
R O M Â N I A 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

SECŢIA I PENALĂ 

  

Dosar nr. 4365/2/2014 

(Nr. dosar Curtea de Apel Bucureşti 3095/2014) 

  

SENTINŢA PENALĂ nr. 106/F 
  

Şedinţa publică din data de 09 iunie 2016 

  

Curtea constituită din : 

………………………………………………………………………………………… 

  

            Pe rol se află pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii: 

  

            - N.R. – trimis in judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de 

evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu 

aplicarea art. 5 C.pen. şi  constituirea  unui grup infracţional organizat (în forma constituirii), 

faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen,  totul cu aplicarea art. 

38 lit. a C.pen. 

            - N.D.M. – trimisă în judecată în stare de arest la domiciliu  pentru săvârşirea 

infracţiunilor de  evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din 

Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma constituirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, 

totul cu aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - G.G – trimis în judecată în stare de arest preventiv în altă cauză a inculpatului pentru 

săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi 

alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea  unui grup infracţional 

organizat (în forma constituirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea 

art. 5 C.pen, totul cu aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - C.D.  - trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 

241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 41 alin.1 C.pen., constituirea  unui grup infracţional 

organizat (în forma constituirii), faptă prev. şi ped. de  367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 

C.pen și art. 41 alin.1 C.pen., şi spălare de bani, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a  din Legea 

nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin.1 C.pen., totul cu aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - B.M.  - trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 

241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma 

constituirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, totul cu 

aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - B.N.  - trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 

241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma 

sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, totul cu 

aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - J.A.F. – trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din 

Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea  unui grup infracţional organizat (în 
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forma constituirii), faptă prev. şi ped. de  367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, totul 

cu aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - P.D.E. – trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din 

Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea  unui grup infracţional organizat (în 

forma constituirii), faptă prev. şi ped. de  367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, totul 

cu aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - M.O.I. – trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din 

Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea  unui grup infracţional organizat (în 

forma constituirii), faptă prev. şi ped. de  367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, totul 

cu aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - G.P.P. – trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din 

Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma constituirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, 

totul cu aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - B.S.  - trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 

241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma 

sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, totul cu 

aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - C.V. - trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 

241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma 

sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, totul cu 

aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - S.F.D. – trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din 

Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen, constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen și 

permiterea accesului  unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, 

faptă prev. şi ped. de art. 12 alin.1 lit. b Legea 78/2000, totul cu aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - V.M. – trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 

241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma 

sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, totul cu 

aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - I.L.F. – trimis în judecată în stare de libertate pentru complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 

241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma 

sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art. 367 alin.1 și 2 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen, totul cu 

aplicarea art. 38 lit. a C.pen. 

            - S.C. E.R.G. SRL .... pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi 

ped. de art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen. 

            - S.C. I.J. SRL .... pentru complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 

C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 

C.pen., şi spălare de bani, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a  din Legea nr. 656/2002, totul cu 

aplicarea art. 38 lit. a C.pen. st
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            - S.C. B.O. SRL  pentru complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 

C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 

C.pen. 

            - S.C. A.O. SRL pentru  complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 

C.pen raportat la art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 

C.pen. 

            S.C. D.Z. SRL 

            S.C. P.N.. SRL 

            S.C. R.G. SRL 

            S.C. A.P. SRL 

            - S.C. M&S M. S.R.L.  

            - S.C. M.E. S.R.L.  

            - S.C. G.I.S.  S.R.L.  

            - S.C. C.D. S.R.L.  

            - S.C. A.L.E. S.R.L.  

            - S.C. R.T.E. S.R.L.  

            - S.C. C.L. S.R.L.  

            - S.C. D.O.L. S.R.L.  

            - S.C. E.S.S. S.R.L.  

            - S.C. O.B. S.R.L.  

            - S.C. C.D. S.R.L., 
 fiecare pentru complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 C.pen raportat la 

art. 9 alin.1 lit. a, b şi c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen. 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 10.05.2016, fiind consemnate în 

încheierea de şedinţă de la data respectivă, care face parte integrantă din această sentinţă 

penală, când Curtea, pentru a da părţilor posibilitatea să depună concluzii scrise, a stabilit 

pronunţarea pentru data de 25.05.2016, după care, având nevoie de timp pentru a delibera, a 

amânat pronunţarea la data de 09.06.2016, astăzi, când în aceeaşi compunere, 

  

CONSIDERENTE: 
  

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, din actele şi lucrările dosarului, constată 

următoarele: 

  

A.    Actul de sesizare a instanţei 
Prin rechizitoriul nr.54/P/2012 din data de 01 iulie 2014 întocmit de Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de 

Combatere a Corupţiei s-a dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi: 

1. N.R. (în stare de arest preventiv) - acuzat de săvârşirea infracţiunilor de evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu 

aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma 

constituirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, 

totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

2. N.D.M. (în stare de arest la domiciliu) - acuzată de săvârşirea infracţiunilor de 

evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, 

cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma 

constituirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, 

totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

3. G.G - acuzat de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de 

art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi 
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constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii), faptă prev. şi ped. de 

art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod 

penal; 

4. C.D.  -  acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, faptă 

prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal, constituirea  unui grup 

infracţional organizat (în forma constituirii), faptă prev. şi ped. de  367 alin.1 şi 2 Cod penal, 

cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod penal şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 

alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea 

art.38 lit.a Cod penal; 

5. B.M. - acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, faptă 

prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma constituirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

6. B.N. - acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, faptă 

prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

7. J.A.F. – acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, faptă 

prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma constituirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

8. P.D.E. – acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, faptă 

prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma constituirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

9. M.O.I. – acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma constituirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

10. G.P.P. – acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma constituirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

11. B.S.  - acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, faptă 

prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

12. C.V. - acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, faptă 

prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 
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13. S.F.D. – acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art. 48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod 

penal şi permiterea accesului  unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate 

publicităţii, faptă prev. şi ped. de art.12 alin.1 lit.b Legea nr.78/2000, totul cu aplicarea art.38 

lit.a Cod penal; 

14. V.M. – acuzată de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

15. I.L.F. – acuzat de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, 

faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi constituirea unui grup infracţional organizat (în 

forma sprijinirii), faptă prev. şi ped. de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod 

penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

16. S.C. E.R.G. SRL– acuzată de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă 

prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod 

penal; 

17. S.C. I.J. SRL– acuzată de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi spălare de bani, prev. şi ped. de art.29 

alin.1 lit.a  din Legea nr.656/2002, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal; 

18. S.C. B.O. SRL – acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

19. S.C. A.O. SRL - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

20. S.C. D. Z. S.R.L. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

21. S.C. P.N. S.R.L. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

22. S.C. R.G. S.R.L. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

23. S.C. A.P. S.R.L. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

24, S.C. M&S M. S.R.L. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la 

evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi 

alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

25. S.C. M.E. S.R.L. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; st
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26. S.C. G.I. S. S.R.L. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

27. S.C. C. D. S.R.L. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

28. S.C. A. L. E. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

29. S.C. R. T. C. S.R.L. - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la 

evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi 

alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

30. S.C. C.L. SRL - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

31. S.C. D.O.L. SRL - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

32. S.C. E.S.S. SRL- acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

33. S.C. O.B. SRL - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal; 

34. S.C. C.D. SRL - acuzată de săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, faptă prev. şi ped. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal. 

Potrivit rechizitoriului, în sarcina inculpaţilor trimişi în judecată s-a reţinut, în esenţă, 

săvârşirea următoarelor fapte: 

În perioada 2011 – 2012, inculpaţii N.R., N.D.M., G.G, C.D., B.M., J.A.F., P.D.E., 

M.O.I. şi G.P.P. au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni 

de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu 

aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere 

inferioare. 

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de M.C.A., S.E., B.S., C.V., S.F.D., care 

reprezentau palierul de protecţie, precum şi de P.Ş., V.M., B.N., LENGIU 

GEORGIANA, I.L.F. şi ........., care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau 

dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit. 

Inculpaţii N.R., N.D.M. şi G.G, precum şi S.C. E.R.G. SRL au ascuns sursa 

impozabilă corespunzătoare activităţilor R.e pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în 

contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis 

înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata 

obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei. 

C.D., B.M., J.A.F., P.D.E., M.O.I., G.P.P., P.Ş., V.M., LENGIU 

GEORGIANA, I.L.F. şi ........., precum şi persoanele juridice S.C. I.J. SRL, S.C. D.Z. 

SRL., S.C. P.N. SRL S.C. R.G. S.R.L., S.C. ACCESSING PERFECT S.R.L., S.C. M.E. 

S.R.L., S.C. G.I.S. SRL., S.C. C.D. SRL, S.C. AGROLINE EXPRES S.R.L.,  S.C. B.O. 

SRL., S.C. A.O. SRL S.C. R.T.C. SRL, S.C. C.L. SRL S.C. D.O.L. SRL  S.C. 

ENERGROM SUPPLY  SERVICE S.R.L. S.C. C.D. SRL, S.C. M&S M. S.R.L. şi  S.C. 

O.B. SRL au ajutat la săvârşirea faptelor descrise anterior, punând la dispoziţia autorilor 
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înscrisurile de care aveau nevoie sau R.izând nemijlocit operaţiunile care urmau să fie 

ascunse. 

C.D., N.R. şi S.C. I.J. SRL au  transferat prin tranzacţii repetate suma totală de 

13.212.000 dolari din sumele obţinute din evaziune fiscală către un cont din Dubai controlat 

de inculpaţii N.R. şi N.D.M., înregistrând ca justificare operaţiuni fictive de consultanţă, 

pentru a disimula originea ilicită a acestor sume. 

Mecanismul evazionist presupunea importul de motorină în regim de antrepozit fiscal, 

fără plata accizelor, de către S.C. I.J. SRL, care o revindea imediat către S.C. E.R.G. SRL 

În pA.el, S.C. E.R.G. SRL achiziţiona în mod fictiv ţiţei de la mai multe societăţi 

fantomă şi întocmea înscrisuri care atestau un proces industrial ce nu avea loc în R.itate, în 

care motorina era amestecată cu ţiţei, obţinându-se produse petroliere inferioare slab accizate. 

Aceste produse (combustibil lichid greu şi combustibil lichid navo) erau vândute în mod fictiv 

către alte societăţi fantomă, astfel încât producătorul se descărca scriptic de stocul de 

motorină. 

În R.itate, motorina era vândută direct de S.C. E.R.G. SRL către mai mulţi 

distribuitori (S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L.), în baza unor documente fictive care 

atestau ca furnizori un alt grup de societăţi fantomă, astfel încât cumpărătorii să aibă o 

justificare scriptică a stocului. 

Ulterior, motorina era distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute erau 

transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori 

iniţiali ai circuitului, de unde erau retrase în numerar şi erau împărţite între membrii grupului. 

În acest mod, S.C. E.R.G. SRL a ascuns natura R.ă a activităţilor comerciale 

desfăşurate, împiedicând stabilirea sursei impozabile, şi nu a achitat acciza şi taxa pe valoarea 

adăugată datorate pentru vânzarea cu motorină, ci o sumă mult mai mică aferentă 

operaţiunilor cu combustibil lichid. Accizele de la plata cărora s-a sustras societatea sunt în 

cuantum de 131.360.917,09 lei, iar TVA-ul în cuantum de 109.373.185,05 lei. Totodată, prin 

înregistrarea de cheltuieli fictive de achiziţie de ţiţei şi transport corespunzător a fost diminuat 

profitul şi implicit impozitul datorat cu suma de 1.908.103,30 lei. 

În cadrul grupului, N.R. şi N.D.M. aveau rolul de coordonare a întregii activităţi 

infracţionale, fiind autorii planului, cei care au avansat resursele necesare şi principalii 

beneficiari ai sumelor obţinute din evaziunea fiscală. Totodată, inculpaţii deţineau 95% din 

părţile sociale ale S.C. E.R.G. SRL şi au săvârşit în mod nemijlocit fapte prin care au ascuns 

sursa impozabilă, mascând tranzacţiile generatoare de obligaţii sub forma unor activităţi de 

prelucrare neR.e, au omis evidenţierea operaţiunilor prin care a fost vândută motorina şi au 

evidenţiat în schimb achiziţii fictive de ţiţei şi de servicii de transport, în scopul diminuării 

sumelor datorate la buget. 

Inculpaţii G.G, C.D., B.M., J.A.F., P.D.E. şi B.N. erau subordonaţi direct soţilor 

NEMEŞ în cadrul grupului şi aveau rolul de executanţi ai planului infracţional, ocupându-se 

de operaţiunile de import de motorină, transportul acesteia, controlul societăţilor fantomă 

implicate în operaţiunile fictive şi transferul sumelor de bani. Inculpatul G.G avea rolul de 

administrator al S.C. E.R.G. SRL şi a acţionat ca autor al faptelor de ascundere a sursei 

impozabile, a omis evidenţierea operaţiunilor şi a evidenţiat operaţiuni fictive, iar ceilalţi 

inculpaţi au ajutat la săvârşirea acestor fapte. C.D., administratorul S.C. I.J. SRL, a avut o 

contribuţie esenţială la autorităţile evazioniste şi este autorul faptelor prin care o parte a 

produsului infracţional a fost mascat sub forma unor plăţi pentru operaţiuni de consultanţă şi 

transferat către N.R. şi N.D.M. în Dubai. 

M.O.I. (administratorul  S.C.B.O. S.R.L) şi G.P.P.(administratorul S.C.A.O. S.R.L.), 

au participat la activitatea grupului şi au contribuit la fraudarea bugetului, achiziţionând de 

la S.C. E.R.G. SRL motorina pentru care nu se plătiseră taxe şi mascând aceste operaţiuni st
iri

pe
su

rs
e.r

o



prin folosirea unor documente care atestau o provenienţă fictivă, după care au distribuit-o 

către staţiile de carburant şi au transferat către furnizori sumele obţinute.  

M.C.A. şi S.E. au sprijinit grupul infracţional în schimbul unei părţi din beneficiile 

obţinute, asigurând legătura cu funcţionari publici aflaţi în sfera lor de influenţă şi care erau în 

poziţia de a le proteja interesele. Totodată, M.C.A. şi S.E. au R.izat demersuri la cererea 

lui N.R., astfel încât să influenţeze procedura de numire a unor funcţionari pentru ca 

activitatea evazionistă să se poată desfăşura netulburată. 

B.S., preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, C.V.,vicepreşedinte al 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi S.F.D., ofiţer în cadrul Direcţiei Generale de 

Informaţii şi Protecţie Internă, au sprijinit activitatea grupului, garantându-i protecţia în 

virtutea funcţiilor pe care le deţineau. Inculpaţii cunoşteau activitatea grupării şi au participat 

în mod repetat la întâlniri cu liderii acesteia, însă nu şi-au exercitat atribuţiile pentru a stopa 

fraudarea bugetului, folosind în schimb informaţiile pe care le deţineau şi poziţia pe care o 

aveau pentru a sprijini funcţionarea mecanismului evazionist. 

Activitatea grupului infracţional a fost sprijinită şi de P.Ş., care asigura comunicarea 

dintreM.C.A. şi ceilalţi membri ai grupării, V.M. şi L.G., care întocmeau documente fictive 

pentru justificarea operaţiunilor neR.e, I.L.F., care R.iza retrageri de numerar din societăţile 

fantomă şi preda sumele persoanelor aflate deasupra sa în ierarhie şi ........., care identifica 

persoane cu venituri reduse dispuse să figureze ca administratori formali ai societăţilor 

fantomă. 

S.C. E.R.G. SRL s-a sustras de la plata obligaţiilor către bugetul de stat ascunzând 

tranzacţiile cu motorină desfăşurate, omiţând evidenţierea unor operaţiuni comerciale şi 

evidenţiind achiziţii fictive de ţiţei şi de servicii de transport. 

S.C. I.J. SRL a contribuit la operaţiunile efectuate de S.C. E.R.G. SRL, livrându-i 

motorina necesară şi furnizându-i documente fictive privind livrări de ţiţei. Totodată, a 

transferat o parte a produsului infracţional în Dubai sub forma unor operaţiuni fictive de 

consultanţă  pentru a ascunde originea banilor. 

S.C. D.Z. SRL. şi S.C. P.N. S.R.L. (controlate în fapt DE B.N.), precum şi S.C. R.G. 

S.R.L., S.C. ACCESSING PERFECT S.R.L. şi S.C. M&S M. S.R.L. (controlate în fapt 

de C.D.) au contribuit la R.izarea circuitului fictiv prin care S.C. E.R.G. SRL se aproviziona 

aparent cu ţiţei, furnizând documentele necesare pentru înregistrarea în contabilitate a acestor 

operaţiuni. Totodată, S.C. D.Z. SRL. şi S.C. P.N. S.R.L. au retras în numerar aproximativ 

120.000.000 lei din sumele obţinute din evaziune fiscală, folosind ca justificare achiziţii 

fictive de ceR.e. 

S.C. M.E. S.R.L. şi S.C. G.I.S. SRL. (controlate în fapt de J.A.F. şi P.D.E.), precum 

şi S.C. C.D. SRL (controlată în fapt de C.D.) au contribuit la înregistrarea operaţiunilor 

fictive prin care S.C. E.R.G. SRL vindea aparent combustibil lichid, furnizând documentele 

necesare pentru înregistrarea în contabilitate a acestor operaţiuni. 

S.C. C.D. SRL şi S.C. A.E. S.R.L. (controlate în fapt deC.D.), împreună cu alte 

societăţi fantomă controlate în fapt de P.D.E.şi J.A.F., au ajutat la ascunderea tranzacţiilor 

prin care S.C. E.R.G. SRL vindea motorină către S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. SRL 

furnizând documentele necesare pentru a crea aparenţa că există alţi furnizori ai carburantului. 

S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. au achiziţionat de la S.C. E.R.G. SRLmotorina 

pentru care nu se plătiseră taxe şi au transferat către furnizori sumele obţinute, contribuind în 

acest mod la obţinerea beneficiilor.  

S.C. R.T.C. SRL şi S.C. C.L. S.R.L. (controlate în fapt deJ.A.F. şi de P.D.E.) au 

R.izat transporturile de motorină direct de la terminalele de import până la beneficiarii finali 

în baza unor documente de provenienţă fictive, contribuind în acest mod la ascunderea 

operaţiunilor dintre S.C. E.R.G. SRL şi distribuitorii S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. 

S.R.L. Totodată, au furnizat documentele necesare pentru ca S.C. E.R.G. SRL să poată 
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înregistra în contabilitate servicii fictive de transport corespunzătoare achiziţiilor fictive de 

ţiţei. 

S.C. D.O.L. SRL (controlată de I.L.F.) şi S.C. E.S.S. S.R.L. (controlată de J.A.F.) au 

contribuit la obţinerea produsului infracţional de către autorii evaziunii fiscale, prin R.izarea 

de operaţiuni bancare cu justificări fictive. 

  

B.    Camera preliminară 
Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei Curţi la data de 01.07.2014, sub 

nr.4365/2/2014. 

După sesizarea judecătorului de cameră preliminară prin rechizitoriu, potrivit 

încheierii de şedinţă din camera de consiliu din data de 08.07.2014, rămasă definitivă prin 

încheierea nr.2277/2014 din 11.07.2014 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.4365/2/2014/a1 (în sensul respingerii 

contestaţiilor formulate împotriva acestei încheieri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi de inculpatul N.R.), s-a constatat 

legalitatea şi temeiniciamăsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul N.R., menţinându-

se această măsură preventivă pe o perioadă de 30 de zile, iar în privinţa inculpatei N.D.M. s-a 

dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu luată faţă de aceasta prin încheierea din data 

de 16.06.2014 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel 

Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în dosarul nr.3850/2/2014, rămasă definitivă prin încheierea 

din 25.06.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu 

măsura preventivă a controlului judiciar. 

Ulterior, pe parcursul procedurii de cameră preliminară, aceste măsuri preventive au 

fost menţinute succesiv pentru perioade de câte 30 de zile (măsura arestului preventiv 

privindu-l pe inculpatul N.R.), respectiv de câte 60 de zile (măsura preventivă a controlului 

judiciar privind-o pe inculpata N.D.M.). 

Prin încheierea din data de 20.10.2014, judecătorul de cameră preliminară al Curţii a 

constatat legalitatea sesizării instanţei, a efectuării actelor şi a administrării probelor în faza de 

urmărire penală, respingând, ca nefondate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii B.S., 

N.R., N.D.M., B.M., G.P.P., S.C. A.O. SRL P.D.E., C.V. şi M.O.I. sub aceste aspecte şi a 

dispus începerea judecăţii. 

Motivele care au stat la baza pronunţării încheierii respective sunt expuse în detaliu în 

considerentele acesteia, astfel că nu vor mai fi reluate. 

Contestaţiile formulate de inculpaţii N.R., N.D.A., B.M., P.D.E., G.P.P., B.S. şi C.V. 

împotriva încheierii anterior menţionate au fost respinse, ca nefondate, prin încheierea 

nr.3094/2014 din data de 04.12.2014, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr.4365/2/2014/a7. 

  

C.    Cercetarea judecătorească 
După ce la termenul de judecată din data de 12.01.2015 s-a dat citire actului de 

sesizare a instanţei, Curtea a pus în vedere inculpaţilor faptul că potrivit dispoziţiilor art.374 

alin.4 Cod de procedură penală pot solicita ca judecata să aibă loc numai în baza probelor 

administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor noi pe care le pot prezenta în acest 

stadiu procesual, dacă recunosc în totalitate faptele reţinute în sarcina lor, cu consecinţa 

reducerii cu o treime a limitelor pedepsei închisorii prevăzute de lege pentru infracţiunile de 

care sunt acuzaţi, conform art.396 alin.10 Cod de procedură penală, context în care inculpatul 

G.G (arestat într-o altă cauză şi asistat de apărător ales) şi-a exprimat opţiunea de a fi judecat 

potrivit procedurii simplificate, bazată pe recunoaşterea învinuirii. 

Drept urmare, după ascultarea acestuia în conformitate cu prevederile art.375 alin.1 

Cod de procedură penală, Curtea, luând şi concluziile procurorului şi ale celorlalte părţi, a 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



hotărât că cererea acestui inculpat de a fi judecat pe baza probatoriului administrat în cursul 

urmăririi penale este întemeiată, motiv pentru care potrivit art.46 Cod de procedură penală a 

dispus disjungerea cauzei privindu-l pe acest inculpat (sub aspectul laturii penale), astfel că a 

fost format dosarul nr.1573/2/2015. 

Prin sentinţa penală nr.79 din 07.05.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – 

Secţia I Penală în dosarul format prin disjungere (având nr.1573/2/2015), faţă de inculpatul 

G.G s-a dispus următoarea soluţie: 

În temeiul art.367 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, art.19 din O.U.G. 

nr.43/2002 și art.396 alin.10 Cod procedură penală, inculpatul G.G a fost condamnat la 

pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup 

infracţional organizat. 

În temeiul art.67 alin.1 Cod penal a fost interzis inculpatului, ca pedeapsă 

complementară, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 lit.a), b), g) și k) Cod penal pe o durată 

de 2 ani, care se va executa conform art.68 alin.3 Cod penal după executarea pedepsei 

principale a închisorii sau considerarea ca executată a acesteia. 

În temeiul art.65 Cod penal a fost interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, 

exercițiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) și k) Cod penal, pedeapsă care se va 

executa conform art.66 alin.3 Cod penal din momentul rămânerii definitive a hotărârii și până 

la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 

În temeiul art.9 alin.1 lit.a), b), și c) și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 

Cod penal, art.19 din O.U.G. nr.43/2002 și  art.396 alin.10 Cod procedură penală, a fost 

condamnat inculpatul G.G la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

evaziune fiscală. 

În temeiul art.67 alin.1 Cod penal a fost interzis inculpatului, ca pedeapsă 

complementară, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 lit.a), b), g) și k) Cod penal pe o durată 

de 2 ani, care se va executa conform art.68 alin.3 Cod penal  după executarea pedepsei 

principale a închisorii sau considerarea ca executată a acesteia. 

În temeiul art.65 Cod penal a fost interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, 

exercițiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b), g) și k) Cod penal, pedeapsă care se va 

executa conform art.66 alin.3 Cod penal din momentul rămânerii definitive a hotărârii și până 

la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale 

În temeiul art.39 alin.1 lit.b Cod penal raportat la art.38 Cod penal şi art.45 alin.3 lit.a 

Cod penal a fost aplicată inculpatului pedeapsa principală cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 

2 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art.66 lit.a), b), g) și k) Cod penal, la care s-

a adăugat un spor de 8 luni închisoare (o treime din pedeapsa de 2 ani închisoare), urmând ca 

în final inculpatul să execute pedeapsa principală rezultantă de 3 ani şi 8 luni închisoare şi 2 

ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art.66 lit.a), b), g) și k) Cod penal, ca 

pedeapsă complementară, care se va executa după executarea pedepsei principale a închisorii 

sau considerarea ca executată a acesteia. 

