), înscris în Cartea Funciară (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut de inculpatul Al României Paul Philippe, 

constând din unitate individuală situată în Sinaia, (…) , în suprafaţă de 

303.00 mp (suprafaţa utilă 221,51 mp – D1+D2+P+M), înscrisă în Cartea 

Funciară (…) ; 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut de inculpatul Al României Paul Philippe, 

constând din teren intravilan situat în Sinaia, (…), în suprafață de 339 mp, 

înscris în Cartea Funciară (…) ; 

 3. Prin Ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016, în vederea 

recuperării prejudiciului în valoare de 9.523.769 euro, s-a dispus instituirea măsurii 
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asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, astfel identificate: 

 

 PRAHOVA: 

 cotă de 110/157 din imobilul deţinut de inculpatul Al României Paul 

Philippe, constând din teren intravilan situat în Sinaia, (…), în suprafață de 

157 mp (156 mp suprafaţă măsurată), înscris în Cartea Funciară (…) ; 

 cota de 1/1 din imobilul deţinut de inculpatul Al României Paul Philippe, 

constând din unitate individuală situată în Sinaia, (…) , în suprafaţă de 

303.00 mp (suprafaţa utilă 221,51 mp – D1+D2+P+M), înscrisă în Cartea 

Funciară (…) ; 

 cotă de 1/1 din imobilul deţinut de inculpatul Al României Paul Philippe, 

constând din teren intravilan situat în Sinaia, (…), în suprafață de 339 mp, 

înscris în Cartea Funciară (…) ; 

    4. Prin Ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor părți sociale: 

- un numar de 60 parti sociale reprezentand 60%  din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 960 lei; 

- un numar de 4 parti sociale reprezentand 20% din capitalul social al SC (…) 

SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 40 lei; 

- un numar de 100 parti sociale reprezentand 91% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 1000 lei, 

aparţinând inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, în vederea recuperării 

prejudiciului în valoare de 9.523.769 euro. 

 

 

Inculpata SC RECIPLIA SRL București (…) 

            1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.12.2015 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatei SC RECIPLIA SRL 

deschise la deschise la (…) SA și (…) SA, în vederea confiscării până la 

concurența sumei de 4 milioane euro . 
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 2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.12.2015 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparținând inculpatei 

SC RECIPLIA SRL, în vederea confiscării, astfel identificate: 

 Cota de 1/1 din imobil teren intravilan situat București, (…), în suprafață 

de 127138 mp din acte (măsurată 127718 mp) înscris în Cartea Funciară 

(…). 

          3. Prin Ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016, în vederea 

recuperării prejudiciului în valoare de 9.523.769 euro, s-a dispus instituirea măsurii 

asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparținând inculpatei SC 

RECIPLIA SRL, astfel identificate: 

 Cota de 1/1 din imobil teren extravilan pădure în suprafață de 67.393 mp 

(din măsurători 67.393mp) situat în localitatea Snagov înscris în CF 

Snagov (…); 

 Cota de 1/1 din imobil teren extravilan pădure în suprafață de 110.682 

mp (din măsurători 110.682 mp) situat în localitatea Snagov înscris în 

CF Snagov (…) ; 

 Cota de 1/1 din imobil teren extravilan pădure în suprafață de 68.300 mp 

(din măsurători 68344 mp) situat în localitatea Snagov înscris în CF (…); 

           4. Prin Ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016, în vederea 

recuperării prejudiciului în valoare de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 

lei), s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor 

imobile aparținând inculpatei SC RECIPLIA SRL, astfel identificate: 

- Cota de 1/1 din imobil teren extravilan pădure în suprafață de 67.393 mp (din 

măsurători 67.393 mp) situat pe raza comunei Snagov, județul Ilfov, înscris în 

CF Snagov (…); 

- Cota de 1/1 din imobil teren extravilan pădure în suprafață de 110.682 mp (din 

măsurători 110.682 mp) situat pe raza comunei Snagov, județul Ilfov înscris în 

CF Snagov (…) ; 

- Cota de 1/1 din imobil teren extravilan pădure în suprafață de 68.300 mp(din 

măsurători 68344 mp) situat pe raza comunei Snagov, județul Ilfov înscris în 

CF (…); 
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Inculpata PĂVĂLOIU NELA 

            1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatei PĂVĂLOIU NELA,  

deschise la deschise (…) SA, (…) Romania, (…) SA, (…) (actuală (…) SA ca 

urmare a fuzionării), în vederea recuperării prejudiciului până la concurența sumei 

de  la 9.523.769 euro. 

            2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 11.03.2016, în vederea 

recuperării prejudiciului în valoare de 9.523.769 euro, s-a dispus instituirea măsurii 

asigurătorii a sechestrului asupra  următoarelor părți sociale aparţinând inculpatei 

PĂVĂLOIU NELA: 

- un numar de 80 parti sociale reprezentand 80%  din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 800 lei; 

- un numar de 14 parti sociale reprezentand 70% din capitalul social al SC 

(…) SRL Bucureşti (…), cu o valoare totala de 140 lei; 

           3. Prin Ordonanţa procurorului din data de 25.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor instrumente financiare: 

- un numar de 19 instrumente financiare(actiuni) la SIF – Banat Crisana  

SA(CUI (…)) cu o valoare totala de 1,9 lei; 

- un numar de 30 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Moldova SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 3 lei; 

- un numar de 100 instrumente financiare (actiuni) la SIF – (…) SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 10 lei; 

- un numar de 116 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Muntenia SA 

(CUI (…)) cu o valoare totala de 11,6 lei; 

- un numar de 31 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Oltenia SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 3,1 lei; 

- un numar de 2033 instrumente financiare (actiuni) la (…) SA București (...) 

cu o valoare totala de 203,3 lei; 

aparţinând inculpatei PĂVĂLOIU NELA, în vederea recuperării prejudiciului în 

valoare de 9.523.769 euro. 
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Inculpatul  MUŞAT APOSTOL 

          Prin Ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016 s-a  dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatului MUȘAT 

APOSTOL, deschise la (…) România, în vederea recuperării prejudiciului în 

valoare de 9.523.769 euro. 

 

Inculpatul DIMA NICULAE  

         1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016 s-a  dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatului DIMA NICULAE, 

deschise la Banca (…) SA, în vederea recuperării prejudiciului în valoare de 

9.523.769 euro. 

 2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri mobile - 

autovehicule:  

- Autoturism marca BMW318 cu numărul de înmatriculare (…) de culoare 

gri, serie șasiu (…); 

- Motocicletă marca HARLEY DAVIDSON cu numărul de înmatriculare 

(…), de culoare negru ci gri, serie șasiu (…); 

- Autoturism marca (…) cu numărul de înmatriculare (…), de culoare 

roșie, serie șasiu (…); 

- Autoutilitară marca (…) cu numărul de înmatriculare (…), de culoare alb, 

serie șasiu (…) ;   

aparţinând inculpatului DIMA NICULAE, în vederea recuperării prejudiciului 

până la concurența sumei de  la 9.523.769 euro. 