În temeiul art.45 alin.5 Cod penal a fost interzis inculpatului, ca pedeapsă 

accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art.66 lit. a), b), g) și k) Cod penal pe o durată de 2 

ani, care se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii și până la executarea sau 

considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. 

Latura civilă urmează a se soluționa în dosarul nr.4365/2/2014. 

În temeiul art.274 alin.1 Cod procedură penală inculpatul a fost obligat la plata sumei 

de 6.000 de lei cheltuieli judiciare către stat. 

Această sentinţă privindu-l pe inculpatul G.G a rămas definitivă prin respingerea 

apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia 

Naţională Anticorupţie şi de inculpat, conform deciziei penale nr.318/A din 21.09.2015 a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în dosarul nr.1573/2/2015. 
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În cursul cercetării judecătoreşti efectuată în dosarul nr.4365/2/2016, instanţa a 

procedat, în mod nemijlocit, în condiţii de publicitate şi contradictorialitate, la ascultarea 

inculpaţilor N.R., N.D.M., M.O.I., G.P.P., B.S., B.M., C.V., I.L.F., V.M., C.D., B.N. şi 

P.D.E., care au solicitat în mod explicit ca judecata să e desfăşoare potrivit procedurii de drept 

comun, prin readministrarea probelor strânse în cursul urmăririi penale şi administrarea de 

probe noi în apărare.   

Deşi întrebat în mod explicit aproape la fiecare termen de judecată, inculpatul J.A.F. 

nu a dorit să dea nicio declaraţie în faţa acestei Curţi cu privire la acuzaţiile ce-i sunt imputate 

potrivit rechizitoriului, opţiunea acestuia de a se prevala de dreptul la tăcere fiind consemnată 

şi în cuprinsul declaraţiei date la termenul de judecată din data de 07.12.2015. 

Totodată, întrucât inculpatul S.F.D., atât personal, cât şi prin intermediul apărătorului 

său ales, a susţinut că este posibil ca prin audierea lui în legătură cu faptele pentru care a fost 

trimis în judecată să dezvăluie date şi informaţii care ar avea caracter de secret de stat sau de 

secret de serviciu, la termenul de judecată din data de 07.12.2015, în condiţiile art.352 Cod de 

procedură penală, Curtea a procedat la declararea şedinţei de judecată nepublică în vederea 

ascultării acestui inculpat, însă prevalându-se de faptul că adresase o solicitare 

reprezentanţilor instituţiei în cadrul căreia era angajat la data comiterii faptelor în scopul de a 

lămuri împreună cu aceştia faptele şi împrejurările pe care le-ar putea relata în faţa instanţei, a 

refuzat să dea o declaraţie la acel moment referitor la acuzaţiile imputate, aspect consemnat în 

cuprinsul declaraţiei scrise întocmită la acel moment. La termenele ulterioare inculpatul 

S.F.D. nu şi-a arătat disponibilitatea de a fi ascultat în cadrul cercetării judecătoreşti, iar în 

şedinţa de judecată din data de 10.05.2016, prin intermediul apărătorului ales, acesta a 

precizat în mod explicit că nu este dispus să fie audiat de către Curte, nici măcar în şedinţă 

nepublică, ci a solicitat ca ascultarea sa să se facă exclusiv în prezenţa judecătorului, o atare 

cerere fiind considerată de către Curte ca lipsită de fundament legal, prin raportare la normele 

procedurale care guvernează desfăşurarea procesului penal. 

De asemenea, pe parcursul cercetării judecătoreşti, Curtea a procedat la audierea 

martorilor menţionaţi în dispozitivul rechizitoriului, excepţie făcând martorii ...... a căror 

audiere nu a fost posibilă, făcându-se astfel aplicarea dispoziţiilor art.383 Cod de procedură 

penală. 

În aceeaşi etapă procesuală s-a procedat şi la audierea martorilor propuşi în apărare de 

către inculpaţi, respectiv ... – pentru inculpata N.D.M., ...– pentru inculpatul N.R., ... - pentru 

inculpata V.M., ... – pentru inculpatul G.P.P., ....– pentru inculpatul B.S., .... - pentru 

inculpatul C.V. şi .... – pentru inculpatul B.M., precum şi la audierea unor persoane despre 

care, din probatoriul administrat anterior, au rezultat date că ar deţine sau ar fi putut deţine 

informaţii cu privire la împrejurările factuale ale cauzei, respectiv inculpatul G.G, 

administrator al S.C. E.R.G. SRL, martorul .........– notar public şi martorul .........– 

administrator al S.C. R.H. S.R.L. 

Inculpaţilor le-a fost încuviinţată şi au administrat, în apărare, proba cu înscrisuri (pe 

situaţia de fapt sau, după caz, în circumstanţiere), în cadrul acestei probe fiind obţinute, prin 

mijlocirea instanţei, şi numeroase înscrisuri de la diverse instituţii publice (.....), urmând ca 

înscrisurile care au legătură cu faptele ce fac obiectul judecăţii, să fie menţionate şi analizate 

pe parcursul expunerii. 

În cadrul aceleiaşi probe, inculpaţii N.R. şi N.D.M. au prezentat, în apărare, un raport 

de expertiză criminalistică (grafică) extrajudiciară întocmit de expertul .......... 

Prin încheierea de şedinţă din data de 14.12.2015, în temeiul art.374 alin.10 Cod de 

procedură penală, Curtea, luând în considerare faptul că anumite aspecte decelate din 

obiectivele propuse de către inculpaţi pentru efectuarea unei noi expertize judiciare financiar 

contabile nu au fost examinate prin raportul de expertiză întocmit în cursul urmăririi penale, a 

dispus, din oficiu, efectuarea unui supliment la raportul de expertiză financiar contabilă 
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întocmit în cursul urmăririi penale de către expertul contabil judiciar ......... prin care să se 

răspundă următoarelor cerințe: 1. Să se analizeze dacă înscrisurile depuse la dosarul cauzei la 

data de 05.10.2015, de către inculpatul N.R. (respectiv cele opt mape ce constituie anexele 

vol.X, d.f.) au fost sau nu, avute în vedere la elaborarea raportului de expertiză contabilă 

judiciară, întocmit în cursul urmăririi penale, iar în situația unui răspuns negativ, în urma 

examinării acestora, să se precizeze dacă și în ce sens, respectivele înscrisuri influențează 

conținutul concluziilor din raportul inițial; 2. Să se verifice dacă cheltuielile de transport 

facturate de către societățile care potrivit actului de sesizare a instanței au efectuat transportul 

de motorină de la O.T. Constanța, la S.C. B.O. SRL., respectiv la S.C. A.O. SRL generează 

modificări asupra cuantumului prejudiciului calculat prin raportul de expertiză contabilă 

judiciară întocmit în cursul urmăririi penale; 3. Să se determine valoarea presupusului 

prejudiciu cauzat bugetului de stat prin luarea în considerare ca perioadă pretins infracțională 

a intervalului de timp cuprins între mai 2011 – 31.05.2012; 4. Să se stabilească, pe baza 

documentelor financiar-contabile existente în dosarul cauzei, precum și a oricăror altor surse 

de informare publică disponibile, dacă societățile comerciale care au facturat livrare de 

motorină către S.C. B.O. SRL. și S.C. A.O. S.R.L. au calculat și achitat către bugetul statului 

obligațiile fiscale aferente acestor operațiuni, iar în cazul unui răspuns afirmativ, să se verifice 

dacă și în ce sens această împrejurare modifică conținutul concluziilor raportului inițial. 

Acest supliment la raportul de expertiză financiar contabilă a fost depus la dosarul 

cauzei la data de 21.02.2016, la administrarea acestei probe participând şi experţii consilieri 

.........– recomandat de inculpaţii N.R. şi N.D.M. şi ...., recomandat de inculpatul G.P.P., care 

şi-au exprimat în scris propriile opinii în legătură cu obiectivele stabilite de instanţă. 

De asemenea, expertul oficial a formulat şi a depus la dosarul cauzei răspunsul scris cu 

privire la obiecţiunile ridicate de inculpaţii N.R., N.D.M., S.C. A.O. S.R.L. şi G.P.P.. 

Din dispoziţia instanţei, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a comunicat datele 

actualizate privitoare la situaţia juridică a societăţilor comerciale trimise în judecată în cauza 

pendinte, precum şi informaţii cu privire la istoricul S.C. K.L. S.R.L., S.C. B.S.  S.R.L., S.C. 

B.G.L. S.R.L., S.C. K.O.I. S.R.L., S.C. L.E. S.R.L., S.C. P.O.D. S.R.L., S.C. R.H. S.R.L., 

S.C. B.C. S.R.L. şi S.C. B.&O.I. S.R.L. 

La solicitarea inculpatei N.D.M., partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE 

ADMINISTRARE FISCALĂ a formulat un răspuns scris cu privire la următoarele chestiuni 

punctuale invocate de aceasta: care a fost modalitatea de constituire a ANAF ca parte civilă în 

dosarul penal; în vederea stabilirii unui eventual prejudiciu cauzat de către o societate 

comercială, care sunt documentele fiscale care trebuie analizate şi ulterior ce documente se 

impune a fi întocmite de către reprezentanţii ANAF, conform legislaţiei fiscale; care este 

singurul document legal în baza căruia se stabileşte eventualul prejudiciu cauzat de către o 

societate prin (în) acţiunile reprezentanţilor acesteia (raportat la dispoziţiile Legii 

nr.241/2005); din punct de vedere fiscal, posibilitatea ca o creanţă fiscală cu titlu de 

prejudiciu cauzat bugetului de stat să fie stabilită printr-un raport de expertiză financiar-

contabil întocmit de către un expert contabil care nu face parte din instituţia ANAF (raportat 

la dispoziţiile art.93 alin.2 Cod de procedură fiscală şi cine are răspunderea pentru 

determinarea creanţei fiscale. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 11.01.2016, în temeiul art.250 Cod de procedură 

penală, a fost respinsă ca neîntemeiată contestaţia formulată de inculpata N.D.M. împotriva 

proceselor verbale de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr.(…), precum contestaţia 

formulată de inculpatul B.M. împotriva proceselor verbale de sechestru asigurător pentru 

bunuri mobile nr.(..), iar prin încheierea din data de 08.02.2016, în temeiul art.255 Cod de 

procedură penală rap. la art.250 Cod de procedură penală, a fost respinsă ca neîntemeiată 

cererea formulată de petenta .........de restituire a unor bunuri ridicate cu prilejul percheziţiei 

domiciliare efectuate de către organele de urmărire penală în locuinţa inculpatului B.M.. 
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La termenul de judecată din data de 07.03.2016, reprezentantul Ministerului Public a 

formulat o cerere de schimbare a încadrării juridice întemeiată pe dispoziţiile art.386 Cod de 

procedură penală, solicitând ca în privinţa infracţiunilor de evaziune fiscală (atât în forma 

autoratului, cât şi a complicităţii) şi spălare de bani, deduse judecăţii să fie reţinută incidenţa 

prevederilor art.35 alin.1 Cod penal, referitoare la comiterea acestor infracţiuni în formă 

continuată, iar la termenul de judecată din data de 18.04.2016, Curtea a pus în discuţie, din 

oficiu, schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală reţinută în sarcina 

inculpatei N.D.M., în complicitate la această infracţiune, cu privire la ambele aceste cereri 

inculpaţilor acordându-li-se răgazul necesar în vederea pregătirii apărării. 

O cerere de schimbare a încadrării juridice a fost formulată şi de inculpatul I.L.F., în 

sensul înlăturării variantei agravate a infracţiunii de evaziune fiscală prev. de alin.3 al art.9 

din Legea nr.241/2005. 

De asemenea, la termenul de judecată din data de 10.05.2016, mai înainte de începerea 

dezbaterilor în fond, Curtea a solicitat reprezentantului Ministerului Public şi inculpaţilor, 

asistaţi juridic de apărători aleşi sau după caz desemnaţi de instanţă din oficiu, să facă 

precizări cu privire la calificarea juridică a faptelor, în raport cu legea penală aplicabilă 

acestora, aspect asupra căruia s-au formulat concluzii în dezbaterile de la acel termen. 

La data de 31.03.2016, prin serviciul registratură al instanţei, la dosarul cauzei a fost 

depusă pentru inculpatul B.N., fotocopia ordonanţei nr.115/P/2016 din data de 15.03.2016 

emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 

Anticorupţie prin care a fost admisă cererea acestui inculpat cu privire la aplicabilitatea art.19 

din Legea nr.682/2002, corespunzătoare deciziei Curţii Constituţionale nr.67 din 26.02.2015 

publicată în M.Of. nr.185 din 18.03.2015, relaţiile privitoare la acest aspect fiind comunicate 

instanţei şi pe cale oficială prin adresa nr.115/P/2016 din 22.04.2016. 

În şedinţa publică din data de 21.03.2016, cerere completată apoi la termenul din 

18.04.2016 şi însuşită şi de ceilalţi inculpaţi, apărătorul ales al inculpatului N.R., invocând 

considerentele deciziei Curţii Constituţionale nr.51 din 16.02.2016 şi prevederile art.282 

alin.1 Cod de procedură penală, a solicitat înlăturarea din ansamblul probelor strânse în cauză, 

pe motiv că ar fi lovite de nulitate relativă, a proceselor verbale de redare a conţinutului 

convorbirilor telefonice şi a comunicărilor interceptate şi înregistrate, după caz, în baza unor 

mandate de siguranţă naţională sau cu autorizarea instanţei competente, context în care Curtea 

a dispus efectuarea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a Corupţiei pentru ca în interesul 

soluţionării cauzei să comunice care a fost organul care, în condiţiile art.912 din Codul de 

procedură penală din 1968, începând cu data de 01.03.2012, a pus în executare, autorizaţiile 

de interceptare şi de înregistrare emise de instanţa competentă în dosarul de urmărire penală 

nr.54/P/2012. Urmare acestei solicitări, cu adresa nr.54/P/2012 din data de 04.05.2016, 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - 

Secţia de Combatere a Corupţiei a comunicat că mandatele de supraveghere tehnică emise în 

dosarul nr.54/P/2012 au fost puse în executare de către Serviciul Tehnic din cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie. 

În ceea ce priveşte măsurile preventive, pe parcursul cercetării judecătoreşti, măsura 

arestării preventive dispusă faţă de inculpatul N.R. a fost menţinută succesiv până la data de 

27.11.2015, când prin decizia penală nr.1620 din data de 27.11.2015 pronunţată de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, admiţându-se contestaţia formulată de inculpatul 

N.R. împotriva încheierii de şedinţă din data de 16.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti – Secţia I Penală, a fost desfiinţată, în parte, această încheiere, în sensul că, în 

temeiul art.242 alin.2 Cod de procedură penală rap. la art.202 alin.4 lit.d şi la art.218 Cod de 

procedură penală, s-a dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura preventivă a 

arestului la domiciliu. Mai apoi, prin încheierile definitive din datele de 10.12.2015, 
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11.01.2016, 07.03.2016 şi 18.04.2016, Curtea a procedat în mod succesiv la verificarea 

legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul 

N.R. prin înlocuirea măsurii arestării preventive, dispunând menţinerea acestei măsuri şi 

totodată, respingând ca neîntemeiate cererile inculpatului de înlocuire a măsurii arestului la 

domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar, respectiv de modificare a conţinutului 

măsurii arestului la domiciliu prin încuviinţarea schimbării locaţiei unde se execută respectiva 

măsură. 

Totodată, prin încheierea de şedinţă din data de 04.05.2015, în temeiul art.242 Cod de 

procedură penală, Curtea a dispus revocarea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă 

faţă de inculpata N.D.M., respectiva încheiere rămânând definitivă prin respingerea 

contestaţiei promovate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia 

Naţională Anticorupţie, conform deciziei penale nr.641/2015 din data de 06.05.2015 

pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul penal 

nr.4365/2/2014/a13. 

De asemenea, prin încheierea de şedinţă din data de 07.12.2015, în temeiul art.493 

alin.1 lit.a Cod de procedură penală, Curtea a dispus luarea măsurii preventive a suspendării 

procedurii de lichidare a persoanei juridice faţă de inculpata S.C. C.L. SRL respectiva 

încheiere rămânând definitivă prin respingerea ca nefondată a contestaţiei formulată de 

inculpata persoană juridică, potrivit deciziei penale nr.1755 din data de 23.12.2015 pronunţată 

de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală. Ulterior, această măsură preventivă a fost 

menţinută succesiv pentru perioade de câte 60 de zile, conform dispoziţiilor art.493 alin.4 Cod 

de procedură penală, prin încheierile de şedinţă din datele de 11.01.2016, 07.03.2016, 

respectiv 18.04.2016, rămase definitive prin necontestare.  

  

D.    Situaţia de fapt, probatoriul şi apărările inculpaţilor 
Înainte de a proceda la examinarea propriu-zisă a fondului cauzei, Curtea găseşte 

oportun a analiza în mod prioritar temeinicia solicitărilor unanime ale inculpaţilor de 

constatare a nelegalităţii interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi a 

comunicărilor tip SMS, prezentate ca probe în susţinerea acuzaţiilor deduse judecăţii. 

În acest sens, Curtea reţine că la termenul de judecată din data de 21.03.2016, 

apărătorul ales al inculpatului N.R. a formulat o cerere orală prin care, făcând trimitere la 

decizia Curţii Constituţionale nr.51/2016, a solicitat să se constate nulitatea relativă a tuturor 

interceptărilor efectuate de către Serviciul Român de Informaţii cu încălcarea art.8 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ca urmare a ingerinţei unui organ necompetent în 

viaţa privată a persoanelor vizate de aceste interceptări, cerere însuşită în mod unanim şi de 

către ceilalţi inculpaţi, persoane fizice şi juridice, prin apărătorii lor. 

Ulterior, la termenul de judecată din data de 18.04.2016, apărarea inculpatului N.R. a 

depus la dosarul cauzei o cerere precizatoare cu privire la excepţia invocată urmare a 

pronunţării deciziei Curţii Constituţionale nr.51/2016, la care de asemenea au achiesat şi 

ceilalţi inculpaţi, prin precizările explicite ale apărătorilor lor, solicitând în concret, ca în 

aplicarea dispoziţiilor art.282 rap. la art.142 alin.1 Cod de procedură penală şi a deciziei 

nr.51/2014 a Curţii Constituţionale, să se dispună înlăturarea din ansamblul probator al cauzei 

a următoarelor probe şi acte procedurale pe care le consideră nelegale:  

………………………………………………………………………………... 

În examinarea pertinenţei solicitărilor anterior menţionate, Curtea porneşte de la 

premisa că în cauza pendinte au fost R.izate două tipuri de interceptări şi înregistrări: unele 

dispuse, conform art.3 din Legea nr.51/1991, în baza unor mandate de siguranţă naţională 

emise de către judecătorul anume desemnat de preşedintele Înalte Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

prin care a fost autorizat Serviciul Român de Informaţii să efectueze respectivele interceptări 

şi înregistrări, aceste mandate fiind ulterior declasificate de către Înalta Curte de Casaţie şi 
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Justiţie la solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, conform dispoziţiilor art.24 alin.5 şi 10 

din legea nr.182/2002 şi art.20 alin.1 din H.G. nr.585/2002 şi altele încuviinţate în temeiul 

dispoziţiilor art.911 şi următoarele din Codul de procedură penală din 1968, prin încheierile 

judecătorului competent din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. 

Curtea reaminteşte că prin decizia nr.51/16.02.2016 a Curţii Constituţionale a 

României, publicată în M.Of. nr.190/14.03.3016, admiţându-se excepţia de 

neconstituţionalitate invocată într-o cauză aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I 

Penală, s-a constatat că sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” din cuprinsul 

dispoziţiilor art.142 alin.1 din Codul de procedură penală este neconstituţională. 

Aşadar, decizia nr.51/16.02.2016 a Curţii Constituţionale se referă la măsurile de 

supraveghere tehnică ce ar putea fi dispuse în baza prevederilor art.142 din Codul de 

procedură penală intrat în vigoare la data de 01 februarie 2014 (adoptat prin Legea 

nr.135/2010), efectele sale neputând fi extinse şi asupra altor dispoziţii legale, astfel că, în 

condiţiile în care interceptările şi înregistrările convorbirilor sau ale comunicărilor efectuate 

prin telefon sau prin alte mijloace electronice de comunicare R.izate în prezenta cauză au fost 

dispuse fie în baza Legii siguranţei naţionale nr.51/1991, fie în temeiul art.911 şi următoarele 

din Codul de procedură penală din 1968, acestea nu intră sub incidenţa efectelor deciziei 

Curţii Constituţionale. 

De altfel, în privinţa înregistrărilor şi interceptărilor efectuate în conformitate cu 

prevederile art.911 şi următoarele din Codul de procedură penală din 1968, nici nu se poate 

pune problema constatării vreunei nelegalităţi prin prisma principiilor care se desprind din 

considerentele deciziei nr.51/2016 a Curţii Constituţionale, întrucât astfel cum rezultă din       

adresa nr.54/P/2012 din data de 04.05.2016, comunicată la solicitarea instanţei de către 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - 

Secţia de Combatere a Corupţiei, autorizaţiile de interceptare şi înregistrare emise de instanţa 

competentă în dosarul de urmărire penală nr.54/P/2012 au fost puse în executare de către 

Serviciul Tehnic din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar nu de către alte organe 

specializate ale statului. 

Pe de altă parte, eventuala nelegalitate a interceptărilor şi înregistrărilor R.izate în 

temeiul Legii nr.51/1991, fie din perspectiva necompetenţei organului care a pus în executare 

mandatele de siguranţă naţională, fie din perspectiva naturii infracţiunilor în privinţa cărora au 

fost încuviinţate astfel de măsuri, nelegalitate care putea fi invocată şi anterior pronunţării 

deciziei Curţii Constituţionale, trebuie examinată prin prisma regimului nulităţilor, întrucât 

potrivit art.102 alin.3 Cod de procedură penală, excluderea unei probe este atrasă de nulitatea 

actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea acelei probe ori prin care aceasta a fost 

administrată. 

Sub acest aspect, Curtea reaminteşte că potrivit art.4 alin.2 din Legea nr.255/2013 de 

punere în aplicare a Codului de procedură penală (Legea nr.135/2010), „Nulitatea oricărui act 

sau a oricărei lucrări efectuate înainte de intrarea în vigoare a legii noi, poate fi invocată 

numai în condiţiile Codului de procedură penală”. 

Pornind de la premisa că în speţa de faţă, înşişi apărătorii inculpaţilor au invocat 

incidenţa unor motive de nulitate relativă, trebuie subliniat faptul că potrivit art.282 alin.4 lit.a 

Cod de procedură penală, pentru încălcările intervenite în cursul urmăririi penale, nulitatea 

relativă poate fi invocată cel mai târziu până la închiderea procedurii de cameră preliminară. 

Ori în cazul de faţă, în care procedura camerei preliminare a fost definitiv finalizată 

încă din data de 04.12.2015. a fost depăşit de multă vreme momentul procesual până la care ar 

fi putut fi invocate astfel de nulităţi cu privire la acte îndeplinite în cursul urmăririi penale, 

astfel încât solicitarea de excludere a interceptărilor şi înregistrărilor R.izate în temeiul Legii 

nr.51/1991 apare ca fiind inadmisibilă. st
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De altfel, chiar şi în ipoteza în care Curtea ar fi avut posibilitatea de a examina 

legalitatea interceptărilor şi înregistrărilor R.izate de către Serviciul Român de Informaţii în 

temeiul autorizărilor date de către un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 

conformitate cu prevederile art.20 şi 21 din Legea nr.535/2004 rap. la art.3 lit.f şi l din Legea 

nr.51/1991, Curtea tot nu ar fi dat curs solicitării de înlăturare a acestor probe, întrucât 

abilitarea legală de a proceda la efectuarea de interceptări şi înregistrări de comunicaţii în 

situaţia ivirii unor date sau indicii din care ar rezulta existenţa unei ameninţări la adresa 

securităţii naţionale a României, îi este conferită Serviciului Român de Informaţii prin 

prevederile art.8 din Legea specială nr.51/1991 privind siguranţa naţională potrivit 

căruia ”Activitatea de informaţii pentru R.izarea siguranței naționale se executa de Serviciul 

Roman de Informații, organul de stat specializat in materia informațiilor din interiorul tarii,,, 

“, având totodată suport normativ, la vremea respectivă, şi în prevederile Codului de 

procedură penală din 1968, care prin art.224 alin.2 statua că „în vederea strângerii datelor 

necesare organelor de urmărire penală pentru începerea urmăririi penale, pot efectua acte 

premergătoare şi lucrătorii operativi din Ministerul de Interne, precum şi din celelalte organe 

de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, anume desemnaţi în acest scop, pentru 

fapte care constituie, potrivit legii, ameninţări la adresa siguranţei naţionale”,or potrivit art.4 

alin.1 din Legea nr.255/2013 de punere în aplicare a Codului de procedură penală (Legea 

nr.135/2010), „Actele de procedură îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a Codului de 

procedură penală, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, 

rămân valabile”.    

Drept urmare, Curtea constată că în urma publicării deciziei nr.51/16.02.2016 a Curţii 

Constituţionale a României, în speţa de faţă nu pot fi identificate motive pertinente pentru ca, 

potrivit solicitărilor inculpaţilor, să se dispună înlăturarea din ansamblul probator al cauzei a 

interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi a comunicărilor tip SMS, care astfel 

rămân în continuare câştigate cauzei. 

******* 

În continuare, analizând şi coroborând întregul probatoriu administrat în cauză până la 

acest moment procesual, prin prisma obiectului judecăţii, astfel cum este definit în art.371 din 

Codul de procedură penală, Curtea reţine că acest probatoriu pune în evidenţă 

următoarea situaţie de fapt: 

În perioada mai 2011 – iulie 2012, inculpaţii N.R., N.D.M., G.G, C.D., B.M., J.A.F., 

P.D.E., M.O.I. şi G.P.P. au constituit un grup infracţional organizat, al cărui scop, R.izat de 

altfel, l-a reprezentat săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata 

taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, aferente tranzacţiilor cu motorină R.izate în 

această perioadă prin intermediul S.C. E.R.G. SRL, care a comercializat acest combustibil sub 

aparenţa unor produse petroliere inferioare. 

Activitatea acestui grup de crimă organizată a fost sprijinită în diverse modalităţi, atât 

de către inculpaţii B.N., V.M. şi I.L.F., care acţionând sub autoritatea unora dintre membrii cu 

putere de decizie în cadrul grupului, executau dispoziţiile primite de la aceştia, cunoscând 

scopul ilicit urmărit, cât şi de către inculpaţii B.S., C.V. şi S.F.D., care prin prisma funcţiilor 

deţinute în carul unor instituţii ale statului cu rol în combaterea fenomenului evazionist, au 

alcătuit palierul de protecţie al grupării. 

În R.izarea scopului urmărit prin constituirea acestui grup infracţional, inculpaţii N.R. 

(care a acţionat ca un veritabil administrator de fapt al S.C. E.R.G. SRL), G.G (asociat şi 

administrator al S.C. E.R.G. SRL), precum şi însăşi SC E.R.G. S.R.L., au ascuns sursa 

impozabilă corespunzătoare activităţilor R.e de comercializare motorină pe care le-a 

desfăşurat societatea în perioada mai 2011 – iulie 2012, au înregistrat în contabilitatea 

societăţii şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis, în 

mod deliberat, înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se 
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sustrage de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, al căror cuantum aferent 

perioadei infracţionale anterior menţionate s-a ridicat la suma de 242.642.205,44 lei. 

La reuşita acestei activităţi infracţionale şi-au adus o contribuţie importantă şi 

inculpaţii persoane fizice N.D.M., C.D., B.M., J.A.F., P.D.E., M.O.I., G.P.P., V.M. şi I.L.F. 

sau persoane juridice S.C. I.J. SRL, S.C. D.Z. SRL., S.C. P.N. SRL S.C. R.G. S.R.L., S.C. 

ACCESSING PERFECT S.R.L., S.C. M.E. S.R.L., S.C. G.I.S. SRL., S.C. C.D. SRL, S.C. 

AGROLINE EXPRES S.R.L.,  S.C. B.O. SRL., S.C. A.O. SRL S.C. R.T.C. SRL, S.C. C.L. 

SRL S.C. D.O.L. SRL  S.C. E.S.S. S.R.L. S.C. C.D. SRL şi S.C. M.S.M. SRL care au ajutat la 

săvârşirea faptelor de evaziune fiscală comise în R.izarea obiectului de activitate al S.C. 

E.R.G. SRL, fie punând la dispoziţia autorilor acestei activităţi infracţionale înscrisurile de 

care aveau nevoie pentru asigurarea aparenţei de legalitate a tranzacţiilor comerciale 

înfăptuite (scriptic sau R.) ori R.izând nemijlocit operaţiunile care urmau să fie ascunse, fie, în 

cazul inculpatei N.D.M., punând la dispoziţia celor ce au conceput şi pus în practică 

mecanismul evazionist, însăşi societatea al cărei asociat majoritar era, prin intermediul căreia 

a fost desfăşurată activitatea de fraudare a bugetului consolidat al statului, în schimbul 

procurării unor avantaje materiale consistente pentru sine şi alţi apropiaţi ai săi. 

Pentru a asigura inculpaţilor N.R. şi N.D.M. beneficiul obţinerii unei părţi importante 

din produsul infracţional rezultat din activitatea evazionistă, inculpaţii C.D. şi S.C. I.J. SRL, 

prin efectuarea unor operaţiuni bancare repetate, au transferat către un cont din Dubai 

controlat de către inculpaţii N.R. şi N.D.M. prin intermediul C.I.L., suma totală de ..USD, 

provenită din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, înregistrând ca justificare, pentru a 

disimula originea ilicită a acestei sume, operaţiuni fictive de consultanţă. 

Mecanismul de fraudare a bugetului de stat elaborat şi înfăptuit de către membrii 

acestei grupări infracţionale a fost transpus în practică prin desfăşurarea mai multor activităţi 

interdependente şi atent coordonate care presupuneau parcurgerea următoarelor etape: 

Astfel, S.C. I.J. SRL, administrată în fapt de către inculpatul C.D., importa motorină în 

regim de antrepozit fiscal, deci fără plată de accize şi revindea imediat acest combustibil, în 

regim suspensiv de accize, către S.C. E.R.G. SRL, controlată de inculpaţii N.R., G.G şi 

N.D.M., care îl achiziţiona cu scopul declarat de a-l folosi în procesul de producţie R.izat în 

antrepozit fiscal. 

În pA.el, S.C. E.R.G. SRL achiziţiona în mod fictiv ţiţei de la mai multe societăţi 

comerciale care nu desfăşurau o activitate R.ă şi întocmea înscrisuri care atestau un proces 

industrial ce nu avea loc în R.itate, în care motorina era amestecată cu ţiţei, obţinându-se 

produse petroliere inferioare slab accizate. Totodată, aceste produse finite (combustibil lichid 

greu şi combustibil lichid navo) erau vândute în mod fictiv către alte societăţi de tip fantomă, 

astfel încât producătorul S.C. E.R.G. SRL se descărca scriptic de stocul de motorină 

achiziţionată. 

În R.itate, motorina achiziţionată de la S.C. I.J. SRL era vândută direct de către S.C. 

E.R.G. SRL către mai mulţi distribuitori de carburanţi (S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L.), 

în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori un alt grup de societăţi de tip 

fantomă, astfel încât şi cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului de motorină. 

Ulterior, motorina era vândută către diverse staţii de carburant, iar sumele obţinute 

erau transferate în conturile societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori ai 

combustibilului, de unde apoi prin intermediul unor circuite financiare complexe erau mai 

departe transferate, fie în conturile societăţilor care efectuau plata cheltuielilor ocazionate de 

R.izarea acestor tranzacţii sau transferau la extern parte din aceste sume, asigurând beneficiul 

produsului infracţional inculpaţilor N., fie în conturile unor societăţi înfiinţate exclusiv în 

scopul de a efectua retrageri de numerar în baza unor justificări fictive, fiind ulterior împărţite 

între membrii grupului. st
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În acest mod, inculpaţii N.R., G.G şi S.C. E.R.G. SRL au ascuns natura R.ă a 

activităţilor comerciale desfăşurate, împiedicând stabilirea sursei impozabile şi nu au achitat 

accizele şi taxa pe valoarea adăugată datorate pentru vânzarea de motorină, ci o sumă mult 

mai mică aferentă operaţiunilor cu produse petroliere inferioare slab accizate. Astfel, potrivit 

raportului de expertiză financiar contabilă întocmit în cauză, accizele de la plata cărora s-au 

sustras inculpaţii sunt în cuantum de .. lei, iar TVA-ul datorat este în cuantum de .. lei. 

Totodată, prin înregistrarea în documentele contabile şi în declaraţiile fiscale de cheltuieli 

fictive de achiziţie de ţiţei şi transport corespunzător a fost diminuat profitul şi, implicit 

impozitul datorat, cu suma de ..lei. 

În structura grupului, inculpatul N.R. a fost cel care a conceput şi coordonat întreaga 

activitate infracţională, iar alături de fosta lui soţie, inculpata N.D.M., care a avansat resursele 

necesare desfăşurării acestei activităţi, au fost principalii beneficiari ai sumelor obţinute din 

activitatea de evaziune fiscală şi supuse unui proces de spălare a banilor înainte de a intra în 

posesia lor. Totodată, din postura lor de factori decizionali în cadrul S.C. E.R.G. SRL, 

inculpatul N.R. şi G.G (ultimul acţionând sub autoritatea celui dintâi), au săvârşit în mod 

nemijlocit fapte prin care au ascuns sursa impozabilă, mascând tranzacţiile generatoare de 

obligaţii sub forma unor activităţi de prelucrare neR.e, au omis evidenţierea operaţiunilor prin 

care a fost vândută motorina şi au evidenţiat în schimb achiziţii fictive de ţiţei şi de servicii de 

transport, în scopul diminuării sumelor datorate la buget. 

Sarcina de a pune în executare planul infracţional având ca scop fraudarea bugetului 

de stat, a revenit inculpaţilor G.G, C.D., B.M., J.A.F., P.D.E. şi B.N., care în cadrul grupului 

erau subordonaţi în mod direct inculpatului N.R. şi care în îndeplinirea acestei misiuni, s-au 

ocupat de desfăşurarea operaţiunilor vizând, după caz, importul de motorină, transportul 

acesteia către societăţile cumpărătoare, întocmirea şi furnizarea documentelor necesare creării 

aparenţei de R.itate şi legalitate a operaţiunilor economice menite a disimula tranzacţiile R.e 

cu motorină, controlul firmelor fantomă implicate în circuitul operaţiunilor fictive sau 

transferul şi direcţionarea corespunzătoare a sumelor de bani rezultate din activitatea 

evazionistă. Totodată inculpatul C.D., administratorul S.C. I.J. SRL, este şi autorul faptelor 

prin care o parte a produsului infracţional rezultat din activitatea de evaziune fiscală a fost 

disimulat sub forma unor plăţi pentru operaţiuni de consultanţă şi apoi transferat prin 

tranzacţii repetate către inculpaţii N.R. şi N.D.M. prin intermediul unui off-shore din Dubai 

controlat de aceştia. 

La rândul lor inculpaţii M.O.I. (administratorul  S.C.B.O. S.R.L) 

şi G.P.P. (administratorul S.C.A.O. S.R.L.), au participat şi ei la activitatea grupului 

infracţional şi au contribuit la fraudarea bugetului de stat prin activitatea evazionistă 

desfăşurată în numele şi pe seama  S.C. E.R.G. SRL achiziţionând de la aceasta motorina 

pentru care nu se plătiseră taxele aferente şi mascând aceste operaţiuni prin folosirea unor 

documente care atestau o provenienţă fictivă, după care au distribuit-o către staţiile de 

carburant şi au transferat către furnizori sumele obţinute.      

În cadrul grupului infracţional organizat patronat de inculpatul N.R. a existat şi un 

palier de protecţie alcătuit din inculpaţii B.S., preşedinte al Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, C.V., vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi 

S.F.D., ofiţer în cadrul Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, care au sprijinit activitatea grupului, în sensul că, deşi cunoşteau natura 

R.ă a activităţilor frauduloase desfăşurate de membrii acestuia, nu au intervenit eficient pentru 

a stopa fraudarea bugetului, ci dimpotrivă, au folosit funcţiile publice pe care le ocupau sau 

informaţiile pe care le deţineau în virtutea acestor funcţii, pentru a garanta protecţie grupului, 

în vederea funcţionării nestingherite a mecanismului evazionist. 

Activitatea grupului infracţional organizat a mai fost sprijinită şi de către inculpaţii 

V.M., care, în calitatea sa de contabil al S.C. E.R.G. SRL, precum şi al altor societăţi 
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comerciale implicate în circuitele fictive, a avut rolul de a întocmi documentele contabile 

necesare asigurării aparenţei de legalitate a operaţiunilor neR.e declarate autorităţilor fiscale şi 

I.L.F., care acţionând în subordinea inculpatului J.A.F., şi-a asumat în cadrul grupului 

infracţional misiunea de a R.iza retrageri de numerar din conturile societăţilor tip 

„fantomă” şi de a le preda persoanelor aflate deasupra sa în ierarhia grupului. 

Mecanismul evazionist la înfăptuirea căruia şi-au dat în mod nemijlocit concursul, în 

raport cu rolurile asumate de fiecare în parte, inculpaţii persoane fizice anterior menţionaţi, a 

fost R.izat prin implicarea în circuitele frauduloase a unui număr impresionant de societăţi 

comerciale, dintre care, în cauza pendinte, au fost trimise în judecată următoarele: 

S.C. E.R.G. SRL, a cărei activitate economică a fost în fapt coordonată de către 

inculpaţii N.R. şi G.G, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de 

stat, prin ascunderea sursei impozabile rezultând din tranzacţiile cu motorină desfăşurate în 

mod R., omiterea evidenţierii operaţiunilor comerciale de vânzare a acestui carburant şi 

evidenţierea unor achiziţii fictive de ţiţei şi de servicii de transport. 

S.C. I.J. SRL, administrată de inculpatul C.D., a contribuit la operaţiunile ilicite 

efectuate de S.C. E.R.G. SRL, atât prin livrarea către aceasta a motorinei necesare derulării 

circuitului evazionist, cât şi furnizându-i documentele fictive privind livrări de ţiţei, necesare 

pentru a crea aparenţa unui proces de producţie a produselor petroliere slab accizabile, 

înregistrate în documentele contabile. Totodată, S.C. I.J. SRL,prin tranzacţii bancare repetate, 

a transferat o parte importantă a produsului infracțional către un off-shore din Dubai, sub 

justificarea aparentă a unor operaţiuni fictive de consultanţă, pentru a ascunde originea ilicită 

a banilor. 

S.C. D.Z. SRL. şi S.C. P.N. S.R.L. (ambele controlate în fapt de către inculpatul 

B.N.), precum şi S.C. R.G. S.R.L., S.C. A.P. S.R.L. şi S.C. M&S M. S.R.L. (controlate în fapt 

de inculpatul C.D.) au contribuit la R.izarea circuitului fictiv prin care S.C. E.R.G. SRL se 

aproviziona aparent cu ţiţei, furnizând documentele necesare pentru înregistrarea în 

contabilitate a acestor operaţiuni. Totodată, S.C. D.Z. SRL. şi S.C. P.N. S.R.L. au fost 

utilizate de către membrii grupului infracţional organizat pentru retragerea în numerar a sumei 

de aproape 120.000.000 lei, din sumele obţinute din activitatea de evaziune fiscală, pentru 

aceste operaţiuni bancare folosindu-se ca justificare achiziţii fictive de ceR.e. 

S.C. M.E. S.R.L. şi S.C. G.I.S. SRL. (controlate în fapt de inculpaţii J.A.F. şi P.D.E.), 

precum şi S.C. C.D. SRL (controlată în fapt de inculpatul C.D.) au contribuit la înregistrarea 

operaţiunilor fictive prin care S.C. E.R.G. SRL vindea aparent combustibil lichid, furnizând 

totodată documentele justificative necesare pentru înregistrarea în contabilitate a acestor 

operaţiuni. 

S.C. C.D. SRL şi S.C. A.E. S.R.L. (controlate în fapt de inculpatul C.D.), împreună cu 

alte societăţi fantomă controlate în fapt de inculpaţii P.D.E. şi J.A.F., au ajutat la ascunderea 

tranzacţiilor prin care S.C. E.R.G. SRL vindea, în fapt, motorină către S.C. B.O. SRL. şi S.C. 

A.O. SRL punând la dispoziţia cumpărătorilor de motorină şi documentele necesare pentru a 

crea aparenţa că ar exista alţi furnizori ai carburantului. 

S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. au achiziţionat de la S.C. E.R.G. SRL motorina 

pentru care nu se plătiseră taxele datorate bugetului de stat şi au transferat către furnizorii 

fictivi de motorină sumele obţinute din valorificarea acestui carburant, contribuind în acest 

mod la obţinerea beneficiilor rezultate din activitatea de evaziune fiscală.  

S.C. R.T.C. SRL şi S.C. C.L. S.R.L. (controlate în fapt de inculpaţii J.A.F. şi P.D.E.) 

au R.izat transporturile de motorină direct de la terminalele de import până la beneficiarii 

finali în baza unor documente de provenienţă fictive, contribuind astfel la ascunderea 

operaţiunilor R.e dintre S.C. E.R.G. SRL şi distribuitorii S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. 

Totodată, aceste societăţi au furnizat documentele justificative necesare pentru ca S.C. E.R.G. st
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SRL să poată înregistra în contabilitate servicii fictive de transport corespunzătoare 

achiziţiilor fictive de ţiţei. 

S.C. D.O.L. SRL (controlată de inculpatul I.L.F.), S.C. E.S.S. S.R.L. şi S.C. C.D. SRL 

(controlate de inculpatul J.A.F.) au contribuit la obţinerea produsului infracţional de către 

participanţii la activitatea evazionistă, prin R.izarea de operaţiuni bancare (de transfer sau 

retrageri de numerar) cu justificări fictive. 

******* 

În continuare vor fi expuse circumstanţele R.e în care a fost iniţiată şi desfăşurată 

această amplă şi laborioasă activitate infracţională de evaziune fiscală, de către inculpaţii N.R. 

şi G.G, în numele şi pe seama S.C. E.R.G. SRL şi  cu contribuţia esenţială şi nemijlocită a 

celorlalţi inculpaţi trimişi în judecată. 

Astfel, din documentele înaintate şi relaţiile comunicate la solicitarea organelor 

judiciare de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, S.C. E.R.G. SRL, a fost 

înfiinţată la data de 01.07.2008, având sediul social în comuna Nicolae Balcescu din jud. 

Constanta, iar ca obiect principal de activitate fabricarea produselor obţinute din prelucrarea 

țițeiului. La înfiinţarea societăţii, capitalul social al acesteia era de 100 lei si era deţinut de 

inculpaţii N.D.M. (95 % din părţile sociale) şi G.G (5% din părţile sociale), iar funcţia de 

administrator era exercitată de inculpatul N.R.. 

La data de 19.08.2008, S.C. E.R.G. SRL a achiziţionat de la S.C. V. S.R.L., 

reprezentată tot de inculpatul N.R., mai multe mijloace fixe (construcţii, teren şi bazine de 

filtrare), ce fuseseră utilizate anterior de către vânzător pentru producţia de produse petroliere 

în regim de antrepozit fiscal. 

La data de 12.11.2008, prin autorizaţia nr.R.. emisă de Comisia pentru autorizarea 

operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, în conformitate cu prevederilor art.181 

(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, S.C. E.R.G. SRL a fost autorizată ca 

antrepozit fiscal, iar apoi la data de 22.12.2008, această autorizaţie a fost modificată prin 

decizia aceleiaşi Comisii. 

Autorizația de antrepozit fiscal era valabila pentru desfășurarea activităților de 

producție produse energetice şi permitea antrepozitarului autorizat ca, in regim suspensiv de 

la plata accizelor, să primească, să producă, să transforme, să dețină si să expedieze, după caz, 

mai multe categorii de produse accizabile, printre care se regăsea şi motorina. Totodată, 

titularul autorizaţiei era îndreptățit sa deţină în funcțiune antrepozitul fiscal numai in locul si 

pentru activitățile menționate in autorizație, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 

produsele accizabile armonizate, reglementate prin Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si 

HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestui act normativ. 

În vederea demarării activităţilor economice pentru care antrepozitarul S.C. E.R.G. 

SRL fusese autorizat, acesta a constituit o garanţie totală în cuantum de 66.820 euro, calculată 

prin raportare la cantităţile anuale de produse energetice estimate a fi produse de către 

societate, respectiv de 8.820 tone/an. Or, raportat la cantităţile de carburant pe care s-a 

dovedit că S.C. E.R.G. SRL le-a comercializat în R.itate, această sumă achitată cu titlu de 

garanţie a fost de-a dreptul modică, fiind determinată prin subestimarea vădită a activităţii R.e 

a societăţii. 

Prin decizia nr.065/03.03.2011, Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse 

accizabile armonizate a revocat autorizaţia de antrepozit fiscal deţinută de S.C. E.R.G. SRL, 

însă pentru ca societatea să poată evita plata garanţiei R.e pe care ar fi trebuit să o achite 

corespunzător cantităţilor de carburanţi pe care le-a comercializat în R.itate şi pentru a-şi 

putea desfăşura nestingherită activităţile ilicite vizate de persoanele care o controlau, doar în 

baza garanţiei modice de 66.820 euro deja achitată, reprezentanţii legali ai acesteia au apelat 

la subterfugiul unor acţiuni repetate în justiţie, prin intermediul cărora, de altfel, au şi reuşit 

R.izarea acestui deziderat. 
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Astfel, la data de 22.03.2011, S.C. E.R.G. SRL a formulat o cerere de suspendare a 

executării deciziei nr.065/03.03.2011 prin care Comisia pentru autorizarea operatorilor de 

produse accizabile armonizate îi revocase autorizaţia de antrepozit fiscal, respectiva acţiune 

făcând obiectul dosarului civil nr.322736/2011, înregistrat pe rolul Curţii de Apel Constanța, 

care prin sentinţa civilă nr.113/CA din 06.04.2011, a dispus admiterea cererii şi suspendarea 

executării deciziei emisă de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse accizabile 

armonizate, până la soluţionarea cauzei pe fond. 

Împotriva sentinţei civile nr.113/CA din 06.04.2011, Ministerul Finanţelor Publice  - 

Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse accizabile armonizate, prin D.G.F.P. 

Constanţa a formulat recurs, înaintat spre competentă soluţionare Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, care, prin decizia nr.3874/30.06.2011, a respins excepţiile invocate de intimată, a 

admis recursul cu care a fost sesizată, a casat sentinţa atacată şi a respins cererea de 

suspendare a executării deciziei emise de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse 

accizabile armonizate. 

Ulterior, S.C. E.R.G. SRL a formulat o nouă cerere de suspendare a executării deciziei 

nr.065/03.03.2011, înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanţa sub nr.747/36/2011. Drept 

urmare, prin sentinţa civilă nr.243/CA din 21.07.2011, instanţa a admis cererea şi a dispus 

suspendarea executării deciziei emisă de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse 

accizabile armonizate, până la pronunţarea instanţei de fond. 

Împotriva sentinței civile nr.243/CA din 21.07.2011, D.G.F.P. Constanţa a declarat 

recurs, care însă a fost respins de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia 

nr.5812/02.12.2011. 

Pe fondul cauzei având ca obiect anularea deciziei de revocare a autorizaţiei de 

antrepozit fiscal deţinută de S.C. E.R.G. SRL, prin sentinţa civilă nr.214/CA din 25.04.2012, 

pronunţată în dosarul nr.424/36/2011, Curtea de Apel Constanţa a admis în parte acţiunea 

formulată de reclamanta S.C. E.R.G. SRL, în sensul că a constatat nulitatea deciziei 

nr.065/03.03.2011 şi a deciziei nr.079/31.03.2011 şi a respins cererea acesteia de obligare a 

organului fiscal competent la completarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de 

societate. 

Totodată, în contextul în care prin adoptarea H.G. nr.50/25.01.2012, legislaţia în 

materie a fost modificată prin introducerea unor prevederi normative în aplicarea cărora 

antrepozitarul S.C. E.R.G. SRL era obligat ca cel mai târziu până la data de 29.02.2012, să 

majoreze capitalul social subscris şi vărsat până la minim 4.000.000 lei şi să suplimenteze 

cuantumul garanţiei constituite pentru producţia de produse energetice, până la suma de 

minim 2.000.000 euro, reprezentanţii S.C. E.R.G. SRL s-au văzut nevoiţi să promoveze noi 

demersuri judiciare, în scopul de a eluda respectarea acestor noi dispoziţii legale.   

Sub acest aspect, Curtea reaminteşte că potrivit prevederilor lit.o de la alin.41, nou 

introdus la pct.84 al titlului VII din H.G. nr.44/2004 prin pct.22 al H.G. nr.50/2012, 

persoanele care intenţionează să fie autorizate ca antrepozitari pentru producţia de produse 

energetice, exceptând producţia de GPL, trebuie să prezinte dovada constituirii capitalului 

social subscris şi vărsat de minim 4.000.000 lei. 

De asemenea,, în conformitate cu dispoziţiile lit.o a alin.81, nou introdus la pct.108 al 

titlului VII din H.G. nr.44/2004 prin pct.57 al H.G. nr.50/2012, cuantumul garanţiei 

constituite de antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse energetice, cu excepţia 

GPL, nu poate fi mai mic de 2.000.000 euro. 

În plus, aşa cum prevedea art.III alin.1 din O.G. nr.30/2011, astfel cum a fost 

modificată prin OUG nr.125/2011, antrepozitarii autorizaţi care deţineau autorizaţii de 

antrepozitar fiscal valabile la data de 01 ianuarie 2012, aveau obligaţia de a se conforma 

prevederilor menţionate anterior până la data de 29.02.2012, inclusiv, iar nerespectarea 

acestor prevederi atrăgea revocarea autorizaţiilor de antrepozit fiscal. 
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Ca atare, prin încheierea civilă nr.10 din data de 17.05.2012, pronunţată de Curtea de 

Apel Constanţa în dosarul nr.647/36/2012, la cererea S.C. E.R.G. SRL, s-a dispus 

suspendarea provizorie a executării prevederilor pct.22 lit.o şi pct.57 lit.o din H.G. 

nr.50/25.01.2012, până la soluţionarea pe fond a cererii având ca obiect suspendarea 

executării aceloraşi dispoziţii, formulată în dosarul nr.630/36/2012. 