  3. Prin Ordonanţa procurorului din data de 25.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor instrumente financiare: 

- un numar de 6 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Banat Crisana  

SA (CUI (…)) cu o valoare totala de 0,60 lei; 

- un numar de 10 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Moldova SA 

(CUI (…)) cu o valoare totala de 1 leu; 
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- un numar de 32 instrumente financiare (actiuni) la SIF – (…) SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 3,20 lei; 

- un numar de 38 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Muntenia SA 

(CUI (…)) cu o valoare totala de 3,8 lei; 

- un numar de 10 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Oltenia SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 1,0 lei; 

- un numar de 584 instrumente financiare (actiuni) la (…) SA București 

(...) cu o valoare totala de 58,4 lei; 

aparţinând inculpatului DIMA, în vederea recuperării prejudiciului până la 

concurența sumei de  la 9.523.769 euro. 

 

Inculpatul JECU NICOLAE 

   Prin Ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatului JECU NICOLAE,  

deschise la Banca (…), Banca (…) și (…), în vederea recuperării prejudiciului 

până la concurența sumei de  9.523.769 euro. 

          2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatului JECU NICOLAE,  

deschise la Banca (…)  (atât ca persoană fizică, cât şi ca persoană fizică 

autorizată), Banca (…) și (…), în vederea recuperării prejudiciului până la 

concurența sumei de 9.523.769 euro. 

           3. Prin Ordonanţa procurorului din data de 25.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor instrumente financiare:  

- un numar de 1 instrument financiar (actiune) la (…) SA București (...) cu 

o valoare totala de 15 lei; 

- un numar de 6 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Banat Crisana  

SA (CUI (…)) cu o valoare totala de 0,60 lei; 

- un numar de 10 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Moldova SA 

(CUI (…)) cu o valoare totala de 1 leu; 

- un numar de 32 instrumente financiare (actiuni) la SIF – (…) SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 3,20 lei; 
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- un numar de 38 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Muntenia SA 

(CUI (…)) cu o valoare totala de 3,8 lei; 

- un numar de 10 instrumente financiare (actiuni) la SIF – Oltenia SA (CUI 

(…)) cu o valoare totala de 1,0 lei; 

aparţinând inculpatului JECU NICOLAE, în vederea recuperării prejudiciului până 

la concurența sumei de  la 9.523.769 euro. 

 

Inculpatul CHIRIAC THEODOR 

         1. Prin Ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016 s-a  dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a popririi conturilor aparţinând inculpatului CHIRIAC 

THEODOR, deschise la Banca (…) și (…) SA, în vederea recuperării prejudiciului 

până la concurența sumei de  la 9.523.769 euro. 

          2. Prin Ordonanţa procurorului din data de 25.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor instrumente financiare:  

- un numar de 3900 instrumente financiare(acțiuni) la SIF – (…) SA (CUI (…)) cu 

o valoare totala de 390 lei, aparţinând inculpatului CHIRIAC THEODOR, în 

vederea recuperării prejudiciului produs prin infracțiune în sumă de 9.523.769 

euro. 

            3. Prin Ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 s-a dispus instituirea 

măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor bunuri mobile – 

autoturisme:  

- Autoturism marca Volkswagen Golf (…) cu numărul de înmatriculare 

(…)  de culoare albastru, serie șasiu (…) , fabricat în anul 2008; 

- Autoturism marca Opel (…) cu numărul de înmatriculare (…) de culoare 

albastru, serie șasiu (…) , fabricat în anul 2007; 

aparţinând inculpatului CHIRIAC THEODOR, în vederea recuperării prejudiciului 

până la concurența sumei de  la 9.523.769 euro. 

 

(…) 

 

MĂSURI PREVENTIVE   
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Inculpatul TRUICĂ REMUS  

Prin  Ordonanţa procurorului din data de 09.12.2015 s-a dispus reţinerea 

suspectului TRUICĂ REMUS pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 

09.12.2015, ora 23.15 până la data de 10.12.2015, ora 23.15. 

Prin Încheierea penală nr. 20/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 11.12.2015 în dosarul nr. 667/64/2015, în baza art. 227 alin. 2 C. pr. pen., a fost 

respinsă propunerea de arestare preventivă formulată de Direcţia Naţională 

Anticorupţie-Serviciul, dispunându-se luarea măsurii arestului la domiciliu faţă 

de inculpatul TRUICĂ REMUS pe o durată de 30 de zile, de la data de 11.12.2015 

până la data de 09. 01.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea penală nr. 25/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 30.12.2015 în dosarul nr. 716/64/2015 în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la 

art. 218 alin. 1, art. 223 alin. 2 şi art. 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite 

propunerea formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial 

Braşov şi se dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de 

inculpatul TRUICĂ REMUS pe o durată de 30 de zile, începând de la data de 

10.01.2016 şi până la data de 08.02.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea din data de 13.01.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie în dosarul nr. 716/64/2015 se respinge ca nefondată contestaţia formulată 

de inculpatul TRUICĂ REMUS, împotriva Încheierii penale nr. 25/F/UP, 

pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Braşov. 

Prin Încheierea penală nr. 1/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data de 

02.02.2016 în dosarul nr. 60/64/2016,e în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la art. 

218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite propunerea 

formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Braşov şi se 

dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul TRUICĂ 

REMUS pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.02.2016 şi până la 

data de 09.03.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea nr. 201 din data de 16.02.2016 pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 60/64/2016 se respinge ca nefondată, contestaţia 

declarată de inculpatul TRUICĂ REMUS, împotriva Încheierii penale nr. 1/F/UP 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



174 

 

din data de 02.02.2016, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul 

Curţii de Apel Braşov. 

Prin Încheierea penală nr. 10/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 05.03.2016 în dosarul nr. 153/64/2016 în baza art. 242 alin. 3 C. pr. pen., se 

respinge propunerea formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie - Seviciul 

Teritorial Braşov privind înlocuirea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de 

inculpatul TRUICĂ REMUS cu măsura arestării preventive, iar în baza art. 222 

alin. 2 şi 3, raportat la art. 218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se 

admite propunerea formulată de aceeaşi unitate de parchet şi se dispune 

prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul TRUICĂ REMUS 

pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 10.03.2016 şi până la data de 

08.04.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea penală nr. 15/F/UP, emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 04.04.2016 în dosarul nr. 240/64/2016, în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la 

art. 218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite propunerea 

formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Braşov şi se 

dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul TRUICĂ 

REMUS pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.04.2016 şi până la 

data de 08.05.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea nr. 524/13.04.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie în dosarul nr. 240/64/2016 s-a respins ca nefondată contestaţia formulată de 

inculpatul TRUICĂ REMUS împotriva Încheierii nr. 15/F/UP din data de 

04.04.2016 a Curţii de Apel Braşov. 

Prin Încheierea penală nr. 20/F/UP, emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 03.05.2016 în dosarul nr. 305/64/2016, în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la 

art. 218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite propunerea 

formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Braşov şi se 

dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul TRUICĂ 

REMUS pe o perioadă de 15 zile, începând cu data de 09.05.2016 şi până la data 

de 23.05.2016, inclusiv. 
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Inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 11.12.2015 s-a dispus reţinerea 

inculpatului Al României Paul Philippe pe o durată de 24 de ore, începând de la 

data de 11.12.2015, ora 16.00 până la data de 12.12.2015, ora 16.00. 

Prin Încheierea penală nr. 21/F/UP emisă de la data de 12.12.2015 în dosarul 

nr. 673/64/2015 în baza art. 227 alin. 2 C. pr. pen., Curtea de Apel Braşov respinge 

propunerea de arestare preventivă formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-

Serviciul Teritorial Braşov şi, în baza art. 218 C. pr. pen., raportat  la art. 223 alin. 

2 şi art. 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., dispune luarea măsurii arestului la domiciliu 

faţă de inculpatul AL  ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, pe o durată de 30 de zile, 

începând de la data de 12.12.2015 şi până la data de 10.01.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea penală nr. 25/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 30.12.2015 în dosarul nr. 716/64/2015 în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la 

art. 218 alin. 1, art. 223 alin. 2 şi art. 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite 

propunerea formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial 

Braşov şi se dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de 

inculpatul faţă de inculpatul AL  ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE pe o durată de 30 

de zile, începând de la data de 11.01.2016 şi până la data de 09.02.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea din data de 13.01.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie în dosarul nr. 716/64/2015 se respinge ca nefondată contestaţia formulată 

de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, împotriva Încheierii penale nr. 

25/F/UP, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel 

Braşov. 

Prin Încheierea penală nr. 1/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data de 

02.02.2016 în dosarul nr. 60/64/2016, în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la art. 

218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite propunerea 

formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Braşov şi se 

dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 

10.02.2016 şi până la data de 10.03.2016, inclusiv. 
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Prin Încheierea nr. 201 din data de 16.02.2016 pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 60/64/2016 se respinge ca nefondată, contestaţia 

declarată de inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, împotriva Încheierii 

penale nr. 1/F/UP din data de 02.02.2016, pronunţată de judecătorul de drepturi şi 

libertăţi din cadrul Curţii de Apel Braşov. 

Prin Încheierea penală nr. 10/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov, la data 

de 05.03.2016, în dosarul nr. 153/64/2016, în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la 

art. 218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite propunerea 

formulată şi se dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE pe o perioadă de 30 de zile, începând 

cu data de 11.03.2016 şi până la data de 09.04.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea penală nr. 15/F/UP, emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 04.04.2016 în dosarul nr. 240/64/2016, în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la 

art. 218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite propunerea 

formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Braşov şi se 

dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 

10.04.2016 şi până la data de 09.05.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea nr. 524/13.04.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie în dosarul nr. 240/64/2016 s-a respins ca nefondată contestaţia formulată de 

inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE împotriva Încheierii nr. 15/F/UP din 

data de 04.04.2016 a Curţii de Apel Braşov. 

Prin Încheierea penală nr. 20/F/UP, emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 03.05.2016 în dosarul nr. 305/64/2016, în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la 

art. 218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite propunerea 

formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Braşov şi se 

dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul AL 

ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE pe o perioadă de 15 zile, începând cu data de 

10.05.2016 şi până la data de 24.05.2016, inclusiv. 

 

Inculpatul ROȘU ROBERT MIHĂIȚĂ 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



177 

 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 10.12.2015 s-a dispus reţinerea 

suspectului ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ pe o durată de 24 de ore, începând de la 

data de 10.12.2015, ora 04.20 până la data de 11.12.2015, ora 04.00. 

Prin Încheierea penală nr. 20/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 11.12.2015 în dosarul nr. 667/64/2015 în baza art. 227 alin. 2 C. pr. pen., se 

respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Direcţia Naţională 

Anticorupţie-Serviciul şi se dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de 

inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ pe o durată de 30 de zile, de la data de 

11.12.2015 până la data de 09.01.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea penală nr. 25/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 30.12.2015 în dosarul nr. 716/64/2015 în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la 

art. 218 alin. 1, art. 223 alin. 2 şi art. 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite 

propunerea formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial 

Braşov şi se dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de 

inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ pe o durată de 30 de zile, începând de la 

data de 10.01.2016 şi până la data de 08.02.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea din data de 13.01.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie în dosarul nr. 716/64/2015 se respinge ca nefondată contestaţia formulată 

de inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, împotriva Încheierii penale nr. 

25/F/UP, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel 

Braşov. 

Prin Încheierea penală nr. 1/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data de 

02.02.2016 în dosarul nr. 60/64/2016,e în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la art. 

218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite propunerea 

formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Braşov şi se 

dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul ROŞU 

ROBERT MIHĂIŢĂ pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.02.2016 

şi până la data de 09.03.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea nr. 201 din data de 16.02.2016 pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 60/64/2016 se respinge ca nefondată, contestaţia 

declarată de inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, împotriva Încheierii penale nr. 
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1/F/UP din data de 02.02.2016, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din 

cadrul Curţii de Apel Braşov. 

Prin Încheierea penală nr. 10/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov, la data 

de 05.03.2016, în dosarul nr. 153/64/2016, în baza art. 222 alin. 2 şi 3, raportat la 

art. 218 alin. 1, 223 alin. 2 şi 202 alin. 1 şi 3 C. pr. pen., se admite propunerea 

formulată de aceeaşi unitate de parchet şi se dispune prelungirea măsurii 

arestului la domiciliu faţă de inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ pe o 

perioadă de 30 de zile, începând cu data de 10.03.2016 şi până la data de 

08.04.2016, inclusiv. 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 16.03.2016 se dispune luarea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul Roşu Robert Mihăiţă, pentru 

o durată de 60 de zile, începând cu data de 16.03.2016 până la data de 14.05.2016, 

inclusiv. 

Prin Încheierea penală nr. 13/F/UP din data de 24.03.2016 a Curţii de Apel 

Braşov, emisă în dosarul nr. 200/64/2016, se admite plângerea formulată de 

inculpatul ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ împotriva Ordonanţei procurorului de luare 

a măsurii controlului judiciar, nr. 259/P/2015 din data de 16.03.2016, pe care o 

desfiinţează şi revocă măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de 

inculpat. 

 

Inculpatul ANDRONIC DAN CĂTĂLIN 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 10.12.2015 s-a dispus reţinerea 

suspectului ANDRONIC DAN CĂTĂLIN pe o durată de 24 de ore, începând de la 

data de 10.12.2015, ora 05.05 până la data de 11.12.2015, ora 05.00. 