Aşadar, S.C. E.R.G. SRL prin exploatarea calităţii de antrepozitar fiscal, care i-a 

permis să simuleze o activitate de producţie de produse petroliere inferioare în regim 

suspensiv de plată a accizelor şi să se sustragă în acest mod de la plata obligaţiilor fiscale 

aferente. a jucat rolul central în mecanismul de fraudare a bugetului de stat, 

În ceea ce priveşte calităţile deţinute de inculpaţii N.R., N.D.M. şi G.G, în cadrul SC 

E.R.G. S.R.L., astfel cum rezultă din actele constitutive ale acesteia comunicate de către 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la înfiinţarea societăţii, capitalul social subscris şi 

vărsat era deţinut de asociaţii N.D.M. (în proporţie de 95%) şi G.G (în proporţie de 5%). 

Ulterior, la data de 06.05.2011, între inculpata N.D.M. şi inculpatul N.R., atât în nume 

personal, cât şi ca mandatar al inculpatului G.G (în baza procurii nr.1335 din data de 

05.05.2011 autentificată de notarul public T.G.) a fost încheiat actul adiţional la actul 

constitutiv al S.C. E.R.G. SRL, prin care, N.D.M. cesiona către N.R. cele 95 % din părţile 

sociale deţinute în cadrul societăţii, respectivul act adiţional dobândind dată certă prin 

încheierea nr.4422 din 06.05.2011 emisă de B.N.P. Z.E. şi B.A.H.. 

La data de 17.05.2011, actul constitutiv al S.C. E.R.G. SRL, actualizat ca urmare a 

contractului de cesiune părţi sociale încheiat între inculpata N.D.M., în calitate de cedent, şi 

inculpatul N.R., în calitate de cesionar şi având ca obiect cesionarea de către N.D.M. a 95% 

din valoarea părţilor sociale ale S.C. E.R.G. SRL către inculpatul N.R., a fost certificat prin 

încheierea nr.1421 din aceeaşi dată, de către B.N.P. T.G. 

În continuare, prin cererea nr.29567 din 24.05.2011, înregistrată la ORCT Constanţa, 

inculpatul G.G, în calitate de reprezentant al S.C. E.R.G. SRL, a solicitat înregistrarea în 

registrul comerţului a menţiunii privind depunerea actului adiţional nr.4422 din 06.05. 2011 

prin care se hotărâse cesiunea părţilor sociale. 

Drept urmare, prin rezoluţia nr.10658 din 26.05.2011 s-a dispus admiterea cererii de 

depunere şi menţionare acte, aşa cum a fost formulată şi înregistrarea în registrul comerţului a 

depunerii actului adiţional din data de 06.05.2011, dispunându-se totodată şi  publicare în 

Monitorul Oficial Partea a IV-a a actului adiţional din data de 06.05.2011. 

În Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.2141 din 10.06.2011 a fost publicat actul 

adiţional la actul constitutiv al S.C. E.R.G. SRL, prin care N.D.M., N.R. şi G.G au hotărât 

modificarea actului constitutiv astfel: 1. Se asociază în societate numitul N.R.; 2. Se retrage 

din societate numita N.D.M., care cesionează părţile sociale, reprezentând 95%, către N.R.; 3. 

Se stabileşte structura asociaţilor astfel: N.R. deţine 95%, iar G.G deţine 5% din părţile 

sociale ale S.C. E.R.G. SRL 

La data de 22.08.2011, prin cererea înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

Constanţa sub nr.47740, inculpatul G.G a solicitat înregistrarea menţiunilor privind 

transmiterea de părţi sociale pentru persoane fizice, persoane împuternicite, modificarea 

asociaţilor/administratorului societăţii E.R.G. S.R.L. şi participarea acestora la profit şi 

pierderi, aşa cum fuseseră stabilite prin actul adiţional din data de 06.05.2011. 

Totodată, inculpatul G.G, în calitate de asociat al S.C. E.R.G. SRL, a depus la 

Registrul Comerţului Constanţa o declaraţie datată 09.08.2011, prin care precizează că nu s-a 

făcut opoziţie la actul adiţional din 06.05.2011 privind cesiunea părţilor sociale. 

La data de 17.08.2011, prin Încheierea de autentificare nr.2456 a B.N.P. T.G., 

inculpatul N.R. a formulat o declaraţie pe propria răspundere, în sensul că îndeplineşte 

condiţiile pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de asociat şi administrator la S.C. E.R.G. 

SRL 
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Prin rezoluţia din data de 24.08.2011, s-a dispus amânarea soluţionării cererii 

nr…formulată de inculpatul G.G, până la data de .., pentru a se depune procura autentificată 

sub nr…, prin care G.G îl împuternicise pe N.R. să îl reprezinte la încheierea actului adiţional 

având ca obiect cesiunea de părţi sociale. 

De asemenea, prin rezoluţia din data de .., s-a dispus din nou amânarea soluţionării 

cererii nr…, până la data de .., pentru a se depune procura autentificată sub nr…. 

Documentul solicitat de Registrul Comerţului Constanţa nu a fost depus la dosar nici 

până la noul termen stabilit, astfel că prin rezoluţia nr…, având pe rol soluţionarea cererii 

nr… formulată de inculpatul G.G, s-a dispus respingerea acesteia astfel cum a fost formulată, 

pe motiv că la dosar nu a fost depusă procura autentificată sub nr…, nefăcându-se astfel 

dovada mandatării lui N.R. spre a semna actul adiţional şi actul constitutiv actualizat al S.C. 

E.R.G. SRL în numele lui G.G. Totodată s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial a 

rezoluţiei sus-menţionate. 

Urmare a respingerii de către judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Constanţa a cererii de înregistrare a menţiunilor privind transmiterea 

părţilor sociale de la inculpata N.D.M. către inculpatul N.R., au fost reluate demersurile 

pentru R.izarea formalităţilor legale de înregistrare şi asigurare a opozabilităţii voinţei 

asociaţilor. 

Astfel, undeva în prima jumătate a lunii octombrie 2011, inculpaţii G.G, în calitate de 

administrator şi asociat minoritar al S.C. E.R.G. SRL (deţinând 5% din capitalul social al 

acesteia) şi N.D.M., în calitate de asociat majoritar al aceleiaşi societăţi (deţinând 95% din 

părţile sociale) au încheiat un nou act adiţional la actul constitutiv al S.C. E.R.G. SRL, prin 

care au stabilit următoarele: 1. cooptarea în societate, ca  asociat, a numitului N.R., care vine 

cu aport social în valoare de 100 lei; 2. retragerea din aceeaşi societate a numitei N.D.M.; 3. 

Împărţirea părţilor sociale ale S.C. E.G. SRL, astfel încât N.R. deţine 95%, iar G.G deţine 5%. 

Acest act adiţional la actul constitutiv al S.C. E.R.G. SRL a fost certificat de către B.N.P. 

.........prin încheierea de dată certă nr.3254/14.10.2011. 

Ulterior, la data de 23.02.2012, inculpaţii G.G şi N.R. au întocmit, sub semnătură 

privată, actul constitutiv actualizat al S.C. E.R.G. SRL 

În continuare, prin cererea formulată de administratorul S.C. E.R.G. SRL, inculpatul 

G.G şi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub 

nr…, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerţului a depunerii actului adiţional nr…, astfel 

că prin rezoluţia nr…emisă în dosarul nr…, de persoana desemnată B.M., din cadrul ORCT 

Constanţa, s-a dispus admiterea cererii de depunere şi menţionare acte, aşa cum a fost 

formulată, precum şi înregistrarea în registrul comerţului a depunerii actului adiţional nr.3254 

din 14.10.2011. Totodată s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV–

a a actului adiţional nr…., atestat cu dată certă de către B.N.P. T.G. 

În Monitorului Oficial, Partea a IV-a, nr.1491 din 20.04.2012 a fost publicat actul 

adiţional la actul constitutiv al S.C. E.R.G. SRL, prin care asociaţii N.D.M. şi G.G au hotărât 

modificarea actului constitutiv astfel: 1. Se asociază în societate numitul N.R.; 2. Se retrage 

din societate numita N.D.M., care cesionează părţile sociale, reprezentând 95% din capitalul 

social, către N.R.; 3. Se stabileşte structura asociaţilor, astfel încât N.R. deţine 95%, iar G.G 

deţine 5% din părţile sociale ale S.C. E.R.G. SRL 

Mai apoi, inculpatul G.G, în calitate de administrator al S.C. E.R.G. SRL a depus la 

Oficiul Registrului Comerţului Constanţa o declaraţie prin care preciza că nu s-a făcut 

opoziţie la actul adiţional din data de .. privind cesiunea părţilor sociale şi tot la data de, 

acesta a formulat o cerere către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Constanţa prin care solicita înscrierea menţiunilor privitoare la noii asociaţi ai societăţii şi la 

transmiterea părţilor sociale. st
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Urmare a acestei cereri, prin rezoluţia nr…, pronunţată de persoana desemnată ENE 

E., din cadrul ORCT Constanţa, s-a dispus admiterea cererii de înregistrare privind pe S.C. 

E.R.G. SRL, așa cum a fost formulată și înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor 

referitoare la capitalul social, transmiterea de părți sociale pentru persoane fizice, alte 

menţiuni, adăugare, modificare date, retragere asociaţi persoane fizice potrivit datelor din 

actul adiţional nr… şi depunerea actului constitutiv actualizat. Totodată s-a dispus publicarea 

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a rezoluţiei sus-menţionate şi a notificării 

privind depunerea la registrul comerţului a actului constitutiv actualizat al S.C. E.R.G. SRL 

Din examinarea cronologică a acestor demersuri întreprinse de inculpaţii N.R., 

N.D.M. şi G.G pentru modificarea componenţei organelor reprezentative ale SC E.R. GRUP 

S.R.L., Curtea constată că acţiunea de cesionare a părţilor sociale deţinute de inculpata 

N.D.M. în cadrul acestei societăţi către fostul său soţ şi tatăl copiilor săi, inculpatul N.R., a 

fost subsumată scopului evident de a o proteja pe inculpata N.D.M. de responsabilităţile ce-i 

erau atrase de calitatea de asociat majoritar al unei societăţi comerciale implicată într-o vastă 

activitate de fraudare a bugetului de stat, numai că aceste demersuri nu au putut avea 

rezultatul scontat, întrucât, ce-i drept din pricina unei banale neglijenţe determinată de 

nedepunerea la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa a unui document cerut de această 

instituţie pentru finalizarea procedurii de înregistrare a cesiunii în registrul comerţului, 

inculpata N.D.M. nu s-a putut retrage în mod legal şi în timp util din cadrul SC E.R. GRUP 

S.R.L., ci aproape pe parcursul întregii perioade de derulare a activităţii infracţionale dedusă 

judecăţii, aceasta şi-a păstrat calitatea de asociat majoritar al societăţii, iar în virtutea acestei 

calităţi, pe care nu a deţinut-o doar în mod formal, şi-a adus propria contribuţie la 

desfăşurarea activităţii de evaziune fiscală cu carburanţi, în sensul că, în schimbul obţinerii 

unor avantaje pecuniare consistente pentru sine şi familia sa, a pus resursele societăţii al cărei 

asociat era la dispoziţia celor care au conceput, coordonat şi transpus în practică întregul 

mecanism evazionist. 

Sub aspectul chestiunii în discuţie, Curtea reaminteşte că în materia transferului de 

părţi sociale şi a modificării actelor constitutive în cazul societăţilor cu răspundere 

limitată, Legea societăţilor comerciale nr.31/1990  statuează următoarele reguli: 

- Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi - (art.202); 

- Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul 

de asociaţi al societăţii  - (art.203); 

- Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul 

comerţului  - (art.203); 

- Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de 

identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse 

înregistrării în registrul comerţului potrivit dispoziţiilor art.204 alin.(4) -  (art.203). 

După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul 

vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului constitutiv, 

actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-

delegat, cu excepţia situaţiilor stipulate la art.223 alin.(3) şi la art.226 alin.(2), când 

înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere - 

(art.204); 

- Oficiul registrului comerţului va înainta din oficiu actul modificator astfel 

înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către 

Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii - (art.204). 

De asemenea, Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerţului prevede la art.5 
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(1) Înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în 

registrul comerţului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 

sau în altă publicaţie, acolo unde legea dispune astfel. 

(2) Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele 

ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de 

aceştia. 

Ori din interpretarea sistematică a dispoziţiilor normative anterior menţionate se 

deduce că, în cazul societăţilor cu răspundere limitată, pentru ca efectele juridice ale 

contractului de cesiune părţi sociale, constând în aceea că cedentul, adică cel care cedează 

părţile sociale, iese din societatea respectivă, pierzându-si calitatea de asociat, iar cesionarul, 

cel care preia părţile sociale, continuă activitatea societăţii, prin dobândirea/continuarea 

calităţii de asociat al acesteia, să poată fi opozabile si terțelor persoane, este necesar ca 

modificările survenite în structura organelor reprezentative ale societăţii prin transferul 

părţilor sociale să fie în mod valabil înregistrate în registrul Comerţului. Altfel spus, cesiunea 

părţilor sociale devine opozabilă terţilor, numai prin înregistrarea cesiunii în registrul 

comerţului, conform hotărâri judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului. Mai 

mult decât atât, de vreme ce efectele cesiunii faţă de terţi se produc doar din momentul 

înscrierii acesteia în registrul comerţului, răspunderea cedentului subzistă tot până la acest 

moment, acesta neputând fi exonerat de răspundere, în cazul constatării unor acte sau fapte 

ilicite, prin invocarea contractului de cesiune, deoarece, simpla semnare a contractului de 

transfer al părţilor sociale, nefinalizata cu înregistrarea sa în registrul comerţului, nu îl pune la 

adăpost;  in aceste condiții, contractul de cesiune produce efecte, dar doar intre părţile 

semnatare. Din momentul înregistrării cesiunii părților sociale la Registrul Comerțului, noul 

asociat (cesionarul) va prelua societatea in stadiul in care se află, prin posibilitatea angajării 

răspunderii acestuia, în calitate de asociat, iar in anumite cazuri si ca administrator, atunci 

când cesionarul cumulează calitatea de asociat cu cea de administrator. 

Raportat la aceste considerente de ordin teoretic, Curtea apreciază, contrar susţinerilor 

apărătorilor inculpaţilor N.R. şi N.D.M., că retragerea acesteia din urmă din cadrul S.C. 

E.R.G. SRL nu a putut opera în mod legal la data de 10.06.2011, o dată cu publicarea în 

Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.2141/2011 a actului adiţional la actul constitutiv al S.C. 

E.R.G. SRL, prin care N.D.M. consimţise la transferarea părţilor sociale pe care le deţinea 

către N.R., întrucât acel moment nu coincide cu însăşi finalizarea procedurii de înregistrare în 

registrul comerţului a menţiunilor referitoare la transferul părţilor sociale, la identitatea noilor 

asociaţi şi la cota de participare a acestora la beneficii şi pierderi, când aceste menţiuni devin 

în mod legal opozabile terţilor, ci la data respectivă procedura demarată de inculpatul G.G în 

faţa Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, prin depunerea cererii 

nr…, se afla în faza preliminară a dispunerii înregistrării în registrul comerţului a depunerii 

actului adiţional din data de .. De altfel, aşa cum s-a precizat în considerentele ce preced, 

modificările convenite de către asociaţi în baza actului adiţional nr…, nici nu au mai ajuns să 

devină opozabile terţilor prin înregistrarea lor în registrul comerţului, întrucât prin rezoluţia 

nr…, judecătorul delegat din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Constanţa a respins cererea nr.. formulată de inculpatul G.G prin care  solicitase înregistrarea 

menţiunilor privind transmiterea părţilor sociale şi modificarea asociaţilor S.C. E.R.G. SRL, 

aşa cum fuseseră stabilite prin actul adiţional din data de ... 

Totodată, apărarea inculpaţilor N.R. şi N.D.M., în sensul că au considerat cu bună 

credinţă că transferul părţilor sociale R.izat în baza actului adiţional nr…. ar fi operat în mod 

valabil prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.2141/2011 a respectivului act 

adiţional, nu poate fi acceptată de către Curte ca pertinentă nici din perspectiva faptului că, 

astfel cum rezultă din probatoriul cauzei, şi cum de altfel ei înşişi o recunosc, ambii deţin o 

experienţă redutabilă în domeniul afacerilor în mediul privat, astfel încât niciunul dintre ei nu 
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se află în postura de a invoca în mod plauzibil o eventuală necunoaştere a dispoziţiilor legale 

privitoare la regimul juridic al societăţilor cu răspundere limitată. 

Un alt argument pe care inculpaţii N.R. şi N.D.M. şi-au întemeiat apărarea conform 

căreia din punctul lor de vedere cesiunea părţilor sociale deţinute de N.D.M. în cadrul S.C. 

E.R.G. SRL către inculpatul N.R. şi-a produs în mod legal efectele la data de 10.06.2011, prin 

publicarea actului adiţional încheiat la data de .. în Monitorul Oficial, a constat în aceea că, 

astfel cum rezultă din copiile paşapoartelor lor depuse la dosarul cauzei în faza cercetării 

judecătoreşti, la data de 14.10.2014 când a fost încheiat noul act adiţional la actul constitutiv 

al SC E.R.G. S.R.L. ei se aflau în Dubai, astfel încât neaflându-se pe teritoriul ţării nu au 

putut în mod obiectiv să participe la încheierea acestui act, aspect confirmat şi de raportul de 

expertiză criminalistică (grafică) extrajudiciară întocmit de expertul ......... şi prezentat de 

aceştia instanţei în cadrul probei cu înscrisuri, care atestă că semnăturile pentru numitul R.N. 

de pe actul adiţional al S.C. E.R.G. SRL – încheiere de dată certă nr…din data de .., de pe 

chitanţa din 01.06.2012 – depunere numerar în vederea majorării capitalului social al S.C. 

E.R.G. SRL şi de pe actul constitutiv al S.C. E.R.G. SRL din data de 23.02.2012 nu au fost 

executate de persoana titulară N.R., ci semnăturile au fost contrafăcute prin execuţia la 

inspiraţie, iar semnătura pentru numita N.D.M. de pe actul adiţional al S.C. E.R.G. SRL – 

încheiere de dată certă nr…din data de .. nu a fost executată de către persoana titulară N.D.M. 

ci a fost contrafăcută prin execuţia la inspiraţie.   

În accepţiunea Curţii, nici aceste argumente suplimentare invocate de inculpaţi nu sunt 

în măsură a valida apărarea acestora în sensul că în perioada încriminată drept infracţională de 

către acuzare, inculpata N.D.M. nu ar fi avut nicio calitate (formală sau informală) în 

cadrul S.C. E.R.G. S.R.L, în condiţiile în care se retrăsese din societate urmare a încheierii 

contractului de cesiune părţi sociale din data de 06.05.2011, întrucât, astfel cum rezultă din 

depoziţia martorului T.G., notarul public ce a conferit dată certă actului adiţional nr.3254 din 

14.10.2011, audiat de către instanţă din oficiu, potrivit art.147 din Legea nr.36/1995 privind 

activitatea notarilor publici coroborat cu art.300 din Regulamentul de punere în aplicare a 

acestui act normativ, la emiterea încheierii de dată certă cu privire la un astfel de act adiţional 

prin care se cesionează părţile sociale nu este necesară prezenţa părţilor semnatare ale actului 

în faţa notarului public, astfel că şi în cazul de faţă, în aplicarea acestor prevederi legale, actul 

adiţional al S.C. E.R.G. S.R.L, căruia i-a dat dată certă prin încheierea nr… nu a fost semnat 

în faţa sa de către părţile la care acesta se referă, ci respectivul act adiţional pe care îl 

redactase cu câteva zile în urmă raportat la momentul emiterii încheierii de dată certă, după 

modelul unui act similar încheiat la un notar din Bacău, prezentat de inculpatul G.G şi pe care 

îl predase acestuia din urmă, la data de 14.10.2011, i-a fost adus de către G.G deja semnat. 

Pe de altă parte, potrivit declaraţiei inculpatului G.G, a cărui audiere a fost, de 

asemenea, dispusă de instanţă din oficiu cu privire la împrejurările încheierii actului adiţional 

nr.3254 din 14.10.2011, reluarea demersurilor pentru încheierea acestui nou act adiţional care 

consfinţea transferul părţilor sociale de la inculpata N.D.M. către inculpatul N.R. s-a făcut cu 

cunoştinţa şi chiar din iniţiativa acestora, afirmaţie perfect plauzibilă, câtă vreme nu poate fi 

identificat vreun interes personal al acestuia în a se ocupa de încheierea unui contract de 

cesiune părţi sociale vizându-i pe inculpaţii N.R. şi N.D.M. şi, mai ales, dată fiind poziţia 

deţinută de acesta în cadrul grupului infracţional organizat şi al S.C. E.R.G. SRL, de 

executant docil al ordinelor şi instrucţiunilor primite de la liderul grupării, inculpatul N.R..  

În cât priveşte faptul că, potrivit raportului de expertiză criminalistică (grafică) 

extrajudiciară întocmit de expertul ........., semnături existente pe actul adiţional nr… nu 

aparţin inculpaţilor N.R. şi N.D.M. şi, de asemenea, semnăturile aplicate pe chitanţa din .., de 

depunere numerar în vederea majorării capitalului social al S.C. E.R.G. SRL şi pe actul 

constitutiv al S.C. E.R.G. SRL din data de 23.02.2012 nu au fost executate de inculpatul 

N.R.,dincolo de caracterul vădit subiectiv al concluziilor acestui mijloc de probă întocmit cu 
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titlu oneros la solicitarea inculpaţilor, Curtea apreciază şi că aspectele constatate prin acest 

element probatoriu se constituie, mai degrabă, într-o probă în defavoarea inculpaţilor, în 

sensul că nesemnarea de către aceştia a actului adiţional nr… şi a unor documente întocmite 

în vederea îndeplinirii formalităţilor de înregistrare a modificărilor intervenite prin cesionarea 

părţilor sociale poate fi, în mod plauzibil, asimilată unui gest premeditat al inculpaţilor, la 

care au recurs tocmai în scopul de a putea invoca ulterior lipsa oricărei responsabilităţi din 

partea inculpatei N.D.M. vis a vis de activitatea infracţională desfăşurată în numele şi pe 

seama S.C. E.R.G. SRL 

Aşadar, raportat la considerentele anterior expuse, rezultă că inculpata N.D.M. şi-a 

pierdut calitatea de asociat în cadrul S.C. E.R.G. SRL, cel mai devreme la data de 06.06.2012, 

când prin rezoluţia nr…din aceeaşi dată, a ORCT Constanţa, s-a dispus înregistrarea în 

registrul comerțului a mențiunilor modificatoare rezultând din actul adiţional nr…, precum şi 

a depunerii actului constitutiv actualizat al S.C. E.R.G. SRL, astfel că, deşi aparent 

neimplicată în activitatea propriu-zisă a societăţii, aproape în întreaga perioadă pe parcursul 

căreia a fost desfăşurată activitatea de fraudare a bugetului de stat, aceasta şi-a păstrat puterea 

de decizie conferită de calitatea de asociat majoritar, în virtutea căreia, acţionând în deplină 

cunoştinţă de cauză şi în mod deliberat, a creat autorilor infracţiunii de evaziune fiscală 

condiţiile propice pentru săvârşirea acestei infracţiuni.    

Revenind la expunerea circumstanţelor factuale ale cauzei, Curtea constată că o altă 

societate pe care probatoriul cauzei o indică a fi fost înfiinţată special în scopul de a fi folosită 

în mecanismul evazionist, este S.C. I.J. SRL, care a avut un rol esenţial în circuitul evazionist, 

R.izând atât importurile de motorină care ulterior a fost vândută în mod ocult de către S.C. 

E.R.G. SRL, cât şi livrări fictive de ţiţei brut, necesare simulării procesului de producţie a 

produselor petroliere inferioare de către S.C. E.R.G. SRL Totodată, societatea a funcţionat ca 

un nod central în circuitul financiar prin care au fost recuperate şi împărţite beneficiile 

obţinute din evaziune fiscală. 

S.C. I.J. SRL a fost înfiinţată în anul 2010, având sediul social in localitatea M.l 

Kogălniceanu, jud. Constanta, iar asociat unic şi administrator pe C.M. soţia inculpatului 

C.D.. La data de 10.05.2011, C.M. printr-o procură generală autentică, l-a împuternicit să 

administreze societatea pe soțul său, inculpatul C.D., care s-a ocupat ulterior de întreaga 

activitate a societăţii, acţionând conform dispoziţiilor transmise de către liderul grupului 

infracţional, inculpatul N.R.. 