Prin Încheierea penală nr. 20/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov la data 

de 11.12.2015 în dosarul nr. 667/64/2015 în baza art. 227 alin. 2 C. pr. pen., se 

respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Direcţia Naţională 

Anticorupţie-Serviciul şi se dispune luarea pe o durată de 60 de zile, începând cu 

data de 11.12.2015 şi până la data de 08.02.2016, inclusiv, a măsurii controlului 

judiciar faţă de inculpatul ANDRONIC DAN CĂTĂLIN. 
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Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.02.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul ANDRONIC DAN 

CĂTĂLIN prin Încheierea nr. 20/P din data de 11.12.2015 a Curţii de Apel 

Braşov, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 09.02.2016 până la data 

de 08.04.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea nr. 5/F/UP din data de 16.02.2016 a Curţii de Apel Braşov, 

emisă în dosarul nr. 89/64/2016, se respinge ca neîntemeiată plângerea formulată 

de inculpatul ANDRONIC DAN CĂTĂLIN împotriva Ordonanţei procurorului 

din data de 08.02.2016, de prelungire a controlului judiciar, pe care o menţine. 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.04.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul ANDRONIC DAN 

CĂTĂLIN prin Încheierea nr. 20/P din data de 11.12.2015 a Curţii de Apel 

Braşov, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 09.04.2016 până la data 

de 07.06.2016, inclusiv (cu obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a ţării decât cu 

încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află dosarul). 

 

 

Inculpatul MARCOVICI MARIUS ANDREI 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 09.12.2015 s-a dispus reţinerea 

suspectului MARCOVICI MARIUS ANDREI pe o durată de 24 de ore, începând 

de la data de 09.12.2015, ora 19.10 până la data de 10.12.2015, ora 19.00. 

Prin Încheierea penală nr. 20/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov  la data 

de 11.12.2015 în dosarul nr. 667/64/2015 în baza art. 227 alin. 2 C. pr. pen., se 

respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Direcţia Naţională 

Anticorupţie-Serviciul şi se dispune luarea pe o durată de 60 de zile, începând cu 

data de 11.12.2015 şi până la data de 08.02.2016, inclusiv, a măsurii controlului 

judiciar faţă de inculpatul MARCOVICI MARIUS ANDREI.  

Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.02.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul MARCOVICI MARIUS 

ANDREI prin Încheierea nr. 20/P din data de 11.12.2015 a Curţii de Apel Braşov, 
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pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 09.02.2016 până la data de 

08.04.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea nr. 6/F/UP din data de 16.02.2016 a Curţii de Apel Braşov, 

emisă în dosarul nr. 90/64/2016, se respinge ca neîntemeiată plângerea formulată 

de inculpatul MARCOVICI MARIUS ANDREI împotriva Ordonanţei 

procurorului din data de 08.02.2016, de prelungire a controlului judiciar, pe care o 

menţine. 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.04.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul MARCOVICI MARIUS 

ANDREI prin Încheierea nr. 20/P din data de 11.12.2015 a Curţii de Apel Braşov, 

pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 09.04.2016 până la data de 

07.06.2016, inclusiv. 

Prin Încheierea nr. 18/F/UP din data de 19.04.2016 a Curţii de Apel Braşov 

s-a admis plângerea formulată de inculpatul Marcovici Marius Andrei împotriva 

Ordonanţei procurorului nr. 259/P/2015 din data de 08.04.2016, de prelungire a 

controlului judiciar, pe care o desfiinţează sub aspectul obligaţiei de a nu depăşi 

limita teritorială a municipiului Bucureşti şi stabileşte inculpatului obligaţia de a nu 

depăşi limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului 

judiciar în faţa căruia se află dosarul. 

 

Inculpatul MATEESCU LUCIAN CLAUDIU 

Prin  Ordonanţa procurorului din data de 09.12.2015 s-a dispus reţinerea 

suspectului MATEESCU LUCIAN CLAUDIU pe o durată de 24 de ore, începând 

de la data de 09.12.2015, ora 23.00 până la data de 10.12.2015, ora 23.00. 

Prin Încheierea penală nr. 20/F/UP emisă de Curtea de Apel Braşov  la data 

de 11.12.2015 în dosarul nr. 667/64/2015 în baza art. 227 alin. 2 C. pr. pen., se 

respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Direcţia Naţională 

Anticorupţie-Serviciul şi se dispune luarea pe o durată de 60 de zile, începând cu 

data de 11.12.2015 şi până la data de 08.02.2016, inclusiv, a măsurii controlului 

judiciar faţă de inculpatul MATEESCU LUCIAN CLAUDIU. 
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Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.02.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul MATEESCU LUCIAN 

CLAUDIU prin Încheierea nr. 20/P din data de 11.12.2015 a Curţii de Apel 

Braşov, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 09.02.2016 până la data 

de 08.04.2016, inclusiv. 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 11.02.2016 se dispune admiterea în 

parte a cererii formulată de inculpatul MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, în 

sensul înlocuirii obligaţiei de a nu depăşi limita teritorială a municipiului Bucureşti 

cu obligaţia de a nu depăşi limitele teritoriale ale municipiului Bucureşti şi 

judeţului Ilfov decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia 

se află dosarul. 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 08.04.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul MATEESCU LUCIAN 

CLAUDIU prin Încheierea nr. 20/P din data de 11.12.2015 a Curţii de Apel 

Braşov, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 09.04.2016 până la data 

de 07.06.2016, inclusiv. 

 

 

Inculpatul SIN GHEORGHE 

          Prin Ordonanţa procurorului din data de 09.12.2015 se dispune luarea 

măsurii controlului judiciar  faţă de inculpatul SIN GHEORGHE, pentru o 

durată de 60 de zile, începând cu data de 09.12.2015 până la data de 06.02.2016, 

inclusiv. 

 Prin Încheierea penală nr. 22/F/UP din data de 15.12.2015 a Curţii de Apel 

Braşov, emisă în dosarul nr. 672/64/2015, se respinge ca neîntemeiată plângerea 

formulată de inculpatul SIN GHEORGHE împotriva Ordonanţei procurorului din 

data de 09.12.2015, de prelungire a controlului judiciar, pe care o menţine. 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 04.02.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul SIN GHEORGHE, pentru o 

durată de 60 de zile, începând cu data de 07.02.2016 până la data de 06.04.2016, 

inclusiv. 
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Prin Ordonanţa procurorului din data de 06.04.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul SIN GHEORGHE, pentru o 

durată de 60 de zile, începând cu data de 07.04.2016 până la data de 05.06.2016, 

inclusiv. 

 

Inculpatul DIMA NICULAE 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 se dispune luarea 

măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul DIMA NICULAE, pentru o durată 

de 60 de zile, începând cu data de 02.03.2016 până la data de 30.04.2016, inclusiv. 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 29.04.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul DIMA NICULAE, pentru o 

durată de 60 de zile, începând cu data de 01.05.2016 până la data de 29.06.2016, 

inclusiv. 

 

Inculpatul MUŞAT APOSTOL 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 se dispune luarea 

măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul MUŞAT APOSTOL, pentru o 

durată de 60 de zile, începând cu data de 02.03.2016 până la data de 30.04.2016, 

inclusiv. 

 

Inculpatul JECU NICOLAE 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 se dispune luarea 

măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul JECU NICOLAE, pentru o durată 

de 60 de zile, începând cu data de 02.03.2016 până la data de 30.04.2016, inclusiv. 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 28.04.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul JECU NICOLAE, pentru o 

durată de 60 de zile, începând cu data de 01.05.2016 până la data de 29.06.2016, 

inclusiv. 

 

Inculpata PĂVĂLOIU NELA 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 03.03.2016 se dispune luarea 

măsurii controlului judiciar faţă de inculpata PĂVĂLOIU NELA, pentru o 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



183 

 

durată de 60 de zile, începând cu data de 03.03.2016 până la data de 29.04.2016, 

inclusiv. 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 29.04.2016 se dispune prelungirea 

măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpata PĂVĂLOIU NELA, pentru o 

durată de 60 de zile, începând cu data de 30.04.2016 până la data de 28.06.2016, 

inclusiv. 

 

Inculpatul DELCEA VALENTIN 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 04.03.2016 prin care se dispune 

luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul DELCEA VALENTIN, 

pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 04.03.2016 până la data de 

02.05.2016, inclusiv. 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 27.04.2016 se dispune prelungirea 

controlului judiciar faţă de inculpatul Delcea Valentin pentru o perioadă de 60 de 

zile, începând cu data de 03.05.2016 până la data de 01.07.2016, inclusiv.  

 

 

Inculpatul CHIRIAC THEODOR 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 se dispune reţinerea 

suspectului CHIRIAC THEODOR pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 

02.03.2016, ora 18.20 până la data de 03.03.2016, ora 18.20. 

 Prin Încheierea nr. 9/F/UP din data de 03.03.2016 a Curţii de Apel Braşov, 

emisă în dosarul nr. 152/64/2016, în baza art. 227 alin. 2 C. pr. pen. se respinge 

propunerea de arestare preventivă formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie-

Serviciul Teritorial Braşov şi, în baza art. 218 Cod procedură penală, raportat la 

art. 223 alin. 2 şi art. 202 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, se dispune luarea 

măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul CHIRIAC THEODOR pe o 

durată de 30 de zile, începând cu data de 03.03.3016 până la data de 01.04.2016, 

inclusiv. 

 Prin Încheierii nr. 349 din data de 14.03.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, emisă în dosarul nr. 152/64/2016, se admite contestaţia formulată 
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împotriva Încheierii nr. 9/F/UP din 03.03.2016 a Curţii de Apel Braşov, pronunţată 

în dosarul nr. 152/64/2016 şi în baza art. 215
1
 alin. 1 Cod procedură penală  şi se 

dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul CHIRIAC 

THEODOR, pe o perioadă de 60 de zile, cu începere de la data de 14.03.2016 până 

la data de 12.05.2016, inclusiv. 

În temeiul art. 72 din Codul penal urmează ca instanţa să procedeze la 

computarea, din pedeapsa aplicată, a duratei reţinerii şi arestului la domiciliu 

preventive pentru inculpaţii AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, TRUICĂ 

REMUS, ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ şi CHIRIAC THEODOR, respecttiv 

computarae duratei reţinerii pentru inculpaţii ANDRONIC DAN CĂTĂLIN; 

MARCOVICI MARIUS ANDREI, MATEESCU LUCIAN CLAUDIU. 

În temeiul art. 207 Cod procedură penală solicităm judecătorului de 

cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Braşov, competentă să soluționeze 

cauza în fond, ca, verificând legalitatea şi temeinicia măsurii arestului la domiciliu 

a inculpaţilor TRUICĂ REMUS şi AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, să dispună 

menținerea acestei măsuri, având în vedere că temeiurile care au determinat luarea 

există ca atare şi la acest moment şi impun privarea de libertate în continuare a 

inculpaţilor în această modalitate.  

Sub acest aspect, solicităm să se constate că sunt întrunite condiţiile 

prevăzute de art. 218 Cod procedură penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod procedură 

penală care justifică menţinerea în continuare a măsurii. Avem în vedere că măsura 

este necesară în cauză, având în vedere specificul infracţiunilor comise, respectiv 

constituirea unui grup infracţional, traficarea şi respectiv cumpărarea influenţei 

pretinse asupra unor funcţionari la cel mai înalt nivel, în scopul obţinerii unor 

imobile pe care le pretindea cumpărătorul de influenţă şi la care nu era îndreptăţit, 

modalitatea şi circumstanţele comiterii acestora, persoana şi conduita inculpaţilor, 

urmarea produsă.  

Apreciem că măsura a cărei menţinere o solicităm este proporţională cu 

gravitatea acuzaţiilor aduse inculpaţilor raportat la pericolul pe care aceștia  îl 

prezintă, rezultat din natura infracţiunilor, întinderea în timp a activităţii 

infracţionale,  modalitatea de săvârşire, numărul participanţilor şi calitatea 
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acestora.  

În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, 

MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, MARCOVICI MARIUS ANDREI, SIN 

GHEORGHE, JECU NICOLAE, DELCEA VALENTIN, DIMA NICOLAE, 

CHIRIAC THEODOR, PĂVĂLOIU NELA, în baza art. 330 Cod procedură 

penală,  art. 207 Cod procedură penală  raportat la art. 211 Cod procedură 

penală solicităm menţinerea faţă de aceştia a măsurii controlului judiciar pe care o 

considerăm necesară pentru buna desfăşurare a judecării cauzei, raportat la faptele 

reţinute în sarcina inculpaţilor şi la relaţiile existente între aceştia.  

 

În ceea ce îi priveşte pe inculpaţii SILBERSTEIN TAL, STEINMETZ 

BENYAMIN şi MOSHE AGAVI, aceştia s-au sustras de la urmărirea penale şi, 

prin conduita avută şi la acest moment, considerăm că există dovezi suficiente că 

se vor sustrage şi de la judecata cauzei, în încercrea de a evita tragerea lor la 

răspundere penală. 

Astfel, deşi în cursul urmăririi penale s-au efectuat numeroase demersuri 

pentru a asigura prezenţa  acestora în faţa organelor judiciare, inculpaţii urmăresc 

tergiversarea cercetărilor faţă de ei şi în final sustragerea de la urmărirea penală şi 

judecată.  

După ce anterior în cauză am formulat propunere de arestare a acestora 

pentru aceleaşi motive, sustragerea de la urmărirea penală, propunere admisă în 

primă instanţă de Curtea de Apel Braşov, care a emis şi madate internaţionale de 

arestare, Înalta Curte de Casaţie şi justiţie a admis contestaţia inculpaţilor şi a 

respins propunerea cu motivarea că nu ar exista dovezi de sustragere, în condiţiile 

în care inculpaţii nu ar fi  primit citaţia expediată prin comisie rogatorie în termen 

util pentru a se putea prezenta. 

De la data respectivă, 30.03.2016, au trecut aproape 2 luni de zile, timp în 

care inculpaţii nu s-au prezentat în faţa procurorului, cu toate că au fost citaţi, prin 

apărătorul ales în România şi la sediul acestuia, unde inculpaţii şi-au ales domciliul 

pentru comunicarea actelor de procedură, pentru datele din 20.04.2016 şi 
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13.05.2016, al acest ultim termen cu menţiunea expresă că li se pune la dispoziţie 

întregul material de urmărire penală administrat pentru consultare. 