Pentru asigurarea cadrului adecvat de desfăşurare a activităţilor infracţionale pe care 

membrii grupului infracţional le preconizau a fost necesar şi ca S.C. I.J. SRL să parcurgă 

câteva etape pR.abile care au presupus îndeplinirea următoarelor activităţi. 

La data de 15.03.2010, Direcția Județeana pentru Accize si Operațiuni Vamale 

Constanta a eliberat atestatul de înregistrare pentru comercializare en gros de produse 

energetice, respectiv motorina. 

La data de 12.02.2011, între S.C. I.J. SRL, în calitate de vânzător, şi S.C. E.R.G. SRL, 

în calitate de cumpărător a fost încheiat un contract de livrare produse petroliere, potrivit 

căruia furnizorul îşi asuma obligaţia de a asigura lunar livrarea către beneficiar a unei cantităţi 

de 1.000 tone motorina si 200 tone benzina, in regim suspensiv de accize, iar beneficiarul 

accepta sa primească aceste cantităţi de materii prime, care urma a fi folosite in procesul de 

producție, in antrepozitul beneficiarului. 

La data de 17.05.2011, Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse 

accizelor armonizate a emis pentru S.C. I.J. SRL, autorizația de Expeditor înregistrat, valabila 

începând cu 01.04.2011, care permitea sa fie expediate in regim suspensiv de la plata 

accizelor, după punerea in libera circulație, produsele accizabile benzină fără plumb şi 

motorină. La 30.06.2011, autorizația a fost modificată prin decizia comisiei prezidate de 

inculpatul C.V.. 
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Autorizaţia permitea deplasarea produselor in regim suspensiv de accize de la biroul 

vamal de intrare in tara a mărfurilor si pana la locul de livrare a produselor, respectiv la 

locația stabilita de antrepozitarul autorizat. 

La eliberarea autorizaţiei au fost avute în vedere înscrisurile depuse de expeditor, din 

care rezulta că acesta intenționa sa achiziționeze o cantitate de 10,000 tone motorina si 2,000 

tone benzina anual de la furnizori care au marfa depozitata in regim de zonă liberă, in 

rezervoarele aparținând S.C. O.T. S.A., in vederea onorarii contractului încheiat la data de 

12.02.2011 cu S.C. E.R.G. SRL 

În aplicarea pct.108 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.44/2004, 

expeditorul înregistrat S.C. I.J. S.R.L a constituit o garanţie totală în cuantum de 451.400 

euro, care să acopere 100% valoarea accizelor aferente oricărei deplasări de produse 

accizabile în regim suspensiv de accize. Calculul garanției s-a efectuat prin raportare la 

cantităţile de produse indicate de expeditor, astfel încât prin subestimarea activităţii a fost 

achitată o sumă modică raportat la cantităţile de carburant comercializate în R.itate. 

Sintetic mecanismul evazionist R.izat în numele şi pe seama S.C. E.R.G. SRL prin 

vânzările oculte de motorină euro 5 achiziţionată în regim suspensiv de accize şi consecutiv 

prin înregistrarea unor operaţiuni fictive de achiziţie ţiţei, transport aferent, respectiv 

producţie şi vânzare de produse de energetice inferioare slab accizate, în scopul de a justifica 

lipsa stocurilor de motorină vândută în mod ilegal, a presupus parcurgerea mai multor etape 

după cum urmează: 

1. achiziţiile R.e de motorină R.izate de către S.C. E.R.G. SRL prin intermediul S.C. 

I.J. SRL; 

2. achiziţiile fictive de ţiţei brut R.izate de către S.C. E.R.G. SRL de la S.C. I.J. SRL şi 

alte societăţi de tip „fantomă” şi înregistrarea cheltuielilor fictive de transport a acestui 

carburant; 

3. procesul fictiv de producţie a produselor petroliere inferioare declarat de către S.C. 

E.R.G. SRL; 

4. livrările fictive de produse petroliere inferioare înregistrate în contabilitatea 

S.C.E.G. S.R.L.; 

5. livrările R.e de motorină de la S.C. E.R.G. SRL către SC. B.O. S.R.L. şi S.C. A.O. 

S.R.L.; 

6. achiziţiile fictive de motorină R.izate de S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. de la 

furnizori cu comportament de societăţi „fantomă”; 

7. circuitul financiar folosit pentru recuperarea sumelor obţinute din evaziunea fiscală 

şi modul de utilizare a acestora. 

******* 

În continuarea expunerii, Curtea urmează a analiza în detaliu, pe baza probatoriului 

strâns în cauză, circumstanţele factuale proprii fiecăreia dintre etapele componente ale 

mecanismului de fraudare a bugetului de stat ce constituie obiectul judecăţii. 

1. Achiziţiile de motorină R.izate de către S.C. E.R.G. SRL prin intermediul S.C. I.J. 

SRL; 

În perioada cuprinsă între mai 2011 şi iulie 2012, în baza autorizaţiei de expeditor 

înregistrat nr.RO..valabilă începând cu .., S.C.I.J. S.R.L. a importat cantitatea totală de 

90.311,672 tone de motorina euro 5 de la mai mulţi furnizori externi care depozitau 

combustibilul in rezervoarele O.T.C. (D.P.P.T, G.F.C., S.T., B.T.) livrarea carburantului 

efectuându-se din aceste rezervoare. 

În anexa nr.38 a raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză, în cursul 

urmăririi penale, de către expertul contabil judiciar T.F., este prezentată în detaliu situaţia 

analitică a achiziţiilor de motorină euro 5 efectuate de S.C.I.J. S.R.L. de la furnizorii externi 

care îşi desfăşurau activitatea în O.T.C..   
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La livrarea motorinei din depozitele O.T.C..  s-au întocmit următoarele documente: 

♦ avize de expediție, in care se preciza la rubrica cumpărător S.C. E.R.G. SRL, 

cantitatea de motorina, numărul de sigilii, numele delegatului şi numărul mașinii cu care s-a 

efectuat transportul; 

♦ facturi in care se preciza cumpărătorul, cantitatea de motorina şi valoarea facturii, 

TVA = 0 (tranzacţiile nu erau purtătoare de TVA, motorina fiind livrata in regim suspensiv de 

accize); 

♦ Certificat de inspecție a autocisternei după încărcare; 

♦ Raport de încercare întocmit de O.T. cu număr unic alocat in ordine cronologică, 

corespunzător codului eșantionului, care are același regim; 

♦ Document administrativ electronic (D.A.I.). 

Ulterior, în baza contractului de furnizare încheiat la data de .., S.C. I.J. SRL a livrat 

motorina importată către S.C. E.R.G. SRL, in regim suspensiv de la plata accizelor, conform 

destinaţiei declarate „procesul de producție, in antrepozitul fiscal al beneficiarului”. 

Prin raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit de către expertul contabil 

judiciar ......... a fost prezentată situaţia sintetică şi defalcată pe luni a livrărilor de motorină 

euro 5 pe care furnizorulS.C. I.J. SRL le-a efectuat în perioada mai 2011 – iulie 2012, către 

beneficiarul S.C. E.R.G. SRL, în urma examinării documentelor justificative emise de S.C. 

I.J. SRL (facturi şi avize de expediţie) în perioada sus-menţionată, expertul contabil judiciar 

stabilind că potrivit datelor înscrise în facturi, S.C. I.J. SRL a livrat către S.C. E.R.G. SRL 

cantitatea totală de 80.246.731,00 kg motorină euro 5, iar potrivit menţiunilor consemnate în 

avizele de expediţie, cantitatea totală de 87.322.734,00 kg (104.694.796,77 kg Tº C). 

Totodată, pe baza verificării notelor de intrare recepţie întocmite la nivelul S.C. E.R.G. 

SRL şi a înregistrărilor efectuate în contabilitatea acestei societăţi, expertul contabil judiciar 

desemnat în cauză a stabilit că în cuprinsul notelor de intrare recepţie întocmite în perioada 

mai 2011 – iulie 2012 a fost înregistrată cantitatea totală de87.635.734,00 kg motorină euro 5, 

iar în contabilitate a fost înregistrată cantitatea de 87.258.911,00 kg. 

Din examinarea comparativă a cantităţilor de motorină euro 5 înscrise în avizele de 

expediţie întocmite de S.C. I.J. SRL cu cele înregistrate în contabilitatea S.C. E.R.G. SRL, 

expertul contabil judiciar a stabilit existenţa unei diferenţe de 63.823 kg motorina ce nu a fost 

înregistrată in contabilitatea S.C. E.R.G. SRL, deşi trebuia să se procedeze ca atare, in 

condiţiile în care pe avizele de expediție nr… din care provin aceste diferenţe exista 

semnătura de primire din partea S.C. E.R.G. SRL si amprenta ştampilei acesteia. 

2. Achiziţiile fictive de ţiţei brut R.izate de către S.C. E.R.G. SRL de la S.C. I.J. SRL şi 

alte societăţi de tip „fantomă” şi înregistrarea cheltuielilor fictive aferente transportului 

acestui carburant; 

În perioada mai 2011 – iulie 2012, S.C. E.R.G. SRL a R.izat achiziţii fictive de ţiţei 

brut de la S.C. M&S M. S.R.L, S.C. R.G. SRL. şi S.C. I.J. SRL (toate aflate sub controlul 

inculpatului C.D.), cu scopul de a crea aparenta că acest produs a intrat in procesul de 

producție împreună cu motorina euro 5 livrata de S.C. I.J. SRL, rezultând produsul 

intermediar distilat greu si produsele finale CLG si CL Navo. 

Prin simularea şi declararea către autorităţile fiscale a acestui proces de producţie 

fictiv, societatea urma să achite accize corespunzătoare produselor petroliere inferioare pe 

care le comercializa doar scriptic şi nu pentru motorina euro 5 pe care o vindea în R.itate, iar 

impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată au fost diminuate prin înregistrarea în 

contabilitate a cheltuielilor fictive de achiziţie ţiţei şi de transport corespunzătoare. 

Pentru a justifica formal livrările fictive de ţiţei necesar pentru simularea procesului de 

producţie au fost întocmite contracte de furnizare între furnizorii S.C. M&S M. S.R.L, S.C. 

R.G. SRL. sau S.C. I.J. SRL şi beneficiarul S.C. E.R.G. SRL, toate aceste contracte având un 

conţinut identic, inclusiv sub aspectul neconcordanţelor existente între data semnării lor 
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(menţionată ca fiind 01.05.2011, în cazul contractului încheiat cu S.C. M.S.M. SRL 

18.05.2011, în cazul contractului încheiat cu S.C. R.G. SRL., respectiv 01.07.2011, în cazul 

contractului încheiat cu S.C. I.J. SRL) şi data încheierii (declarată a fi în toate situaţiile 

15.12.2010). Obiectul fiecăruia dintre aceste contracte îl constituia achiziţia a 177.500 tone 

anual de țiței brut folosit in procesul de producție, in valoare totala aproximativa de 

257.700.960 lei. 

Ulterior, în scopul de a putea justifica absenţa fizică a stocurilor de ţiţei din posesia 

S.C. E.R.G. SRL, în eventualitatea unui control, au fost încheiate trei contracte de custodie 

(nr…), prin care SC M&S M. S.R.L. se obliga faţă de S.C. E.R.G. SRL să păstreze în 

depozitele sale țițeiul brut pe care aceasta din urmă pretindea că îl folosea in procesul de 

producție, conţinutul acestui contract dovedindu-se a fi unul complet formal în condiţiile în 

care, prin declaraţia dată în cursul urmăririi penale, martorul C.S., administratorul S.C. 

M.S.M. SRL nu a afirmat că această societate ar fi avut baza logistică necesară aducerii la 

îndeplinire a clauzelor acestui contract. 

Probatoriul administrat în cauză evidenţiază cu certitudine faptul că aceste livrări de 

ţiţei brut, înregistrate fictiv în contabilitatea S.C. E.R.G. SRL, în fapt, nu au avut loc 

niciodată, ci toate aceste tranzacţii au alcătuit doar un circuit fictiv, R.izat in vederea creării 

aparentei ca la S.C. E.R.G. SRL, acest țiței brut a intrat in procesul de producție împreună cu 

motorina euro 5 livrata din depozitele O.T., rezultând produsul intermediar distilat greu si 

produsele finale, CLG si CL Navo, o atare concluzie decelându-se, în esenţă, pe baza 

următoarelor constatări obiective: 

Din examinarea circuitelor parcurse de facturile emise pentru livrările de ţiţei brut, 

astfel cum au fost prezentate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit 

în cauză, se reţine că în cazul fiecărei achiziţii de ţiţei brut R.izată de către S.C. E.R.G. SRL, 

furnizorul iniţial al acestui carburant a fost S.C. R.H. S.R.L., societate care, aşa cum o 

demonstrează cu prisosinţă probatoriul cauzei, în perioada de referinţă care interesează cauza 

nu a efectuat şi nici nu ar fi putut, în mod obiectiv, să efectueze astfel de activităţi comerciale 

de livrare de ţiţei brut, pentru simplul motiv că nu se mai afla în fiinţă. 

În acest sens, se impune a fi menţionat faptul că prin adresa nr.131 din data de 

01.04.2013, SC C.T. IPURL, in calitate de lichidator judiciar al S.C. R.H. S.R.L. a comunicat 

organului de urmărire penală următoarele aspecte: „Nu au fost identificate societatea si nici 

foştii reprezentanți ai acesteia, iar notificarea transmisa la sediul declarat al societății cu 

confirmare de primire a fost restituita cu mențiunea – termen de păstrare expirat.” 

De asemenea, lichidatorul S.C. C.T. IPURL a înaintat la dosarul cauzei si Procesul 

verbal din 17.01.2013 încheiat de consilieri din cadrul SAF-AIF Constanta, din cuprinsul 

căruia rezultă următoarele aspecte: „In urma deplasării efectuata la sediul social si la punctul 

de lucru al S.C. R.H. S.R.L., am constat faptul ca la adresele respective nu a putut fi contactat 

niciun reprezentant al societății, fapt pentru care nu s-a putut desfășura controlul...... Invitația 

transmisă la sediul societății a fost returnata cu mențiunea <nimeni sa semneze>;  Invitația 

transmisa la punctul declarat al societății, a fost returnata cu mențiunea <mutat de la adresa>; 

Invitația transmisă administratorului N.M.G. a fost returnata cu mențiunea <nimeni sa 

semneze>;..... Prin adresa nr…, înregistrată la SAF-AIF Constanta sub nr…, Direcția Publica 

Județeană de evidenta a persoanelor Constanta ne transmite ca d-na N.M.G. figurează in 

evidenta cu domiciliul in localitatea M.K., str. Semaforului, nr.13, jud. Constanta. Prin 

adresele nr… si nr…, înregistrate la SAIF Constanta sub nr.11793/01.11.2012, respectiv nr…, 

ORC Constanta ne transmite documentele solicitate, din care reiese faptul ca sediul social al 

societății este expirat (a fost încheiat un contract de comodat pe o perioada de 5 luni, cu 

începere de la 01.06.2010) ..... organele de control sunt puse in imposibilitatea de a efectua 

controlul, inclusiv de a lua legătura cu reprezentantul legal al firmei, astfel ca apreciem ca 

aceasta, cu rea-credință se sustrage, astfel, de la orice control al autorităților statului ...... Prin 
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adresa nr…, înregistrată la SAF-AIF Constanta sub nr…, IPJ Constanta ne comunica faptul 

ca, din verificările efectuate in teren si din discuția cu proprietarul imobilului, S.I. , acesta nu 

cunoaște nimic de existenta S.C. R.H. S.R.L. si despre administratorul acesteia, N.M.G. ..... 

Menționăm ca din baza de date furnizate de MFP - Portal Fiscnet.ro, reiese faptul ca ultimele 

declarații depuse de societate, sunt pentru luna septembrie 2010 (100 si 300), pentru semestrul 

1, 2010 (394), iar ultimul bilanț depus este pentru anul 2009, aspecte ce sunt de natura a 

demonstra ca societatea s-a sustras atât de la plata TVA colectat ....cat si a impozitului pe 

profit, prin nedeclararea veniturilor impozabile. S.C. R.H. S.R.L. este declarata inactiva, 

începând cu data de 01.10.2012, conform Deciziei nr.50558/25.07.2012”. 

Totodată, potrivit relaţiilor comunicate de către Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului la solicitarea instanţei, cu privire la situaţia juridică a S.C. R.H. S.R.L., la data de 

06.05.2011 a fost înregistrată în registrul comerţului sub nr.25134 următoarea menţiune: „Prin 

Sentința nr.2886 din 12.04.2011, definitiva, pronunțată de Tribunalul Constanta in dosarul 

nr.2500/118/2011, in soluționarea cererii Oficiului National al Registrului Comerțului, privind 

dizolvarea judiciara, prin Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta, in 

temeiul prevederilor art.237 alin.(1), lit.b din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificările si 

completările ulterioare, pentru societatea comerciala R.H. S.R.L. s-a dispus dizolvarea 

judiciara si publicarea acesteia, pe cheltuiala titularului cererii, in Monitorul Oficial al 

României, partea a IV-a”. 

Mai mult decât atât, audiată în cursul cercetării judecătoreşti din iniţiativa acestei 

Curţi, martora ........., asociat şi administrator în acte al S.C. R.H. S.R.L., absolventă a 10 clase 

şi fără vreo pregătire profesională, a precizat că la solicitarea partenerului său din acea vreme, 

pe nume ........., prin intermediul căruia, de altfel, l-a cunoscut şi pe inculpatul C.D., a preluat 

pe numele său mai multe firme, printre care şi S.C. R.H. S.R.L., însă pe această firmă nu a 

desfăşurat niciodată vreo activitate de vânzare de ţiţei şi nici nu ştie ca respectiva societate să 

fi avut baza materială necesară desfăşurării unor astfel de activităţi comerciale. 

Tot în legătură cu achiziţiile de ţiţei brut pe care S.C. I.J. SRL le-ar fi făcut de la S.C. 

R.G. SRL., în scopul de a onora contractul de furnizare încheiat cu S.C. E.R.G. SRL, este de 

subliniat împrejurarea că inculpatul C.D., administratorul de fapt al S.C. I.J. SRL a precizat în 

declaraţiile date în cursul urmăririi penale că aceste achiziţii au fost R.izate doar scriptic, în 

R.itate S.C. I.J. SRL necumpărând niciodată ţiţei pe care ulterior să-l revândă către S.C. 

E.R.G. SRL În acelaşi context, inculpatul C.D. a mai arătat că avizele de expediţie aferente 

livrărilor de ţiţei îi erau lăsate la sediul S.C. E.R.G. SRL, de unde le prelua şi i le înmâna 

contabilei V.M., fără însă să fi văzut vreodată vreo cisternă încărcată cu ţiţei. De asemenea, 

consecvent propriilor susţineri, şi în faţa instanţei de fond, cu prilejul declaraţiei prin care a 

înţeles să-şi asume în integralitate responsabilitatea faptelor imputate, inculpatul C.D. a 

precizat că S.C. I.J. SRL nu a vândut ţiţei către S.C. E.R.G. SRL,ci aceste tranzacţii s-au 

R.izat doar scriptic. 

De asemenea, din probele administrate în cauză rezultă că nici celelalte societăţi 

implicate în circuitul fictiv de aprovizionare cu ţiţei (S.C. M.S.M. SRL S.C. R.G. SRL., S.C. 

P.N. S.R.L., S.C. D.Z. SRL. şi S.C. A-.P. S.R.L.), nu au desfăşurat în R.itate astfel de 

activităţi comerciale, în această perioadă, ci aceste societăţi, controlate de membrii grupului 

infracţional organizat prin interpuşi, au fost folosite exclusiv cu scopul de a furniza 

documentele justificative necesare. 

Astfel, potrivit declaraţiilor martorului O.R., asociat şi administrator al S.C. R.G. SRL. 

şi, totodată, administrator de fapt al S.C. M&S M. S.R.L.), care sunt numai în parte 

corespunzătoare adevărului, deşi aceste societăţi au intermediat vânzarea de ţiţei brut către 

S.C. I.J. SRL, el nu a asistat niciodată la vreo astfel de livrare şi nici nu a vizitat vreodată 

depozitele în care societăţile furnizoare ar fi deţinut marfa, iar interpunerea sa în acest circuit st
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care s-a R.izat doar scriptic, a fost făcută pentru a-i fi plătit un comision de 8.000 – 9.000 lei 

lunar, venituri pe care însă nu le înregistra în contabilitate. 

Relevante în acelaşi sens sunt şi susţinerile inculpatului C.D., care a precizat că 

achiziţii fictive de ţiţei au fost înregistrate ca fiind făcute şi de la SC M&S M. SRL, firmă 

controlată de O.R. 

La rândul lor, martorii (…..), au declarat că au acceptat să figureze formal ca 

administratori ai acestor societăţi, care în R.itate nu au desfăşurat niciun fel de activităţi 

economice, în schimbul unor sume de bani pe care le primeau de la inculpaţii C.D. ori B.N., 

persoane care se ocupau efectiv de emiterea facturilor şi de R.izarea tranzacţiilor bancare în 

numele acestor societăţi. 

Caracterul fictiv al operaţiunilor de furnizare ţiţei al căror beneficiar declarat era S.C. 

E.R.G. SRL este evidenţiat şi prin concluziile raportului de expertiză contabilă judiciară 

întocmit în cauză, care, în urma analizei documentelor justificative ale tranzacţiilor cu ţiţei, a 

constatat că există o diferenţă nesemnificativă între preţul cu care ţiţeiul intra pe circuit şi cel 

cu care era livrat beneficiarului final, ceea ce demonstrează practic lipsa oricărui scop 

comercial al acestor operaţii. 

Tot în sprijinul tezei fictivităţii achiziţiilor de ţiţei R.izate de către S.C. E.R.G. SRL se 

impune a fi remarcat şi faptul că facturile emise de S.C. R.H. S.R.L. şi de S.C. P.N. S.R.L. nu 

conțin nici semnături si nici amprente de stampile, iar S.C. R.G. SRL., cu toate ca a încheiat 

contract de furnizare cu S.C. E.R.G. SRL, a emis facturi doar către S.C. I.J. SRL, jucând 

exclusiv rolul intermediar ca trambulina. 

În concluzie, facturile în baza cărora s-ar fi livrat ţiţeiul brut către S.C. E.R.G. SRL, au 

urmărit construirea unor  circuite de tip suveică, prin interpunerea mai multor societăţi de tip 

„fantomă” în tranzacţiile scriptice, cu scopul de a îngreuna verificarea traseului şi stabilirea 

caracterului fictiv al operaţiunilor. 

Prin raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză, pe baza documentelor 

justificative întocmite pentru livrările succesive de ţiţei, a fost stabilit circuitul fictiv urmat de 

tranzacţiile menţionate în respectivele facturi. Sintetic, pentru perioada de referinţă cuprinsă 

între mai 2011 şi iunie 2012, expertul contabil judiciar a evidenţiat următoarele circuite fictive 

ale livrărilor de ţiţei:…………………………………………………. 

În ceea ce priveşte transportul ţiţeiului, acesta a fost facturat în mod fictiv de către S.C. 

R.T.C. SRL, societate care, în R.itate, alături de S.C. C.L. SRL R.iza transporturile de 

motorină din depozitele OTC şi care, în fapt, era controlată de inculpatul P.D.E., prin 

intermediul finului lui, inculpatul J.A.F.. 

Astfel, aşa cum s-a stabilit prin raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit în 

cursul urmăririi penale, în perioada mai 2011 – iunie 2012, S.C. R.T.C. SRL a emis către S.C. 

E.R.G. SRL facturi de transport ţiţei brut în valoare totală de 3.255.543,86 lei, pe care aceasta 

din urmă le-a înregistrat în contabilitate, deşi aceste servicii nu fuseseră prestate în R.itate. În 

acest mod, S.C. E.R.G. SRL şi-a majorat masa cheltuielilor cu suma de 2,625,438.61 lei, fapt 

care a determinat diminuarea impozitului pe profit şi a micșorat T.V.A. datorat bugetului de 

stat cu suma de 630.105,25 lei. 

Avizele de expediție întocmite corespunzător acestor livrări conţin menţiuni identice, 

respectiv aceiași șoferi, aceleași mijloace auto si aceeași cantitate de țiței pretins a fi 

transportată, fiind schimbate doar persoanele juridice implicate. 

Audierea în calitate de martori a persoanelor care au fost angajaţi ca şoferi în cadrul 

S.C. R.T.C. SRL (A.V.I., B.I. şi G.M.) a scos la iveală faptul că transporturile de ţiţei brut 

către S.C. E.R.G. SRL nu au avut loc în R.itate, lucru, de altminteri firesc dacă se are în 

vedere faptul că, astfel cum s-a demonstrat în considerentele ce preced, nici tranzacţiile care 

atestă livrarea de ţiţei brut către S.C. E.R.G. SRL nu au avut corespondent în R.itate. st
iri

pe
su

rs
e.r

o



3. Procesul fictiv de producţie a produselor petroliere inferioare declarat de către 

S.C. E.R.G. SRL 

În scopul de a diminua cuantumul obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin 

plata unui nivel mult mai scăzut al accizelor şi totodată pentru a crea o justificare pentru lipsa 

stocurilor de motorină şi de ţiţei achiziţionate, în eventualitatea unui control, S.C. E.R.G. 