Aşa cum am menţionat şi mai sus, toate aceste solicitări repetate, adresate 

către cei patru inculpaţi, realizate pe parcursul lunilor decembrie 2015 – aprilie 

2016, de a se prezenta în faţa organelor judiciare au rămas fără rezultat. Acest 

lucru coroborat cu poziţia celor patru inculpaţi, care s-au arătat în permanenţă 

dispuşi să colaboreze cu autorităţile judiciare române, arată caracterul duplicitar şi 

nesincer al acestora şi trădează rezultatul urmărit prin poziţia adoptată şi anume 

acela de a tergiversa şi întârzia cât mai mult efectuarea cercetărilor şi deci, în final, 

evitarea aplicării legii penale cu privire la persoana lor.  

În plus trebuie subliniat faptul că inculpaţii au trimis la dosar un memoriu în 

care arată că nu înţeleg să se prezinte în faţa procurorului urmare a citării întrucât 

se tem de măsurile preventive care s-ar putea lua, arătând în mod expres că doresc 

să li se garanteze ieşirea din ţară, dacă se vor prezenta. Acest punct de vedere este 

exprimat repetat de inculpaţi, prin adrese semnate de aceştia, personal, dar şi prin 

avocaţii angajaţi. Din actele de la dosar rezultă că au cunoştinţă de învinuirea ce li 

se aduce, fiind citaţi prin comisia rogatorie sumenţionată şi în plus fiindu-le 

comunicat întregul dosar de urmărire penală, prin apărătorii aleşi. În ultimul 

memoriu depus în dosar la data de 16.05.2016 au solicitat disjungerea cauzei în 

ceea ce îi priveşte. 

 Având în vedere cele expuse, precum şi probele administarte în cauză, care 

au justificat de altfel trimiterea în judecată, considerăm că sunt întrunite condiţiile 

cerute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive, respectiv art. 238 Cod 

procedură penală rap. la art. 223 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod procedură penală, 

măsura fiind necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal în continuare, 

pentru a împiedica inculpaţii să se sustragă de la judeactă. 

 În mod evident inculpaţii se sustrag cercetărilor penale efectuate împotriva 

lor în acset dosar, cunosc acuzaţiile care le sunt aduse, au primit o copie integrală a 

dosarului, iar apărătorii aleşi ai acestora au asistat nemijlocit la efectuarea actelor 

de urmărire penală. În aceste condiţii, refuzul inculpaţilor de a se prezenta în faţa 

organelor judiciare echivalează cu o acţiune de sustragere, declarată de altfel 
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neechivoc de aceştia în memoriile depuse la dosar în care au arătat că nu se vor 

prezenta pentru că există riscul ca faţă de ei să fie luată o măpsură preventivă. 

         De asemenea, sunt întrunite condiţiile prev. de art. 223 alin. 2 Cod procedură 

penală în sensul că privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări 

de pericol pentru ordinea publică raporta la gravitatea şi natura infracţiunilor 

comise, impactul social, public al activităţii infracţionale desfăşurate, posibilităţile 

financiare, practic nelimitate ale acestora, prin intermediul cărora pot corupe 

martorii sau ceilalţi inculpaţi pentru realizarea unor înţelegeri frauduloase menite 

să împiedice aflarae adevărului sau tragerea lor la răspundere penală. 

 Solicităm în consecinţă arestarea preventivă a inculpaţilor 

SILBERSTEIN TAL, STEINMETZ BENYAMIN şi MOSHE AGAVI pentru 

30 de zile, termen care va curge de la data punerii în executare efectivă a 

mandatelor de arestare. 

 

 

 

DATE REFERITOARE LA INCULPAŢI 

 (…)  

 

DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ 

Prin ordonanţa procurorului din data de 05.11.2015 s-a dispus extinderea  

urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: abuz  în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 13
2
 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal; trafic de influenţă, prev. 

de art. 291 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod 

penal; cumpărare de influență, prev. de art. 292 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 

78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal; spălarea banilor, prev. de art. 29 lit. a din 

Legea  656/2002, cu aplicarea art. 5 Cod penal; evaziune fiscală, prev. de art. 9 

alin.1 lit. a şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal (fapte 

săvârşite în legătură cu retrocedarea Fermei regale Băneasa). 
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 Ulterior, prin ordonanţa procurorului din data de 08.12.2015 s-a dispus 

extinderea şi efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii: 

 TRUICĂ REMUS,  pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui 

grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; trafic de influenţă, 

prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; spălare a 

banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penal; complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal; dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 6 din Legea 78/2000; în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 

alin. 1 Cod penal.  

 ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea 

unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; trafic de 

influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 29 

alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 TAL SILBERSTEIN,  pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui 

grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal;  trafic de influenţă, 

prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 29 

alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în final 

toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

  (…), pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional 

organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal;  complicitate la trafic de influenţă, 

prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal; complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



189 

 

penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

  BENJAMIN „BENY” STEINMETZ, pentru comiterea infracţiunilor de:  

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 

alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; complicitate la spălarea 

banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 

656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 

Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 MOSHE AGAVI, pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui grup 

infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal -  în forma aderării;  

 ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal – 

în forma aderării; complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; 

în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 MARCOVICI MARIUS ANDREI, pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 

alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; spălarea banilor, prev. de 

art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în 

final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal – 

în forma aderării; complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în 

final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE, pentru comiterea infracţiunilor de: 

cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 

alin. 1 Cod penal; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 

656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; complicitate la abuz în serviciu 
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dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit 

de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 
din Legea 78/2000 rap. la 

art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal; în final toate cu 

aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

  SC RECIPLIA SRL, pentru comiterea infracţiunilor de: trafic de influenţă, 

prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; spălarea 

banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 (…), pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA, pentru comiterea infracţiunii de: abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 (…), pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 (…), pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 SIN GHEORGHE, pentru comiterea infracţiunii de: complicitate la abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 

Cod penal. 

 (…), pentru comiterea infracţiunii de: complicitate la abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 
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grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la 

art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

          Prin ordonanţa procurorului din data de 09.12.2015 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: MARCOVICI MARIUS 

ANDREI, pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional 

organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal;  complicitate la trafic de influenţă, 

prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 

656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 

Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

          Prin ordonanţa procurorului din data de 09.12.2015 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: SIN GHEORGHE, pentru 

comiterea infracţiunii de: complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 Prin Ordonanţa procurorului din data de 10.12.2015 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor: TRUICĂ REMUS, pentru 

comiterea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de 

art. 367 alin. 1 Cod penal;  trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, 

cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a 

din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; complicitate la abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal; dare de 

mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000; în final 

toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea 

unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal;  trafic de 

influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 29 
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alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal – 

în forma aderării; complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în 

final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

  MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal – 

în forma aderării; complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în 

final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

  Prin ordonanţa procurorului din data de 11.12.2015 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPE,  pentru comiterea infracţiunilor de: cumpărare de influenţă, prev. de art. 

292 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal;  spălarea banilor, 

prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal; complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un 

folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal 

rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 

309 Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod 

penal.  

          Prin Ordonanţa procurorului din data de 17.12.2015 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor:  

 TAL SILBERSTEIN,  pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui 

grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal;  trafic de influenţă, 

prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 29 
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alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în final 

toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

  (…), pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional 

organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal;  complicitate la trafic de influenţă, 

prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal; complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 

Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

  BENJAMIN „BENY” STEINMETZ, pentru comiterea infracţiunilor de:  

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal; 

complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 291 

alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; complicitate la spălarea 

banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 

656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; în final toate cu aplicarea art. 5 

Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

 MOSHE AGAVI, pentru comiterea infracţiunilor de: constituirea unui grup 

infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal -  în forma aderării;  

           Prin Ordonanţa procurorului din data de 26.01.2016 s-a dispus extinderea 

şi efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul:  STOIAN 

IOAN, pentru comiterea infracţiunii de: complicitate la abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la 

art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod Penal; 

        Prin ordonanţa procurorului din data de 27.01.2016 s-a dispus extinderea şi 

efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul: DICU CORINA 

TEODORA, pentru comiterea infracţiunii de : complicitate la abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la 

art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod Penal; 

           Prin ordonanţa procurorului din data de 01.03.2016 s-a dispus extinderea şi 

efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii: PĂVĂLOIU 
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NELA, pentru comiterea infracţiunilor de: complicitate la abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la 

art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, 

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, în final ambele 

cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal  

MUŞAT APOSTOL, pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 35 alin1 Cod penal, art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal 

DIMA NICULAE, pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal 

JECU NICOLAE, pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal 

POPA CATERINA,  pentru comiterea infracţiunii de:  abuz în serviciu 

dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit 

de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

OLTEANU GHEORGHE, pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu 

dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit 

de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal 

DELCEA VALENTIN, pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal 
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(…), pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

(…) , pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

(…), pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal 

(…), pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal  

(…), pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal 

TRUICĂ REMUS, pentru comiterea infracţiunilor de: complicitate la abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 

Cod penal; spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu 

aplicarea art. 5 Cod penal,  în final cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal  

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, pentru comiterea infracţiunii de: 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 
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CHIRIAC THEODOR, pentru comiterea infracţiunilor de : abuz în serviciu 

dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit 

de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 35 alin.1 C.p. , art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal; participaţie 

improprie la spălare a banilor prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 29 

alin.1 lit. a) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal, în final cu aplicarea 

art. 38 alin.1 Cod penal.  

 ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, pentru comiterea infracţiunii de: complicitate 

la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu 

consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din 

Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi 

art. 5 Cod Penal. 

Prin ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: TRUICĂ REMUS, pentru 

comiterea infracţiunilor de: complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal; spălare a banilor, 

prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal,  în 

final cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal  

Prin ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPPE, pentru comiterea infracţiunii de: complicitate la abuz în serviciu dacă 

funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de 

grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la 

art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

Prin Ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: MUŞAT APOSTOL, pentru 

comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 
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78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin1 Cod penal, art. 

309 Cod penal şi art. 5 Cod penal 

         Prin ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: DIMA NICULAE, pentru 

comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 

Cod penal 

Prin ordonanţa procurorului din data de 02.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: JECU NICOLAE, pentru 

comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 

Cod penal 

Prin ordonanţa procurorului din data de 03.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: CHIRIAC THEODOR, pentru 

comiterea infracţiunilor de : abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru 

altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din 

Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. , 

art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal; participaţie improprie la spălare a banilor 

prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 29 alin.1 lit. a) din Legea 

656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal, în final cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod 

penal.  

         Prin ordonanţa procurorului din data de 03.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: PĂVĂLOIU NELA, pentru 

comiterea infracţiunilor de: complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, 

prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, în final ambele cu aplicarea art. 38 

alin. 1 Cod penal  
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Prin ordonanţa procurorului din data de 04.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: DELCEA VALENTIN, pentru 

comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 

Cod penal 

         Prin ordonanţa procurorului din data de 14.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor: GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA,  

pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru 

altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 
din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 

Cod penal. 

 DICU CORINA TEODORA, pentru comiterea infracţiunii de : complicitate 

la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu 

consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din 

Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi 

art. 5 Cod Penal; 

 STOIAN IOAN, pentru comiterea infracţiunii de: complicitate la abuz în 

serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe 

deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 

Cod Penal; 

         Prin ordonanţa procurorului din data de 15.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor: POPA CATERINA, pentru 

comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 

78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 

Cod penal  

 OLTEANU GHEORGHE, pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu 

dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit 
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de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal 

 (…), pentru comiterea infracţiunii de: abuz în serviciu dacă funcționarul a 

obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

         Prin ordonanţa procurorului din data de 15.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului: ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, 

pentru comiterea infracţiunii de: complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul 

a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de 

art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod Penal. 

         Prin Ordonanţa procurorului din data de 15.03.2016 s-a dispus punerea în 

mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatei: SC RECIPLIA SRL,  pentru 

comiterea infracţiunilor de: trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, 

cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a 

din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în final toate cu 

aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal.  

         Prin ordonanţa procurorului din data de 08.04.2016 s-a dispus extinderea şi  

efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul: GOSTIN MARIN, 

pentru comiterea infracţiunii de: mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.1 

Cod penal, pentru carte s-a dispus apoi şi punerea în mişcare a acţiunii penale, 

prin Ordonanţa procurorului din data de 15.04.2016 . 

 

 (…) 

 

 Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea 

adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi 

legal administrate, precum şi că faptele au fost săvârşite de inculpaţi  şi aceştia 

răspund penal,  
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 În temeiul art. 327 lit. a Cod procedură penală, (…) ,  

 

 

D I S P U N E M: 

 

I. Trimiterea în judecată a inculpaţilor: 

TRUICĂ REMUS,  (…) , în stare de arest la domiciliu, pentru comiterea 

infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu 

aplicarea art. 5 Cod penal. 

        complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 

78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, (…) , în stare de arest la domiciliu, 

pentru comiterea infracţiunilor de:    
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      cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.  

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, (…), pentru comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal şi art. 5 Cod penal. 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  
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TAL SILBERSTEIN, cetăţean străin, (…) , pentru comiterea infracţiunilor 

de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal şi art. 5 Cod penal. 

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

BENYAMIN STEINMETZ, cetăţean străin, (…), pentru comiterea 

infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

        complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal 

rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 

5 Cod penal  

complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod 

penal şi art. 5 Cod penal. 

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  

    MOSHE AGAVI, cetăţean străin, (…) , pentru comiterea infracţiunii de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal -  în forma aderării, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

 

ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, (…), sub control judiciar,  pentru 

comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal – în forma aderării, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 
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complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 

Cod penal. 

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

MARCOVICI MARIUS ANDREI, (…) ,  sub control judiciar, pentru 

comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal – în forma aderării, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 

Cod penal. 

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.  

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, (…) ,  sub control judiciar, pentru 

comiterea infracţiunilor de: 

constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 

Cod penal – în forma aderării, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 

complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. 

la art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 

Cod penal. 