SRL, a pretins că motorina şi ţiţeiul sunt supuse unui proces de distilare din care se obţinea 

produsul intermediar distilat greu, iar în final combustibil lichid greu şi combustibil lichid 

Navo. 

Combustibilul lichid greu este un produs utilizat pentru focarele utilajelor si 

instalațiilor industriale, obținut in procesul de distilare atmosferica a țițeiului, distilare sub 

presiune redusa sau distilare distructiva a rezidiului, precum si prin amestecarea acestora cu 

fracţiuni de distilare. La momentul comiterii faptelor deduse judecăţii, acciza datorată 

bugetului de stat pentru livrarea unei tone de CLG era de 15 euro, pe când cea datorată pentru 

livrarea unei tone de motorină era de 358 euro. 

Combustibilul Navo este un produs petrolier inferior folosit pentru alimentarea 

platformelor de forare sau de producţie şi a cărui livrare este scutita de la plata accizelor si a 

TVA, în conformitate cu prevederile art.144 (1), lit.a. pct.7 din Codul fiscal. 

Raportat la acest regim fiscal al celor două categorii de produse petroliere, expertiza 

contabilă judiciară efectuată în cauză a stabilit că alegerea acestora s-a R.izat pentru a 

neutraliza efectul fiscal al operaţiunilor de comercializare a acestora, prin compensarea 

reciprocă a obligaţiilor care luau naştere prin livrarea de CLG şi CL Navo, astfel încât S.C. 

E.R.G. SRL să înregistreze niveluri minime de profit purtător de impozit şi TVA de plată. 

În R.itate însă, S.C. E.R.G. SRL nu a desfăşurat în niciun moment activitate de 

producţie, aspect ce rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă din coroborarea a numeroase 

elemente probatorii administrate în cauză. 

Astfel, fiind audiat în cursul urmăririi penale, martorul ..., angajatul S.C. E.R.G. 

SRL, care se ocupa de întreţinerea instalaţiei de distilare atmosferică simplă, a declarat că în 

perioada cât şi-a desfăşurat activitatea în cadrul acestei societăţi, instalaţia respectivă nu a 

funcţionat efectiv şi ca atare niciodată nu s-a produs CLG sau CL Navo, iar cantitatea de circa 

100 de tone CLG găsită de organele de urmărire penală cu prilejul percheziţiei efectuate la 

sediul S.C. E.R.G. SRL, era folosită drept combustibil pentru centrala termică din incinta 

societăţii. De asemenea, şi cu prilejul audierii sale în cursul cercetării judecătoreşti, martorul 

.........a susţinut că în perioada cât şi-a desfăşurat activitatea la S.C. E.R.G. SRL, în cadrul 

acesteia nu s-a desfăşurat vreun proces de producţie de CLG sau combustibil lichid Navo 1 

ori Navo 2, cu excepţia unei cantităţi de aproximativ 150 de tone CLG, de care avea nevoie 

pentru punerea în funcţiune a cazanului cu abur şi pe care a preparat-o în rezervorul R8, unde, 

de altfel, a şi fost găsită la momentul sigilării acestui rezervor. Totodată, martorul a mai 

precizat că din luna ianuarie 2011 şi până în noiembrie 2011, instalaţia de distilare 

atmosferică simplă s-a aflat în reparaţii şi revizie, iar după terminarea lucrărilor de revizie, s-a 

procedat la conservarea întregului sistem de instalaţie, care a fost încărcat cu motorină şi în 

fiecare zi era pus în funcţiune pe circuit de recirculare. Relevante în acelaşi sens sunt şi 

susţinerile aceluiaşi martor conform cărora, cât a lucrat la S.C. E.R.G. SRL, pe platforma 

acesteia nu a fost adus ţiţei, cu excepţia a două autocisterne care au fost folosite pentru 

prepararea combustibilului lichid de care avea nevoie pentru punerea în funcţiune a cazanului 

cu abur şi nici nu a văzut ca în rezervoarele acestei societăţi să fie descărcate autocisterne cu 

motorină. 

Totodată, martorii ...., conducătorii vehiculelor cu care s-a R.izat transportul de 

motorină de la depozitele O.T.C. către staţiile de distribuţie a carburantului din Sibiu şi 

Mediaş, au arătat, atât în declaraţiile date în cursul urmăririi penale, cât şi cu prilejul audierii 

lor nemijlocite în faţa instanţei de fond, că motorina pe care o încărcau din O.T.C. nu era 
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niciodată descărcată la sediul S.C. E.R.G. SRL, din comuna ...., judeţul Constanţa, ci în 

această locaţie autocisternele staţionau doar pentru răstimpul necesar înlocuirii sigiliilor ce 

fuseseră aplicate în O.T. şi pentru întocmirea unor noi documente de transport în baza cărora 

motorina era apoi transportată către depozitele aparţinând S.C. A.O. S.R.L. din Sibiu sau S.C. 

B.O. SRL. din Mediaş. 

Aceste aspecte relatate de şoferii autocisternelor cu care era transportată motorina 

sunt confirmate şi de imaginile înregistrate în baza autorizaţiilor emise de instanţă, din care 

rezultă că aceleaşi vehicule transportau motorina din depozitele O.T. Constanţa la sediul S.C. 

E.R.G. SRL şi de aici, mai departe, la distribuitorii din judeţul Sibiu, unde era descărcată. 

Ori în lipsa vreunor stocuri faptice de motorină, materie primă ce trebuia folosită în 

procesul tehnologic de fabricare a produselor petroliere inferioare, acestea din urmă nu aveau 

cum să fie obţinute. 

Aceleaşi împrejurări privitoare la lipsa unei activităţi efective de producţie de 

carburanţi la sediul S.C. E.R.G. SRL sunt relatate şi de inculpatul B.N., care cu prilejul 

audierii lui în faţa acestei Curţi, la termenul de judecată din data de 08.02.2016, a menţionat 

că motorina care era achiziţionată de la S.C. I.J. SRL, era transportată cu autocisternele din 

Oil Termina Constanţa până în comuna Nicolae Bălcescu, pe platforma S.C. E.R.G. SRL, 

unde cisternele staţionau preţ de jumătate de oră, fără să fie descărcate, după care plecau mai 

departe către locurile unde trebuia să se facă vânzarea de motorină, astfel că acest combustibil 

nu era folosit în producţia de CLG sau CL Navo şi, de altfel, aceste produse nici nu au fost 

vreodată fabricate de către S.C. E.R.G. SRL     

De asemenea, şi inculpatul G.G, care în faţa instanţei de fond, optând pentru 

procedura simplificată de judecare a cauzei pe baza recunoaşterii învinuirii, a recunoscut în 

totalitate faptele pentru care a fost trimis în judecată, în faza finală a urmăririi penale a arătat 

că în R.itate S.C. E.R.G. SRL nu producea combustibil lichid greu şi combustibil lichid Navo, 

aşa cum era menţionat în autorizaţia de funcţionare şi cum se înregistra în documentele 

contabile, aspect cu privire la care, a precizat, că avea cunoştinţă şi inculpatul N.R., care i-a 

dat asigurări că, activitatea societăţii se bucură de protecţia, astfel încât nu va fi controlată de 

către organele abilitate ale statului, iar dacă totuşi, vor exista unele controale, acestea nu vor 

ridica probleme. 

Relevante sub acelaşi aspect sunt şi susţinerile martorului .., angajat al S.C. E.R.G. 

SRL, care se ocupa de întocmirea avizelor de însoţire pentru produsul CLG pe baza datelor 

comunicate prin email de către contabila societăţii, inculpata V.M., care a arătat că nu a văzut 

ca în incinta societăţii la care lucra să se desfăşoare un proces de producţie propriu-zis pentru 

fabricarea de CLG şi nici nu a asistat la vreo încărcare sau descărcare de produse petroliere în 

incinta societăţii. 

Inexistenţa unui proces tehnologic de producţie a produselor petroliere inferioare 

care să fi fost desfăşurat pe platforma S.C. E.R.G. SRL din comuna N.B., judeţul C. este 

demonstrată şi de înscrisurile care atestă consumul de energie electrică al societăţii în 

perioada de referinţă, vădit insuficient pentru a susţine funcţionarea acestor instalaţii. În ceea 

ce priveşte justificarea pe care apărarea inculpatului N.R.  a încercat să o atribuie acestei 

inadvertenţe, în sensul că pentru procesul de producţie a produselor petroliere inferioare ar fi 

fost utilizat şi un generator de producere a energiei electrice existent pe platforma S.C. E.R.G. 

SRL, Curtea o consideră total neconvingătoare, întrucât, chiar şi pentru un observator 

neexperimentat, este hilar a susţine că producţia unei cantităţi totale de peste 163.000 de tone 

de distilat greu, CLG şi CL N. ar fi putut fi R.izată într-o proporţie covârşitoare cu ajutorul 

unui astfel de dispozitiv, cu atât mai mult cu cât martorul ..., angajatul S.C. E.R.G. SRL care 

se ocupa de întreţinerea instalaţiilor tehnice, a precizat că acest generator de energie electrică 

era folosit doar atunci când scădea tensiunea în reţea sau nu era curent electric, iar nicidecum 

pentru a furniza în mod uzual energia electrică necesară funcţionării instalaţiei de rafinare. 
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De altfel, aşa cum s-a demonstrat în secţiunea precedentă prin referiri punctuale la 

probatoriul care susţine această concluzie, în perioada de referinţă cuprinsă între mai 2011 şi 

iulie 2012, S.C. E.R.G. SRL nu s-a aflat în posesia unor stocuri efective de ţiţei brut pe care 

să-l fi utilizat în procesul de producţia industrială a produselor petroliere declarate, ci 

operaţiunile comerciale de achiziţie a ţiţeiului brut au avut doar caracter scriptic, ceea ce 

coroborat şi cu faptul că motorina achiziţionată de la S.C. I.J. SRL, nu era descărcată la sediul 

S.C. E.R.G. SRL, conduce, în mod logic, la concluzia că în lipsa materiilor prime necesare 

nici produsele finite nu puteau fi obţinute. 

Pentru a crea aparenţa unei activităţi de producţie, la nivelul S.C. E.R.G. SRL au fost 

întocmite documente justificative (rapoarte de producție, bonuri de consum al materiilor 

prime) care să poată fi prezentate organelor fiscale în eventualitatea unui control. Astfel, în 

dosarele contabile ale societăţii s-au găsit documente intitulate „Rapoarte de producție”, care 

nu conțin nicio viza sau ștampila şi care evidenţiază situaţia lunară a cantităţilor de motorină 

şi ţiţei pretins a fi folosite în cadrul procesului de producţie, precum şi cantităţile de produs 

intermediar (distilat greu) şi de produse finale (CLG şi CL Navo) obţinute. Totodată, au fost 

întocmite reţete pentru combustibil lichid greu – CLG si distilat greu, nesemnate, neștampilate 

şi neavizate. 

Referitor la întocmirea acestor rapoarte de producţie, martorul ..., şeful instalaţiei de 

distilare, a precizat în declaraţia dată în cursul cercetării judecătoreşti, că acestea îi erau 

transmise săptămânal de la sediu, din contabilitate şi, deşi şi-a pus într-adevăr problema că 

respectivele rapoarte, care atestau producţia de produse petroliere inferioare, conţineau date 

neconforme R.ităţii, le-a semnat din dispoziţia inculpatului G.G şi apoi le-a îndosariat 

conform instrucţiunilor aceleiaşi persoane.          

Situaţia centralizata a datelor înscrise in rapoartele de producţie, R.izată de către 

expertul contabil judiciar desemnat în cauză în cuprinsul raportului de expertiză întocmit în 

cursul urmăririi penale, evidenţiază faptul că în perioada mai 2011 – iulie 2012, S.C. E.R.G. 

SRL a declarat fictiv producţia unei cantităţi totale de 163.143.554,00 kg de produse 

petroliere inferioare (42.172.978,00 kg distilat greu, 88.919.153,00 kg CLG şi 32.051.423,00 

kg CL N.), obţinută din prelucrarea unei cantităţi totale de 138.421.638 kg de materii prime 

(78.846.141,00 kg motorină şi 59.575.497,00 ţiţei brut). 

Totodată, SC E.G. S.R.L. a întocmit în mod fictiv şi bonuri de consum pentru 

motorina şi ţiţeiul pretins a fi folosite în procesul de producţie, fără ca aceste înscrisuri să 

conţină viza gestionarului, a primitorului sau a compartimentului contabilitate, aşa cum 

prevăd normele Ordinului nr.3512 din 27/11/2008 privind documentele financiar-contabile. 

De asemenea, au fost întocmite şi documente intitulate Note de predare, care prezintă 

aşa-zisa producție obținută de distilat greu cu rol de semifabricat, precum si de CLG si CL 

Navo cu rol de produs finit. Ca şi bonurile de consum şi rapoartele de producție, aceste 

înscrisuri sunt redactate pe calculator şi nu conțin nicio semnătură sau ştampilă din partea 

compartimentului tehnic, a gestionarului sau a serviciului de contabilitate. Unele dintre aceste 

note de predare au fost generate în mai multe variante cu aceleaşi numere de înregistrare, 

cuprinzând cantităţi diferite ale produselor pretins a fi fost obţinute. 

În acelaşi sens, s-a găsit şi un raport de producție pentru care nu existau bonuri de 

consum şi nici note de predare, toate aceste nereguli semnalate cu privire la documentele ce 

atestau aşa-zisul proces de producţie desfăşurat de SC E.G. S.R.L., nefiind altceva decât 

dovezi incontestabile ale faptului că acest proces de producţie nu a avut loc în R.itate. 

4. Livrările fictive de produse petroliere inferioare înregistrate în contabilitatea 

S.C.E.G. S.R.L. 

Pentru a justifica lipsa stocurilor faptice de produse petroliere inferioare care ar fi 

rezultat din procesul de prelucrare în antrepozitul fiscal a ţiţeiului brut şi a motorinei 

achiziţionate în regim suspensiv de la plata accizelor, S.C. E.R.G. SRL a înregistrat în 
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contabilitate documente justificative care atestau că aceste produse ar fi fost vândute către 

S.C. Y.M: S.R.L. şi S.C. M.E. S.R.L., deşi aceste operaţiuni nu au avut loc în R.itate. 

În scopul de a crea aparenţa desfăşurării R.e a acestor tranzacţii, la data de 10.05.2011 

s-a încheiat un contract de vânzare - cumpărare între S.C. E.R.G. SRL, reprezentata de 

inculpatul G.G, in calitate de vânzător, şi S.C. ME. SRL., reprezentata de martorul .., in 

calitate de cumpărător, având ca obiect livrarea cantităţii de 250.000 tone anual de 

combustibil lichid greu tip CLG, folosit in industrie, in valoare totala aproximativa de 

636.480.000 lei. 

De asemenea, la data de 01.11.2011, s-a încheiat un contract de vânzare - cumpărare 

similar şi intre S.C.E.G. S.R.L., reprezentata de inculpatul G.G, in calitate de vânzător, şi S.C. 

Y.M. S.R.L., reprezentata de M.P:, in calitate de comparator, având ca obiect livrarea 

cantităţii de 60.000 tone anual (5.000 tone lunar) combustibil lichid Navo 1, in valoare totala 

de aproximativ 200.000.000 lei. 

Anexat la acest contract se afla autorizația pentru desfășurarea activităților de 

transport naval in porturi şi pe căi navigabile eliberată de Autoritatea Navală Romană – 

Căpitănia Zonală Constanţa, prin care se autorizează S.C. Y.M. S.R.L. sa desfăşoare activităţi 

de buncheraj al navelor. 

Astfel cum a stabilit raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză, 

documentele justificative - facturi fiscale şi avize de expediţie – întocmite şi înregistrate în 

contabilitatea S.C. E.R.G. SRL cu privire la livrările de produse petroliere inferioare atestă 

scriptic faptul că, în perioada mai 2011 – iunie 2012, în baza celor două contracte de vânzare 

– cumpărare anterior menţionate, S.C. E.R.G. SRL, ar fi livrat către S.C. ME. SRL. cantitatea 

totală de 82.830.347 kg de CLG, iar către S.C. Y.M. S.R.L., cantitatea totală de 45.967.226,00 

kg de CL Navo.  

De asemenea, în scopul de a crea nişte circuite economico-financiare cât mai 

complexe, menite a îngreuna stabilirea naturii R.e a acestor tranzacţii şi aflarea adevărului, au 

fost întocmite înscrisuri care atestau că S.C. Y.M. S.R.L. ar fi revândut combustibilul lichid 

Navo către S.C. B.&O.I. S.R.L., iar S.C. M.E. S.R.L. ar fi revândut combustibilul lichid greu 

către S.C. C.D. SRL şi S.C. G.I.S. SRL. 

În ceea ce priveşte consecinţele fiscale generate de aceste vânzări fictive de produse 

petroliere inferioare, expertul contabil judiciar desemnat în cauză a observat că în 

contabilitatea S.C. E.R.G. SRL, s-a înregistrat o valoare de vânzare a CLG sub prețul de 

producție, per total perioadă rezultând o diferenţă în minus de 132.244.838,96 lei între 

valoarea de vânzare şi valoarea de producţie, ceea ce este interzis de prevederile art.17 din 

O.G. nr.99/2000, iar pentru produsul CL Navo, valoare de vânzare înregistrată este peste 

prețul de producţie, întrucât potrivit art.144 alin.(1) lit.a pct.7 din Codul fiscal, acesta nu este 

purtător de TVA la vânzare, diferenţa dintre valoarea de vânzare şi valoarea aferentă 

descărcării din gestiune fiind de 158.163.463,73 lei, raţiunea unui asemenea mod de operare 

fiind aceea de a neutraliza efectului fiscal al respectivelor tranzacţii. 

Astfel, întrucât produsul CL Navo nu este purtător de TVA la vânzare, dacă societatea 

ar fi înregistrat în contabilitate numai tranzacţii de acest tip, atunci aceasta ar fi avut de 

recuperat TVA, ceea ce ar fi atras controale din partea organelor fiscale. Totodată, aceste 

tranzacţii ar fi dat naştere unor obligaţii semnificative de plată a impozitului pe profit. 

În schimb, daca in contabilitate s-ar fi înregistrat numai vânzare CLG, societatea ar fi 

înregistrat niveluri semnificative de TVA colectat, care ar fi trebuit virat la buget, in schimb 

societatea ar fi înregistrat pierdere fiscala. 

Ori prin combinarea celor două tipuri de tranzacţii, TVA-ul deductibil de la achizițiile 

fictive de țiței brut şi transport aferent, în cuantum de 25.179.634,17 lei, s-a echilibrat cu 

TVA-ul colectat de la vânzările de CLG, în cuantum de 27.313.169,60 lei, iar pierderea st
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corespunzătoare tranzacţiilor cu CLG s-a compensat cu profitul înregistrat din vânzările de 

CL Navo, astfel încât S.C. E.R.G. SRL să achite sume modice cu titlu de taxe şi impozite. 

Un prim argument pertinent care pune în evidenţă caracterul fictiv al livrărilor de CLG 

şi CL Navo, atât al celor iniţiale R.izate între S.C. E.R.G. SRL şi S.C. ME. SRL., respectiv 

S.C. Y.M. S.R.L., cât şi al celor subsecvente, R.izate pe de o parte între S.C. Y.M. S.R.L. şi 

S.C. B.&OIL S.R.L., iar pe de altă parte între S.C. M.E. S.R.L. şi S.C. C.D. SRL, respectiv 

S.C. G.I.S. SRL, rezidă în faptul că avizele de însoţire întocmite pentru toate aceste livrări 

sunt identice din punctul de vedere al numărului, datei, al cantităţii de produse transportate, al 

numelui şoferului, al numărului autovehiculului şi, totodată sunt nesemnate şi neştampilate. 

În al doilea rând, probele administrate în cauză au demonstrat cu prisosinţă faptul că 

persoanele juridice implicate în circuitele fictive având ca obiect achiziţionarea de CLG şi CL 

Navo provenite de la antrepozitarul S.C. E.R.G. SRL au avut un comportament specific unor 

societăţi „fantomă”, în sensul că nu au desfăşurat activităţi comerciale R.e şi erau folosite şi 

controlate în fapt de către inculpaţii P.D.E., J.A.F. ŞI C.D., cu scopul de a crea aparenţa de 

legalitate a operaţiunilor prin care era fraudat bugetul de stat şi de a obţine înscrisurile de care 

să se poată prevala în eventualitatea unor controale. 

Astfel, din declaraţiile consecvente ale martorului ........., asociat şi administrator al 

S.C. ME. SRL. se reţine că, la propunerea inculpatului J.A.F., pe care l-a cunoscut prin 

intermediul vărului său P.D.E., acesta a fost de acord ca pe numele său să fie înfiinţată 

societatea anterior menţionată, în schimbul promisiunii plăţii unor sume de bani cu titlu de 

dividende, pe care însă nu le-a încasat niciodată. Se mai reţine din declaraţia aceluiaşi martor 

că, în această calitate el nu s-a ocupat niciodată de desfăşurarea unor activităţi de vânzare – 

cumpărare de CLG, nu s-a întâlnit niciodată cu reprezentanţii societăţilor care potrivit 

documentelor justificative ar fi vândut către S.C. ME. SRL. sau ar fi cumpărat de la aceasta 

CLG, iar contractul de vânzare - cumpărare încheiat cu S.C. E.R.G. SRL l-a semnat în biroul 

inculpatului J.A.F., care i l-a prezentat gata redactat şi semnat din partea societăţii partenere. 

În acelaşi sens, a mai precizat martorul că singurele activităţi pe care le-a îndeplinit în 

legătură cu această societate au fost legate de semnarea de aproximativ 3 ori a unor teancuri 

de facturi referitoare la comerţul cu CLG, aferente perioadelor anterioare raportat la 

momentul semnării şi care erau deja completate, activitate ce s-a desfăşurat în biroul 

inculpatului J.A.F., precum şi de semnarea unor ordine de plată, fie în alb, fie completate cu 

menţiuni indicate de către inculpatul J.A.F., în ceea ce priveşte sumele şi destinaţia acestora. 

De asemenea, martorul ... a cărui audiere a fost posibilă numai în cursul urmăririi 

penale, a precizat că la propunerea unor persoane pe care le-a cunoscut prin intermediul unui 

prieten, a fost de acord ca în schimbul plăţii unei sume de 800 lunar să fie înfiinţată pe numele 

său o societate comercială despre care ulterior a aflat că se numea S.C. B.&O.I. S.R.L., astfel 

că sub directa îndrumare a acelor persoane s-a deplasat la autorităţile competente unde au fost 

îndeplinite formalităţile necesare înfiinţării societăţii, precum şi la bancă pentru deschiderea 

unui cont, pe care au fost împuternicite acele persoane, însă ulterior, nu a desfăşurat niciun fel 

de activitate comercială pe seama acestei societăţi, nici de comerţ cu ceR.e şi nici de comerţ 

cu produse petroliere, iar în perioada de existenţă a acesteia, actele constitutive şi 

documentele contabile nu s-au aflat niciodată în posesia sa. 

În ceea ce priveşte activitatea S.C. C.D. S.R.L., potrivit actelor comunicate de către 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, aceasta a avut ca asociat şi administrator pe 

martora ..., persoană neştiutoare de carte, care cu prilejul audierii sale în faţa primei instanţe 

nu a fost în măsură să precizeze datele complete de stare civilă, afirmând că nu cunoaşte ziua 

şi luna în care s-a născut, ci doar anul naşterii. În legătură cu împrejurările în care aceasta a 

devenit asociat şi administrator în cadrul S.C. C.D. S.R.L. şi cu activităţile întreprinse în 

această calitate, martora ... a precizat, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în declaraţia dată în 

faza cercetării judecătoreşti că numita ......... le-a propus, ei şi surorii ei, ........., un loc de 
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muncă ce presupunea să stea acasă şi să obţină o sumă de bani lunar, însă nu le-a precizat şi 

ce anume activităţi ar fi trebuit să presteze pentru a primi acest salariu. Fiind de acord, ......... 

le-a condus la mai multe instituţii din municipiul Constanţa unde au semnat mai multe 

documente, fără însă a şti despre ce era vorba, atât datorită faptul că este neştiutoare de carte, 

cât şi datorită împrejurării că ......... nu i-a dat explicaţii cu privire la conţinutul documentelor 

pe care le-a semnat, astfel încât nu a avut niciodată cunoştinţă despre faptul că a avut calitatea 

de administrator al S.C. C.D. S.R.L. A mai precizat inculpata că timp de câteva luni a primit 

de la inculpatul C.D. sume cuprinse între 700 şi 900 - 1.000 lei lunar, iar activităţile pe care 

le-a prestat în schimbul acestor remuneraţii au fost semnarea a numeroase documente sub 

îndrumarea numitei ........., care a refuzat să-i comunice ce scria pe respectivele documente, iar 

pentru îndeplinirea acestor activităţi a fost dusă de ......... atât în diverse locuri din municipiul 

Constanţa, cât şi în Bucureşti, unde aceasta s-a întâlnit cu inculpaţii J.A.F. şi I.L.F. şi au 

discutat în particular. 

În sfârşit, referitor la S.C. G.I.S. SRL., martorul ........., atât în cursul urmăririi penale, 

cât şi în faţa instanţei de fond a precizat că intrând în legătură cu un anume T. sau T.A. 

(identificat de martor chiar în şedinţă publică în persoana inculpatului J.A.F.), acesta i-a 

propus o afacere de pe urma căreia putea obţine suma de 2.000 lei lunar, însă nu i-a dat detalii 

despre natura respectivei afaceri şi, întrucât a fost de acord, la solicitarea acestuia a semnat 

mai multe documente al căror conţinut nu l-a lecturat şi totodată i-a pus acestuia la dispoziţie 

datele sale de identitate; ulterior a aflat că pe numele său fusese înfiinţată o societate 

comercială care se numea S.C. G.I.S. SRL., în cadrul căreia el avea calitatea de administrator, 

spunându-i-se totodată de către J.A.F. că acea firmă era o benzinărie, însă nu cunoaşte ce 

relaţii comerciale ar fi avut această societate şi nici nu ştie unde s-ar fi aflat sediul ei. A mai 

arătat martorul, că timp de peste 5 luni de zile, fiind însoţit de fiecare dată de către inculpatul 

J.A.F., aproape în fiecare zi se deplasa la diverse agenţii ale BCR de unde retrăgea din contul 

S.C. G.I.S. SRL. sume considerabile de bani, cuprinse între 200.000 şi 400.000 lei, pe care 

apoi le preda lui J.A.F., iar pentru această activitate el primea suma de 500 lei săptămânal, la 

care se adăugau cheltuielile de cazare în Bucureşti sau de deplasare în localitatea de domiciliu 

din Judeţul Vâlcea. 

De altfel, aşa cum investigaţiile făcute în cauză o evidenţiază, S.C. B.&O.I. S.R.L., 

S.C. C.D. SRL şi S.C. G.I.S. SRL. nu au ţinut evidenţe contabile, rolul acestora fiind acela de 

a îngreuna identificarea beneficiarilor R.i ai produselor petroliere pretins obţinute în 

antrepozitul aparţinând S.C. E.R.G. SRL 

5. Livrările R.e de motorină de la S.C. E.R.G. SRL către SC..B.O. S.R.L. şi S.C. A.O. 

S.R.L. 

Analiza coroborată a probatoriului strâns în cauză dovedeşte dincolo de orice îndoială 

rezonabilă faptul că întreaga cantitate de motorină achiziţionată de S.C. E.R.G. SRL în regim 

suspensiv de la plata accizelor, cu scopul declarat de a fi folosită în antrepozitul fiscal, în 

procesul de producţie a produselor energetice inferioare, a fost în R.itate livrată către 

societăţile de distribuţie a carburanţilor S.C .B.O. SRL Mediaş şi S.C. A.O. SRL. 

În înfăptuirea planului evazionist conceput de membrii grupului infracţional, aceste 

operaţiuni de vânzare a motorinei nu au fost înregistrate în contabilitatea S.C. E.R.G. SRL, 

care a denaturat astfel cuantumul veniturilor obţinute şi, implicit, nivelul impozitului pe 

profit, al taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor datorate bugetului de stat. 

Astfel cum s-a mai precizat deja în considerentele ce preced, din declaraţiile 

concordante ale martorilor ...., conducătorii vehiculelor cu care s-a R.izat transportul de 

motorină de la depozitele O.T.C. către staţiile de distribuţie a carburantului din Sibiu şi 

Mediaş, coroborate cu înregistrările de imagini efectuate în baza autorizaţiilor emise de 

instanţă, dar şi cu declaraţiile inculpaţilor G.G şi B.N.,  motorina care era preluată din O.T. 

Constanţa nu era niciodată descărcată la sediul S.C. E.R.G. SRL, din comuna ..., judeţul 
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Constanţa, ci în această locaţie autocisternele staţionau doar pentru perioada necesară 

înlocuirii sigiliilor ce fuseseră iniţial aplicate în O.T.C. şi pentru întocmirea documentelor 

fictive de însoţire în baza cărora motorina era apoi transportată către depozitele S.C. A.O. 

S.R.L. din Sibiu sau S.C. B.O. SRL. din M.. 

Relevante în acelaşi sens sunt în accepţiunea Curţii şi acele note de redare a unor 

convorbiri telefonice purtate între membrii grupului infracţional, care atestă existenţa a 

numeroase situaţii în care intrările de motorină de la S.C. I.J. SRL către S.C. E.R.G. SRL erau 

mult peste capacitatea de producţie şi stocare a acestei din urmă societăţi, astfel că singura 

explicaţie plauzibilă a acestor incidente nu poate fi decât aceea că motorina achiziţionată era 

livrată de îndată către beneficiarii S.C. B.O. S,R,L. şi S.C. A.O. S.R.L. 

Spre exemplu, în convorbirea telefonică din data de .., inculpatul G.G îi reproşa 

inculpatului C.D. că „toate maşinile au aceiaşi dată” şi „dacă vine vreunul şi controlează 

aici, şi vede 20 de avize cu aceiaşi dată, ce facem ?” 

De asemenea, într-o convorbire telefonică purtată în data de .. între inculpaţii G.G şi 

V.M., aceasta din urmă, însuşindu-şi dispoziţia de a nu mai fi înregistrate în contabilitate prea 

multe intrări de motorină într-o singură zi, astfel încât să se depăşească în mod vizibil 

capacitatea de producţie a antrepozitului, îl apostrofa pe G.G că „e multă cantitate” chiar şi 

pentru două zile, „sar în sus, depăşesc acolo treaba”, rugându-l totodată pe acesta să mai 

reducă pe cât posibil cantităţile de motorină achiziţionată, pentru că altfel „rămâne pe stoc”, 

ceea ce în cazul unui control ar crea dificultăţi din cauza lipsei faptice a acestui stoc, care în 

R.itate era vândut. 

Transportul combustibilului comercializat în mod ocult de către S.C. E.R.G. SRL, era 

asigurat de societăţile S.C. R.T.C. SRL şi S.C. C.L. SRL, controlate de inculpaţii P.D.E. şi 

J.A.F.. 

Din motive de precauţie, cursele de transport al carburantului de la antrepozitul fiscal 

la distribuitori se R.izau în mod obişnuit pe timpul nopţii, autocisternele fiind însoţite adeseori 

de autoturisme utilizate de membri ai reţelei, care supravegheau traseul în vederea 

contracarării eventualelor controale ce ar fi putut fi efectuate de instituţiile fiscale sau de 

organe specializate ale statului. 

Totodată, membrii grupării infracţionale, prin intermediul unor persoane apropiate, 

angajate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aveau acces la bazele de date cuprinzând 

evidenţa autovehiculelor înmatriculate şi, astfel, verificau autovehiculele necunoscute ce se 

deplasau în apropierea autotrenurilor sau care staţionau în apropierea antrepozitului, pentru a 

identifica dacă aparţin instituţiilor de control. 

În acest sens, astfel cum rezultă din coroborarea declaraţiilor inculpaţilor G.G, B.N. şi 

C.D., cu procesele verbale de redare a conţinutului unor convorbiri telefonice şi comunicări 

tip SMS, interceptate şi înregistrate în perioada de referinţă cu autorizarea organelor judiciare 

competente, precum şi, parţial, şi cu declaraţiile martorului ... întrucât membrii grupului 

infracţional nutreau suspiciunea unor acţiuni de filaj desfăşurate de autorităţile statului, cât şi 

pentru evitarea controalelor inopinate, orice maşină necunoscută reperată pe raza localităţilor 

M.l Kogălniceanu şi Nicolae Bălcescu, era atent supravegheată şi verificată după numărul de 

înmatriculare, activităţi ce erau R.izate cu ajutorul lucrătorilor de poliţie ... şi ....    

Pentru a disimula provenienţa motorinei achiziţionată în fapt de la antrepozitarul S.C. 

E.R.G. SRL, S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. SRL au întocmit documente justificative în care 

erau menţionate alte numere de înmatriculare ale mijloacelor de transport şi alte nume ale 

conducătorilor auto decât cele ale autocisternelor şi ale şoferilor care efectuau transportul de 

la S.C. E.R.G. SRL, astfel încât contabilitatea acestor două societăţi să releve că transporturile 

ar fi fost derulate cu mijloacele auto proprii. 

Spre exemplu, în noaptea de 11/12.02.2012 (sâmbătă spre duminică), S.C. B.O. SRL., 

Mediaş a recepţionat 5 autocisterne furnizate din antrepozitul S.C. E.R.G. SRL, 
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autovehiculele fiind redirecţionate către S.C. A.O. SRL Sibiu. În prima zi lucrătoare ce a 

urmat acestui transport, respectiv luni 13.02.2012, astfel cum rezultă dintr-o convorbire 

telefonică interceptată şi înregistrată în baza unui mandat de siguranţă naţională, numita ..., 

angajată a S.C. B.O. SRL., Mediaş, discutând cu o persoană ce răspunde la apelativul „ADI” 

despre întocmirea celor cinci facturi aferente livrării de combustibil dintre S.C. B.O. SRL. şi 

S.C. A.O. SRL îl chestionează pe interlocutor despre identitatea conducătorilor auto care au 

efectuat transportul de motorină de la Mediaş spre Sibiu, acesta din urmă comunicându-i că 

de fapt transportul a fost asigurat în mod direct de către şoferii care iniţial au adus marfa la 

S.C. B.O. SRL.; totodată cei doi au convenit ca pe acele facturi să fie menţionaţi, în mod 

neR., ca şoferi numiţii ....., concluzionând că în eventualitatea unui control, se va putea 

motiva în mod credibil că, fiind vorba despre o distanţă scurtă, cei doi au efectuat mai multe 

transporturi în cursul aceleiaşi zile. 

6. Achiziţiile fictive de motorină R.izate de S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. de la 

furnizori cu comportament de societăţi „fantomă”. 

Pentru a oferi o justificare formală stocurilor faptice de motorină euro 5 achiziţionată 

fără forme legale de la S.C. E.R.G. SRL şi revândută ulterior, S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. 

S.R.L. au înregistrat în contabilitatea proprie documente justificative care atestau fictiv că 

motorina ar fi fost achiziţionată de la S.C. C.D. SRL şi S.C. AGROLINE EXPRES S.R.L., 

(societăţi care nu desfăşurau în mod R. nicio activitate economică şi care erau, în fapt, 

controlate de inculpaţii C.D. şi J.A.F.), precum şi de la S.C. K.L..S.R.L., S.C. P.O.D. S.R.L., 

S.C. B.S. S.R.L. şi S.C. B.G.L. S.R.L. (controlate în fapt de inculpaţii P.D.E. şi J.A.F.). 

În cazul fiecăreia dintre aceste livrări fictive de motorină euro 5 s-au întocmit facturi 

fiscale în care se menţionează că acciza a fost plătită şi au fost ataşate declaraţii de 

provenienţă, rapoarte de încercare şi declaraţii de conformitate. 

Declaraţiile de provenienţă sunt emise de furnizorii produselor petroliere, care atestă 

că acestea provin din antrepozite fiscale autorizate şi că au acciza plătită. 

Rapoartele de încercare sunt emise de depozitul de combustibil în urma analizei unui 

eşantion din marfa transportată şi atestă compoziţia acestuia. Potrivit standardelor în vigoare, 

depozitele de combustibil trebuie să emită un cod de eşantion unic pentru fiecare livrare, iar 

rapoartele de încercare primesc numere cronologice pentru fiecare eşantion analizat, astfel 

încât nu se pot R.iza două transporturi în baza aceloraşi documente. 

Prin raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză de către expertul 

desemnat ......... s-a stabilit că înregistrările efectuate în contabilitatea S.C. B.O. SRL. şi S.C. 

A.O. S.R.L. corespunzător acestor livrări de motorină euro 5 de la societăţile sus-menţionate 

evidenţiază existenţa unor grave inadvertenţe cu privire la conţinutul documentelor de 

provenienţă, ceea ce semnifică, în fapt, că aceste livrări au avut un caracter simulat. 

Fără a R.iza în acest punct al considerentelor hotărârii o analiză exhaustivă a 

aspectelor care susţin concluzia de mai sus, Curtea consideră că este suficient a face referire 

sub acest aspect, cu titlu exemplificativ, la împrejurarea că aceleaşi înscrisuri au fost folosite 

de către mai multe societăţi, fiind modificată data emiterii, codul de eşantion la care se referă 

sau informaţiile privind beneficiarul sau că din verificările efectuate a rezultat că unele din 

rapoartele de încercare corespunzătoare acestor livrări, fie nu au fost emise de către depozitele 

de combustibil, fie au fost emise pentru alte livrări către alte societăţi ori că în contabilitatea 

celor două societăţi nu au fost identificate toate documentele care să ateste întregul parcurs al 

combustibilului de la furnizorul iniţial până la beneficiar, aşa cum s-a constatat în situaţia 

unor achiziţii de motorină R.izate de la furnizori legitimi. 

În continuarea expunerii, Curtea va proceda la analiza distinctă a situaţiei achiziţiilor 

fictive de motorină R.izate de S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. 

Astfel, în ceea ce o priveşte pe S.C. A.O. SRL administrată de inculpatul G.P.P., pe 

baza analizei R.izate asupra evidenţei contabile a acestei societăţi, expertiza contabilă 
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judiciară efectuată în cauză în cursul urmăririi penale a stabilit că, raportat la faptele ce 

formează obiectul cauzei, au fost înregistrate în contabilitate achiziţii de motorină euro 5 

provenind  de la S.C. C.D. SRL şi S.C. A.L.E..R.L. 

Aceste pretinse relaţii comerciale derulate între societăţile anterior menţionate nu au 

fost statuate în cuprinsul vreunor convenţii scrise, singurele înscrisuri pe care, cu adresa 

nr.202/2013, S.C. A.O. S.R.L. le-a înaintat la dosarul cauzei urmare a solicitării organului de 

urmărire penală, fiind copiile atestatelor de înregistrare pentru comercializare en gros de 

produse energetice, eliberate societăţilor furnizoare de către Autoritatea Nationala a Vămilor, 

si anume: atestatul nr.(…) S.C. A.L.E. S.R.L. 

Situaţia centralizată întocmită de către expertul contabil judiciar pe baza facturilor de 

motorina emise de către S.C. C.D. SRL si înregistrate în contabilitatea S.C. A.O. S.R.L. 

evidenţiază că în perioada iulie 2011 – februarie 2012, S.C. C.D. SRL ar fi livrat către S.C. 

A.O. S.R.L. cantitatea totală de 16.277.410,00 litri motorină având o valoare totală de 

86,181,545.79 lei, din care 69.501.246,54 lei reprezintă valoarea de bază, iar 16.680.299,25 

lei TVA. 

Facturile emise de S.C. C.D. SRL sunt însoțite de următoarele documente: 

- declarație de proveniență întocmită de S.C. C.D. SRL, prin care reprezentantul 

acesteia ..., unul dintre cei doi asociaţi, declară pe propria răspundere că produsele 

comercializate provin din antrepozit fiscal autorizat conform prevederilor Legii nr.571/2003, 

cu acciza plătită si corespund standardelor naționale de calitate pentru carburanți auto. 

- rapoarte de încercare si declarații de conformitate în copii xerox, pe care s-a aplicat 

stampila S.C CIBIN DISTRIBUTION S.R.L. si semnătura in original. 

Examinând corespondenţa dintre facturi şi rapoartele de încercare/declaraţiile de 

conformitate, expertiza contabilă judiciară a stabilit că în relația dintre S.C. C.D. SRL şi S.C. 

A.O. S.R.L. au fost utilizate 19 rapoarte de încercare emise de R.Q.C. către R.D.-D.Z. şi 19 

declarații de conformitate emise de R., pentru un număr total de 422 facturi, respectivele 

documente de provenienţă referindu-se la motorina transportată de la producătorul R.R.S.A. 

către R. – D.Z., in cazane. Situaţia detaliată a acestor înscrisuri se prezintă după cum urmează: 

........................... 

La solicitarea organului de urmărire penală, R.D. S.R.L a comunicat printr-o adresă 

scrisă, înaintată şi ataşată la dosarul de urmărire penală, că R.Q.C. emite raport de încercare 

pentru fiecare lot de produse care pleacă din depozite, iar datele de identificare ale 

documentelor sunt unice. Prin aceeaşi adresă s-a comunicat că R.D. nu face analize pe 

carburantul din depozite, iar o copie a raportului de încercare/produs/lot emis de R.Q.C. se 

anexează şi la documentele cu care pleacă cisterna către client. Totodată, se mai precizează de 

către R.D. că, referitor la documentele care se eliberează în relaţia cu clienţii, care ridică 

marfa cu mijloace auto, in afara de factură si avize de expediție, acestora li se eliberează şi 

nota de livrare; tichet de livrare; raport de aditivare; declarația de conformitate pentru efix; 

copia raportului de încercare emis de R.Q.C.. 

Alăturat acestei adrese, R.D. S.R.L. a comunicat şi o anexă care conţine desfăşurătorul 

societăţilor comerciale cărora le-au fost eliberate în mod legal copii ale rapoartelor de 

încercare nr… emise de R.Q.C., însă S.C. C.D. SRL nu se află printre acestea, de unde rezultă 

că această societate, în fapt, nu s-a aprovizionat cu motorină euro 5 de la R., pentru ca mai 

apoi să o vândă către S.C. A.O. SRL ci aceste tranzacţii au fost fictive. 

Mai mult decât atât, toate facturile înregistrate în contabilitatea S.C. A.O. SRL 

întocmite în numele S.C. C.D. SRL şi însoţite de copii ale rapoartelor de încercare emise de 

R.Q.C. nu au anexate şi documentele pe care, potrivit adresei transmisă în interesul 

soluţionării cauzei, R.D. susţine că le eliberează în relaţia cu clienţii, care ridică marfa cu 

mijloace auto, respectiv nota de livrare, tichet de livrare şi raport de aditivare, care ar permite 

stabilirea întregului traseu parcurs de motorina euro 5 de la furnizorul iniţial până la 
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beneficiarul final, aşa cum spre exemplu, potrivit concluziilor raportului de expertiză 

contabilă judiciară întocmit în cauză, s-a procedat în cazul facturii nr.misă de S.C. M.C. 

S.R.L. către S.C. A.O. S.R.L. pentru cantitatea de 28,081.00 kg motorină, care este însoţită 

de toate documentele necesare pentru a se arata întregul parcurs al celor 28,081 litri motorina. 

În acest caz circuitul mărfii a fost R.D. ► S.C. C.T.D. S.R.L. ► S.C. M.C. S.R.L. ► S.C. 

A.O. SRL iar pentru relația R.D. ► S.C. C.T.D. S.R.L. sunt ataşate şi înregistrate următoarele 

documente: aviz de însoțire; tichet de livrare; nota de livrare; declarație de conformitate; 

raport de încercare. Cantitatea din avizul de însoțire de 28,081 litri este identica cu cantitatea 

înscrisă in factura emisă de S.C. M. C. S.R.L. către S.C. A.O. S.R.L. 

Cu privire la achiziţiile de motorină euro 5 înregistrate de S.C. A.O. S.R.L. în relaţia 

cu S.C. A.L.E. SRL situaţia centralizată a facturilor care atestă aceste achiziţii, întocmită de 

către expertul contabil judiciar desemnat în cauză, evidenţiază că în perioada februarie 2012 – 

iulie 2012, S.C. A.L.E. S.R.L. ar fi livrat către S.C. A.O. S.R.L. cantitatea totală de 

15,206,271.32 litri motorină, cu o valoare totală de 82,671,004.87 lei, din care 66,670,165.21 

lei reprezintă valoarea de bază, iar 16,000,839.66 lei TVA. 

Facturile emise de S.C. A.L.E. S.R.L. sunt însoțite de următoarele documente: 

- declarație de proveniență prin care asociatul şi administratorul S.C. A.L.E. SRL 

........., declară pe propria răspundere ca motorina are acciza plătită, provine din antrepozit 

fiscal autorizat conform prevederilor Legii nr.571/2003 si corespunde standardelor naționale 

de calitate pentru carburanți auto. 

- raport de încercare si declarație de conformitate, în copii xerox,. pe care s-a aplicat 

stampila S.C A.L.E. S.R.L. si semnătura in original. 

Verificând corespondenţa dintre facturi şi rapoartele de încercare/declaraţiile de 

conformitate, expertiza contabilă judiciară a stabilit că în relația dintre S.C. A.L.E. S.R.L. şi 

S.C. A.O. S.R.L. au fost utilizate 10 rapoarte de încercare emise de R.Q.C. către R.D. – D.Z. 

sau de O.T. către L. şi 10 declarații de conformitate emise de R. RAFINARE sau de P.L. S.A., 

pentru un număr total de 388 de facturi, respectivele documente de provenienţă referindu-se, 

după caz, la motorina transportată de la producătorul R. RAFINARE S.A. către R. – D.Z., in 

cazane sau de la O.T. către L.R., in vagoane. Situaţia detaliată a acestor înscrisuri prezintă 

următoarele date: 

* ................. 

Din situaţia prezentată mai sus, rezultă deci. că rapoartele de încercare anexate 

facturilor emise de S.C. A.L.E. S.R.L. şi înregistrate in contabilitatea S.C. A.O. S.R.L. nu pot 

fi considerate drept veritabile, întrucât, pe de o parte, toate acestea poartă codul eşantion 290 

N, ceea ce practic este imposibil, de vreme ce potrivit precizărilor făcute de L.R. S.R.L., acest 

cod este unic şi se atribuie unui singur raport de încercare, respectivul cod fiind atribuit unui 

raport de încercare emis pentru o livrare către o altă societate comercială ce nu are legătură cu 

cauza, iar pe de altă parte, rapoartele de încercare recunoscute de către L.R. S.R.L. din punct 

de vedere al numărului, conţin date de emitere diferite şi cod eşantion diferit decât 

exemplarele anexate facturilor înregistrate în contabilitatea S.C. A.O. S.R.L. în relaţia cu S.C. 

A.L.E. S.R.L. 

În plus, niciunul dintre documentele justificative înregistrate în contabilitatea S.C. 

A.O. SRL întocmite de S.C. A.L.E. S.R.L nu sunt însoţite şi de documentele pe care R.D., 

respectiv L.R. S.R.L. susţin că le eliberează la momentul livrării (nota de livrare, tichet de 

livrare şi raport de aditivare, în cazul R.D., respectiv nota de greutate; tichete debitmetru, PO-

ul de plata a accizei, certificate de conformitate (RAR) şi licență, în cazul L.R. S.R.L.). 

Referitor la S.C. B.O. SRL., expertiza contabilă judiciară administrată în cauză a 

constatat că aceasta a înregistrat în contabilitate documente de provenienţă ce atestă achiziţii 

de motorină euro 5 de la următoarele societăţi: S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL S.C. 

K.L..S.R.L., S.C. P.O.D. S.R.L., S.C. B.S. S.R.L. şi S.C. B.G.L. S.R.L. 
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În relaţia cu S.C. K.L..S.R.L., S.C. B.O. SRL. a înregistrat în evidenţa contabilă 

documente justificative care atestă achiziţia de la această societate, în perioada mai – iunie 

2011, a cantităţii totale de 865,672.00 litri de motorină. 

Situaţia centralizată a documentelor corespunzătoare acestor livrări relevă următoarele 

aspecte atipice sau, după caz, inadvertenţe: 

- 16 dintre facturile emise de S.C. K.L..S.R.L., către S.C. B.O. SRL. sunt însoţite de 

avize de expediţie în care sunt menţionate aceeași cantitate de motorină, acelaşi conducător 

auto si același număr de înmatriculare al autocisternei, cu cele care sunt trecute şi pe avizele 

de expediţie aferente facturilor în baza cărora furnizorul din amonte PEDATROL ROM a 

livrat motorina către S.C. K.L..S.R.L.; 

- 5 dintre aceste facturi au ataşat raportul de încercare nr.64/N din 05.05.2011 cu cod 

eșantion 174 N, emis de O.T. către M.G., document ce nu are nicio legătură cu facturile emise 

de S.C. K.L..S.R.L., în condiţiile în care, în cazul fiecăreia dintre  aceste livrări, circuitul 

motorinei a fost M.C.O. ► PEDATROL ROM ► S.C. K.L..S.R.L. ►S.C. B.O. SRL., iar 

numerele şi datele de emitere a rapoartelor de încercare eliberate de O.T. beneficiarului 

MASTER CHEM OIL, precum şi codurile de eşantion corespunzătoare acestor rapoarte sunt 

diferite; 

- 2 dintre aceste facturi au anexate declaraţia de conformitate nr….emisa de R. R. către 

R.D. si raportul de încercare nr… emis de R.Q.C. către R.D. pentru Efix diesel, documente 

care este exclus să fie ataşate facturilor emise de S.C. K.L..S.R.L., în condiţiile în care, în 

cazul fiecăreia dintre aceste livrări, pe circuitul M.C.I. ► P. R.► S.C. K.L..S.R.L. ► S.C. 