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

SC RECIPLIA SRL, (…) , pentru comiterea infracţiunilor de:  

trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 

35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu 

aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  
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GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA, (…) , pentru comiterea infracţiunii de: 

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

SIN GHEORGHE, (…) , sub control judiciar,  pentru comiterea 

infracţiunii de: 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 

DICU CORINA TEODORA,  (…) , avocat, pentru comiterea infracţiunii 

de: 

 complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru 

altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 

1 Cod penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod 

penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal.  

  

  STOIAN IOAN, (…) ,  pentru comiterea infracţiunii de: 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 

penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 

 PĂVĂLOIU NELA, (…) ,  sub control judiciar, pentru comiterea 

infracţiunilor de: 

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul 

un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod 
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penal rap. la art. 13
2 

din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu 

aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002. 

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

MUŞAT APOSTOL, (…) , deţinut în Penitenciarul Jilava, (…) , pentru 

comiterea infracţiunii de: 

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin1 Cod penal, art. 309 

Cod penal şi art. 5 Cod penal. 

 

DIMA NICULAE, (…) ,  sub control judiciar, pentru comiterea 

infracţiunii de: 

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

JECU NICOLAE, (…) ,  sub control judiciar, pentru comiterea 

infracţiunii de: 

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

POPA CATERINA, (…) , pentru comiterea infracţiunii de: 

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

OLTEANU GHEORGHE, (…) , pentru comiterea infracţiunii de: 
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 abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

DELCEA VALENTIN, (…) ,  sub control judiciar,  pentru comiterea 

infracţiunii de: 

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod 

penal. 

 

CHIRIAC THEODOR, (…) ,  sub control judiciar,  pentru comiterea 

infracţiunilor de: 

abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos 

necuvenit cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 13
2 

din Legea 78/2000 

rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 309 Cod 

penal şi art. 5 Cod penal   

participaţie improprie la spălare a banilor prev. de art. 52 alin. 3 Cod 

penal raportat la art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002  aplicarea art. 5 Cod 

penal.  

în final toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.  

 

GOSTIN MARIN, (…) , pentru comiterea infracţiunii de:        

mărturie mincinoasă prevăzută de art. 273 alin.1 Cod penal. 

(…) 

 

 

IV. Conform art. 330 Cod procedură penală propunem:  

menţinerea  măsurii  arestului la domiciliu al inculpaţilor REMUS 

TRUICĂ şi AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE.  
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menţinerea măsurii  controlului judiciar faţă de inculpaţii: ANDRONIC 

DAN CĂTĂLIN, MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, MARCOVICI MARIUS 

ANDREI,  SIN GHEORGHE, DIMA NICOLAE, CHIRIAC THEODOR, 

JECU NICIOLAE, DELCEA VALENTIN şi PĂVĂLOIU NELA, pentru 

temeiurile avute în vedere la luarea şi prelungirea succesivă a acestora.  

Precizăm că inculpaţii SIN GHEORGHE şi PĂVĂLOIU NELA au 

formulat cereri pentru a li se permite să depăşească limita teritorială impusă 

în cadrul controlului, respectiv limita teritorială a ţării, în perioada 

28.05.2016 – 04.06.2016, respectiv 23.05.2016 – 31.05.2016, cereri care 

urmează a fi soluţionate de judecătorul de drepturi şi libertăţi dată fiind 

sesizarea cu rechizitoriu şi perioada în caare se solicită plecarea din ţară, 

ulterioare acestei date.  

menţinerea măsurilor asiguratorii luate pe parcursul urmăririi penale. 

 

În temeiul art. 238 Cod procedură penală, art. 223 alin. 1 lit. a şi alin. 2 

Cod procedură penală solicităm luarea măsurii arestării preventive a 

inculpaţilor STEINMETZ BENYAMIN, TAL SILBERSTEIN şi MOSGE 

AGAVI, în lipsă, pentru o periuoadă de 30 de zile, care va curge de la data 

punerii în executare a mandatelor, având în vedere situaţia de fapt prezentată 

şi împrejurarea că inculpaţii se sustrag.  

 

 În temeiul art. 329 Cod procedură penală prezentul rechizitoriu, împreună cu 

copii certificate de pe acesta pentru comunicare inculpaților și dosarul cauzei, se 

trimite Curţii de Apel Braşov instanţa competentă să judece cauza în fond potrivit 

art.38 alin.1 lit. d Cod procedură penală,  urmând a fi citaţi:  

 

 

Inculpaţii: 

TRUICĂ REMUS,   (…) ,  

ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, (…),  

TAL SILBERSTEIN, (…)  
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BENYAMIN STEINMETZ, (…) 

MOSHE AGAVI,  (…) 

ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, (…) ,  

MARCOVICI MARIUS ANDREI,  (…) ,  

MATEESCU LUCIAN CLAUDIU, (…) ,  

SC RECIPLIA SRL, (…)  

 AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPE, (…),  

GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA, (…),  

SIN GHEORGHE, (…) ,  

DICU CORINA TEODORA,  (…),  

STOIAN IOAN, (…) ,  

PĂVĂLOIU NELA, (…) ,  

MUŞAT APOSTOL, (…) , deţinut Penitenciarul Jilava 

DIMA NICULAE, (…),  

JECU NICOLAE, (…) ,  

POPA CATERINA, (…) ,  

OLTEANU GHEORGHE, (…) ,  

DELCEA VALENTIN, (…) ,  

CHIRIAC THEODOR, (…) ,  

GOSTIN MARIN, (…) ,  

 

Părţile civile:  

INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA 

PLANTELOR, (…)  

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, (…) 

RNP ROMSILVA, (…)  

 

Martorii: 

(…) 

 

 Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de  506.500 lei,  la care urmează a fi 

obligați inculpații TRUICĂ REMUS- 50.000 lei, ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ – 
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35.000 lei, TAL SILBERSTEIN – 50.000 lei, BENYAMIN STEINMETZ – 

50.000 lei, MOSHE AGAVI - 20.000 lei, ANDRONIC DAN CĂTĂLIN – 25.000 

lei, MARCOVICI MARIUS ANDREI – 25.000 lei, MATEESCU LUCIAN 

CLAUDIU – 25.000 lei, SC RECIPLIA SRL – 50.000 lei,  AL ROMÂNIEI PAUL 

PHILIPE – 50.000 lei, GHEORGHIŢĂ DRAGOMIRA – 1.000 lei, SIN 

GHEORGHE – 1.000 lei, DICU CORINA TEODORA – 1.000 lei, STOIAN 

IOAN – 1.000 lei, PĂVĂLOIU NELA – 10.000 lei, MUŞAT APOSTOL – 5.000 

lei, DIMA NICULAE – 1. 000 lei, JECU NICOLAE - 1000 lei, POPA 

CATERINA – 1.000 lei, OLTEANU GHEORGHE – 1.000 lei, DELCEA 

VALENTIN- 1.000 lei, CHIRIAC THEODOR – 2.000 lei, GOSTIN MARIN – 

500 lei, în temeiul art. 274  Cod procedură penală.  

 

 

P R O C U R O R  ŞEF  SERVICIU                                P R O C U R O R 

            (…)                                                    (…) 
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