B.O. SRL., rapoartele de încercare şi codurile eşantion au fost emise furnizorului M.C. O.de 

către O.T., iar nu de către R.Q.C.; 

- 4 dintre aceste facturi au ataşat raportul de încercare nr.64/N din 05.05.2011 cu cod 

eșantion 174 N, emis de O.T. către MAIRON GALATI, document ce nu are nicio legătură cu 

facturile emise de S.C. K.L..S.R.L., în condiţiile în care, în cazul fiecăreia dintre  aceste 

livrări, circuitul de aprovizionare cu motorină a fost R.D. ► C.T.B. ► D.B.G. ► R.C. ► 

S.C. K.L. S.R.L. ► S.C.B.O. S.R.L., iar rapoartele de încercare şi Declaraţiile de 

conformitate aferente acestor livrări au fost emise de R.Q.C., respectiv R.D.. 

- 9 dintre aceste facturi în care motorina livrată are ca origine declarată M.C.O. nu sunt 

însoţite de rapoarte de încercare. 

În contabilitatea S.C. B.O. SRL. au mai fost înregistrate pretinse achiziţii de motorină 

euro 5 provenind de la S.C. P.O.D. S.R.L., documentele justificative aferente acestor 

tranzacţii derulate în perioada august 2011 – iulie 2012, atestând livrarea scriptică a cantităţii 

totale de 5.194.015,91 litri de motorină 

Analiza documentelor înregistrate în contabilitatea S.C. B.O. SRL. referitor la relaţia 

cu S.C. P.O.D. S.R.L. evidenţiază faptul că în cazul a 48 dintre facturile aferente acestor 

tranzacţii, în care motorina livrată de S.C. P.O.D. S.R.L. către S.C. B.O. SRL. provine de la 

M.G., în avizele de însoţire emise de S.C. P.O.D. S.R.L. sunt trecute aceleaşi date privitoare 

la numele şoferului şi la numărul de înmatriculare al mijlocului de transport (39 de avize) sau 

numai la numele şoferului (9 avize), cu cele menţionate în avizele de însoţire emise de la 

M.G.. 

De asemenea, o mare parte dintre facturile emise de S.C. P.O.D. S.R.L. nu sunt 

însoţite de rapoarte de încercare şi declaraţii de conformitate. 

În perioada mai 2011 – aprilie 2012, S.C. B.O. SRL. a mai înregistrat în contabilitate 

şi achiziţia neR.ă a cantităţii de 57.887.512,97 litri motorină provenind de la S.C. C.D. SRL, 

S.C. A.L.E. SRL S.C. B.S. S.R.L. şi S.C. B.G.L. S.R.L. 

Verificarea documentelor justificative care atestă doar scriptic efectuarea acestor 

livrări susţine concluzia că doar o mică parte a acestor facturi e însoţită de rapoarte de st
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încercare şi declaraţii de conformitate, iar acolo unde aceste documente există, veridicitatea 

lor este grav afectată de incidenţa unor serioase neconcordanţe. 

Astfel, în cazul a 3 facturi emise în luna mai 2011 de către S.C. B.S. S.R.L. către S.C. 

B.O. SRL., pe lângă raportul de încercare emis de O.T., este ataşat şi raportul de încercare 

nr… emis de R.Q.C. + declarația de conformitate nr…emisă de R. R., ca şi cum aceleaşi 

cantităţi de motorină ar fi putut fi livrate de către doi furnizori diferiţi. 

În al doilea rând, raportul de încercare nr…, cu cod eşantion .., emis de O.T. către 

M.G. şi având menţionate date diferite ale emiterii (05.05.2011 sau 20.05.2011) a fost utilizat 

atât in livrările pretins efectuate de S.C. K.L. S.R.L., cât şi pentru a însoţi un număr de 15 

facturi emise în cursul lunii mai 2011 de către S.C. B.S. S.R.L. şi o factură emisă de S.C. 

B.G.L. S.R.L., or în raport cu relaţiile comunicate de L. R. S.R.L., potrivit cărora numărul 

raportului de încercare este unic şi se alocă pentru o singură livrare in mod cronologic, nu este 

posibil ca unul şi acelaşi raport de încercare să conţină date de emitere diferite. 

În al treilea rând, raportul de încercare nr… emis de S.t a fost folosit pentru 44 facturi 

emise de S.C. C.D. SRL către S.C. B.O. SRL., in perioada 01.08 – 09.08.2011, în forme 

diferite: 

♦ pe 2 exemplare cu data emiterii 21.08.2011 s-a aplicat parafa si semnătura S.C. B.S. 

S.R.L.; 

♦ pe 4 exemplare cu data emiterii 21.08.2011 s-a aplicat parafa si semnătura S.C. C.D. 

SRL; 

♦ pe 7 exemplare cu data emiterii 08.08.2011 s-a aplicat parafa si semnătura S.C. C.D. 

SRL; 

♦ 1 exemplar cu data emiterii 08.08.2011 conține numai parafa si semnătura din partea 

emitentului. 

În sfârşit, raportul de încercare nr…, cu cod eșantion .. emis de O.T. către  M. C.O., a 

fost utilizat pentru 31 facturi emise de S.C. C.D. SRL către S.C. B.O. SRL. in perioada 

07.11.2011 – 24.12.2011 şi pentru 9 facturi emise de S.C. A.L.E. S.R.L. către S.C. B.O. SRL. 

in perioada 01.02.2012 – 25.02.2012. 

În afara neregulilor anterior menţionate, constatate cu privire la forma sau conţinutul 

documentelor de provenienţă a motorinei euro 5 pretins achiziţionată de S.C. B.O. SRL. şi 

S.C. A.O. S.R.L. de la furnizorii S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL S.C. K.L..S.R.L., S.C. 

P.O.D. S.R.L., S.C. B.S. S.R.L. şi S.C. B.G.L. S.R.L., Curtea observă că probatoriul cauzei 

oferă şi alte argumente pertinente care confirmă caracterul fictiv al acestor achiziţii, care în 

R.itate au avut ca sursă de provenienţă pe S.C. E.R.G. SRL 

În acest sens, Curtea reaminteşte că potrivit declaraţiilor martorelor ...şi ..., persoane 

cu un nivel extrem de redus de instruire şi cu o condiţie materială precară, care au fost alese 

să îndeplinească formal funcţia de asociat şi administrator, prima în cadrul S.C. C.D. SRL, iar 

cea de-a doua în cadrul S.C. A.L.E. SRL la propunerea numitei ........., care acţiona în numele 

inculpatului C.D., acestea au acceptat ca în schimbul unor salarii de aproximativ 1.000 lei 

lunar, bani pe care îi primeau de la inculpatul C.D., să fie angajate în cadrul unor societăţi 

comerciale, despre care ulterior au aflat că fuseseră înfiinţate chiar pe numele lor, însă nu au 

desfăşurat niciun fel de activităţi economice în numele acestor societăţi, ci singurele activităţi 

îndeplinite în legătură cu ele au vizat deplasarea lor împreună cu numita ......... la diverse 

instituţii din Bucureşti şi municipiul Constanţa, inclusiv la unităţi bancare, unde la indicaţia 

lui ......... au semnat diferite documente despre al căror conţinut nu li s-a dat niciun fel de 

explicaţii şi nici au fost în măsură să ia cunoştinţă personal, fie pentru că nu au putut din 

cauza precarităţii gradului de instruire şcolară, fie pentru că nu li s-a permis. 

Faptul că persoanele care figurau ca asociaţi şi administratori ai S.C. C.D. SRL, 

respectiv S.C. A.L.E. S.R.L. au acceptat să acţioneze ca interpuşi ai membrilor grupării în 

schimbul unor sume de bani, fără a avea vreo implicare efectivă în activitatea respectivelor 
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societăţi este confirmat şi de martora ........., care în cursul urmăririi penale a fost audiată ca 

învinuit, respectiv inculpat. Astfel, în declaraţiile sale consecvente, ......... a precizat că la 

solicitarea lui C.D., i-a recomandat pe numitele .........şi ........., care din cauza lipsurilor 

materiale erau dispuse să accepte înfiinţarea unor societăţi comerciale pe numele lor, în 

schimbul unor remuneraţii lunare, context în care le-a însoţit pe acestea la Constanţa şi la 

Bucureşti în vederea îndeplinirii formalităţilor necesare înfiinţării S.C. C.D. SRL şi S.C. 

A.L.E. S.R.L, iar apoi, fiind anume instruită în acest scop de către inculpaţii J.A.F. şi I.L.F., s-

a ocupat de întocmirea ordinelor de plată prin care sumele de bani ce intrau în conturile 

acestor două societăţi erau transferate către alte conturi bancare, conform indicaţiilor pe care 

le primea prin SMS de la J.A.F., acele ordine de plată fiind iniţial semnate de către .........şi 

......... împreună cu care se deplasa la unităţile bancare, iar ulterior chiar de către ea, în baza 

unor împuterniciri date de acestea. 

De asemenea, lipsa oricărei activităţi economice R.e care să fi fost desfăşurată de către 

societăţile comerciale implicate în livrarea de motorină către S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. 

S.R.L. este relevată şi de faptul că astfel cum s-a stabilit prin suplimentul la raportul de 

expertiză contabilă judiciară întocmit din dispoziţia instanţei în cursul cercetării judecătoreşti, 

prin valorificarea datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice 

(www.mfinante.ro), niciuna dintre persoanele juridice S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL S.C. 

B.S. S.R.L. şi S.C. B.G.L. S.R.L. nu au depus bilanţ contabil şi balanţe de verificare pentru 

perioada 2011-2012, ceea ce înseamnă că acestea nu au organizat evidenţa contabilă şi, ca 

atare, nici nu au achitat acciza datorată bugetului de stat pentru motorina vândută pe hârtie 

către S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. 

De altfel, din consultarea bazei de date pusă la dispoziţie în mod public pe platforma 

on line a Ministerului Finanţelor Publice se poate observa că aceleaşi constatări sunt valabile 

şi în cazul S.C. K.L..S.R.L., care nu numai că în perioada de existenţă nu a depus vreo situaţie 

financiară la autorităţile fiscale şi nu a achitat niciun fel de obligaţii fiscale, dar în luna august 

2015 a şi fost radiată din registrul comerţului ca urmare a închiderii procedurii insolvenţei, iar 

în ceea ce o priveşte pe S.C. P.O.D. S.R.L., a cărei denumire a fost schimbată în anul 2012 în 

S.C. EMARAT ENERGY HOLDING S.R.L., deşi la data de 01.07.2011 a fost luată în 

evidenţă de către autorităţile fiscale, aceasta nu a depus situaţii financiare şi nu a achitat 

niciun fel de taxe sau impozite către bugetul de stat, deci nici accize pentru motorina vândută 

formal către S.C. B.O. SRL. 

7. Circuitul financiar folosit pentru recuperarea sumelor obţinute din evaziunea 

fiscală şi modul de utilizare a acestora. 

În urma analizei rulajelor din conturile bancare ale societăţilor comerciale implicate în 

derularea acestui amplu mecanism de fraudare a bugetului de stat prin disimularea vânzării de 

motorină neaccizată sub aparenţa vânzării unor produse energetice slab accizate, expertiza 

contabilă judiciară administrată în cauză a determinat şi circuitul financiar conceput şi utilizat 

de membrii grupului infracţional în vederea intrării în posesia sumelor de bani rezultând din 

desfăşurarea acestor activităţi ilicite, precum şi modul de întrebuinţare a acestor resurse. 

Astfel, primul segment al acestui circuit a presupus ca mare parte din sumele de bani 

obţinute de S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. din vânzarea motorinei livrate de către S.C. 

E.R.G. SRL, către staţiile de carburanţi, să fie transferate cu titlul de plată combustibil în 

conturile bancare ale societăţilor tip „fantomă” care figurau în mod fictiv ca furnizori de 

motorină (S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E..R.L., S.C. K.L..S.R.L., S.C. P.O.D. S.R.L., S.C. B.S. 

S.R.L. şi S.C. B.G.L. S.R.L.). 

Au existat şi situaţii în care, fără vreo justificare legitimă, S.C. B.O. SRL. a efectuat 

plăţi directe către S.C. G.I.S.  S.R.L., societate care era controlată în fapt de către inculpatul 

J.A.F., prin intermediul persoanei interpuse ca asociat şi administrator scriptic, martorul ......... 

şi care, în R.itate, nu a desfăşurat niciun fel de activităţi economice, ci a fost folosită în 
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mecanismul evazionist pentru a efectua achiziţii fictive de CLG provenit de la S.C. 

EXCEELLA R. GRUP. S.R.L. pe relaţia cu intermediarul S.C. MILLENYUM ENERGY 

S.R.L. Ulterior, banii din contul S.C. G.I.S.  S.R.L., fie erau transferaţi în conturile altor 

societăţi implicate în aceeaşi activitate infracţională, fie erau retrase în numerar de către 

administratorul ........., care le preda imediat inculpatului J.A.F., în felul acesta, prin mijlocirea 

S.C. G.I.S. SRL., fiind obţinută în numerar de către membrii grupului suma totală de 524.615 

lei. 

O a doua etapă a circuitului financiar folosit pentru obţinerea produsului infracţional a 

constat în aceea că banii proveniţi din vânzarea de motorină R.izată de către S.C E.G. S.R.L. 

au fost transferaţi din conturile furnizorilor fictivi de motorină (S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. 

SRL S.C. K.L..S.R.L., S.C. P.O.D. S.R.L., S.C. B.S. S.R.L. şi S.C. B.G.L. S.R.L.), în 

conturile societăţilor care achiziţionaseră în mod fictiv combustibil lichid greu (CLG), tot de 

la S.C. E.R.G. SRL (respectiv S.C. G.I.S.  S.R.L. şi S.C. M.E. S.R.L.), fie în mod direct, fie 

prin interpunere între firmele din aceste două grupuri a unor societăţi comerciale cu rol de 

trambulină sau de verigă (S.C. D.O.L. SRL S.C. E.S.S. S.R.L. şi S.C. C.D. SRL), care în fapt 

au R.izat legătura între cele două circuite. 

În continuare, societăţile cu rol de cumpărători fictivi de CLG, respectiv S.C. G.I.S.  

S.R.L. şi S.C. M.E. S.R.L. au folosit sumele astfel obţinute pentru a plăti produsele pretins 

achiziţionate, fie direct către S.C. E.R.G. SRL, fie în conturile S.C. I.J. SRL, la ordinul 

furnizorului de CLG, S.C. E.R.G. SRL 

Din sumele încasate de la cumpărătorii fictivi de CLG, S.C. E.R.G. SRL a achitat 

accizele corespunzătoare operaţiunilor fictive de comercializare a produselor petroliere 

inferioare şi, totodată, a plătit facturile aferente transportului fictiv de ţiţei brut, emise de 

transportatorul S.C. R.T.C. SRL, controlată în fapt de către inculpaţii J.A.F. şi P.D.E., care 

ulterior a retras aceste sume în numerar (totalizând 4.698.150 lei). De asemenea, şi S.C. 

E.R.G. SRL a efectuat retrageri de numerar din conturile bancare, aferente sumei totale de 

179.000 lei. 

La rândul său, S.C. I.J. SRL, a  întrebuinţat sumele ce-i fuseseră transferate de S.C. 

G.I.S. SRL. şi de S.C. M.E. S.R.L. pentru a achita motorina achiziţionată de la partenerii 

externi, pentru a face plăţi către furnizorii fictivi de ţiţei (S.C. D.Z. SRL, S.C. P.N. S.R.L. şi 

S.C. A.P. S.R.L.), precum şi pentru a face plata unor facturi externe emise de C.I.L.D. 

(controlată de inculpaţii N.D.M. şi N.R.), sub aparenţa prestării unor servicii de consultanţă. 

Totodată, S.C. I.J. SRL a retras în numerar suma totală de 149.200 lei. 

În ultimul segment al circuitului financiar, administratorii firmelor cu rol de supapă pe 

circuitul tip suveică (S.C. D.Z. SRL. şi S.C. P.N. S.R.L.) retrăgeau în numerar sumele 

obţinute din pretinsa vânzare de ţiţei brut, sub pretextul unor achiziţii fictive de ceR.e, în felul 

acesta fiind încasată suma totală de 119.585.930 lei. iar Imediat după aceea, cei ce efectuau 

retragerile de numerar din conturile bancare (martorii .. administratorul scriptic al S.C. D.Z. 

SRL. şi ........., administratorul fictiv al S.C. P.N. S.R.L.) le predau inculpatului B.N., persoană 

care aflându-se în ierarhia grupului infracţional în subordinea inculpaţilor G.G şi N.R., le 

înmâna la rândul lui acestora, iar în absenţa celui din urmă, inculpatului B.M. 

Situaţia centralizată a retragerilor de numerar R.izate de membrii grupului infracţional 

prin intermediul S.C.D.Z. S.R.L. şi S.C. P.N. S.R.L., indică faptul că martorul .., 

administratorul din acte al S.C. D.Z. SRL. a retras din contul acestei societăţi, cu motivaţia 

fictivă de achiziţii ceR.e şi plăţi diverse, suma totală de 65.347.470,00 lei, iar martorul ........., 

administratorul interpus al S.C. P.N. S.R.L., sub pretextul unor achiziţii de ceR.e de la 

persoane fizice, a retras suma totală de 54.238.460,00 lei. 

Pentru a justifica operaţiunile de retragere de numerar, la unităţile bancare au fost 

depuse borderouri de achiziții ceR.e, care însă, aşa cum a demonstrat expertiza contabilă 

judiciară efectuată în cauză, în cazul S.C. D.Z. SRL. au un conținut diferit de cel al 
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borderourilor înregistrate in contabilitate, atât sub aspectul persoanelor de la care s-ar fi R.izat 

achiziţiile de ceR.e, cât şi sub cel al tipului ceR.elor pretins a fi fost achiziţionate, iar în cazul 

S.C. P.N. S.R.L., nici nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă, ceea ce dovedeşte că 

acestea nu au avut decât rol de paravan pentru scoaterea numerarului din conturile bancare. 

Rolul de supapă atribuit acestor două societăţi comerciale în circuitul financiar 

conceput pentru intrarea în posesia produsului infracţional este reliefat şi de numeroase 

convorbiri telefonice purtate între membrii grupului infracţional organizat cu privire la modul 

de distribuire a beneficiilor rezultate din activitatea evazionistă. 

Astfel, în ziua de 24.02.2012, ora 21:01:28, între inculpaţii G.G şi C.D. se poartă 

următorul dialog codificat referitor la modul de calcul şi gestionare a sumelor de bani 

provenite din evaziunea fiscală cu motorină vândută către staţiile de distribuţie S.C. B.O. 

SRL. şi S.C. A.O. S.R.L.: „G.G:Mă, stai puţin, că nu-mi ies alea cu acela, cu proprietarul de 

oi, de acolo de unde mergem noi. La „D” cât am dat? 783? C.D.: 780 şi au rămas 33000 Şi i-

am adăugat la 453. G.G:  La „D” nu ai mai dat nimic, în afară de asta nu?”. 

De asemenea, într-o convorbire telefonică din data de 28.02.2012, ora 

10:25:02, inculpatul G.G i-a transmis inculpatului C.D. următoarea solicitare: „Să faci la aia 

cu „D”. Mai ai datele de la aia cu „D”? Aia cu „D” a mea. Nu mai face la aia la care ţi-am 

spus aseară. Dă-i la aia cu „D” (n.n. referirea vizândS.C. D.Z. SRL.), 

În continuare, la data de 29.02.2012, în convorbirile telefonice purtate la orele 

13:19:45 şi 15:36:16, dat fiind faptul că în circuitul infracţional tocmai fusese introdusă S.C. 

P.N. S.R.L., administrată scriptic de martorul ........., inculpatul G.G i-a trasat dispoziţii clare 

inculpatului C.D. în sensul de a nu mai face plăţi în conturile S.C. D.Z. SRL., întrucât „a 

venit aia nouă”: G.G: Da. Nu mai faci la aia cu „D”, faci la aia normală nouă, da? C.D.: A 

venit? G.G: A venit. Păi du-te şi rezolvă treaba. Dar să le dai la aia nouă ştii. Nu la „D” la 

cealaltă”. 

Totodată, au mai fost efectuate retrageri de bani în numerar, cu diverse motivaţii şi de 

către alte societăţi comerciale implicate în derularea mecanismului evazionist, după cum 

urmează: 

- S.C. D.O.L. SRL - 1.493.470 lei; 

- S.C. B.S. S.R.L. - 20.000 lei; 

- S.C. R.G. SRL. - 271.400 lei. 

Prin R.izarea acestor transferuri bancare repetate s-a urmărit să se creeze aparenţa că 

tranzacţiile fictive cu carburanţi au corespondent în R.itate, iar costurile aferente acestora au 

fost efectiv achitate, asigurând în acelaşi timp grupării folosul produsului infracţional prin 

sumele încasate în numerar. 

Pentru exemplificarea modului de operare, în cuprinsul raportului de expertiză 

contabilă judiciară întocmit de către expertul desemnat ......... au fost prezentate o parte dintre 

operaţiunile financiar - bancare utilizate pentru satisfacerea scopului infracţional. Astfel: 

♦ ........................ 

Probatoriul administrat în cauză dovedeşte că transferurile financiar - bancare R.izate 

între societăţile cu rol de trambulină au folosit ca justificare operaţiuni fictive. 

Astfel, plăţile R.izate de S.C. A.L.E. S.R.L. către S.C. D.O.L. SRL au avut ca 

motivaţie „plată la ordin S.C. E.S.S. S.R.L.”, or, aşa cum probatoriul cauzei o demonstrează, 

această societate nu a desfăşurat niciun fel de activitate. În acest sens, pe baza balanţei de 

verificare aferentă lunii decembrie 2011, expertiza contabilă judiciară a stabilit că S.C. E.S.S. 

S.R.L. a depus capitalul social de 200 lei abia in luna decembrie 2011, a înregistrat o pierdere 

de 1,291.46 lei din redevențe si chirii şi a avut în contul bancar doar suma reprezentând 

capitalul social, iar în contul de casa suma de 8.54 lei. De asemenea, relevante sub acest 

aspect, sunt şi declaraţiile martorului ........., persoană cu un grad minim de instruire (potrivit 

propriilor susţineri prezintă dificultăţi în a scrise şi a citi) şi cu o condiţie materială 
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vulnerabilă, care la recomandarea martorei ......... a fost folosită de către inculpaţii C.D. şi 

J.A.F. pentru a fi desemnată în mod formal ca asociat şi administrator al S.C. E.S.S. S.R.L. în 

schimbul plăţii unei remuneraţii lunare, conform cărora singurele activităţi pe care le-a 

îndeplinit în această calitate au fost legate de semnarea a diverse documente la diferite 

instituţii din Constanţa şi Bucureşti, unde a fost însoţit de C.D. sau I.L.F..  

De asemenea, plăţile R.izate de către S.C. D.O.L. SRL către S.C. E.R.G. SRL au avut 

ca justificare „avans marfa”, deşi între cele două societăţi nu au existat niciun fel de relaţii 

comerciale, iar S.C. E.R.G. SRL a facturat CLG si CL Navo exclusiv către S.C. M.E. S.R.L. 

si S.C. Y.M. S.R.L. 

Totodată, plăţile R.izate de S.C. I.J. SRL către S.C. P.N. S.R.L. au ca justificare 

„conform contract cesiune cu S.C. R.G. SRL.”, or o asemenea motivaţie este fictivă în 

condiţiile în care în contabilitatea S.C. I.J. SRL nu a fost identificat un astfel de contract de 

cesiune încheiat intre cele 2 persoane juridice, iar livrările de ţiţei brut pretins a fi fost 

efectuate de către S.C. R.G. S.R.L., aşa cum s-a demonstrat în considerentele ce preced, s-au 

dovedit a fi fictive. 

În unele situaţii, pentru a obţine un transfer mai rapid al sumelor rezultate din 

activitatea evazionistă, între societăţile care aveau rolul de a direcţiona aceste sume conform 

necesităţilor au fost încheiate unele convenţii menite a contribui la scurtarea circuitului 

bancar. 

Astfel, la data de 15.05.2011, între S.C. I.J. SRL, reprezentata legal de administratorul 

C.D., S.C. E.R.G. SRL, reprezentata legal de administratorul G.G şi S.C. ME. SRL., 

reprezentata de administratorul C.I.V. a fost încheiat un acord de plata prin care părțile au 

hotărât următoarele: „Pentru a scurta circuitul bancar, S.C. M.E. S.R.L. va efectua plăți in 

contul S.C. I.J. SRL cu titlu de <plata la ordinul S.C. E.R.G. SRL>. Astfel, datoriile existente 

intre cele 3 părți se vor stinge pe principiul biletului la ordin girat unei terțe părți”. 

De asemenea, între S.C. E.R.G. SRL, reprezentata legal de G.G, in calitate de cedent şi 

S.C. I.J. SRL, reprezentata legal de C.M. administrator, in calitate de cesionar, au fost 

încheiate mai multe contracte de cesiune de creanţă al căror obiect l-a constituit cedarea in 

mod irevocabil si necondiționat de către cedent in favoarea cesionarului a unor drepturi de 

creanța deţinute împotriva S.C. ME. SRL., București, după cum urmează: 

………………………………………………………………………………….. 

Prin înfăptuirea acestui amplu mecanism evazionist care a avut ca obiect ascunderea 

adevăratei naturi a operaţiunilor impozabile desfăşurate de S.C. E.R.G. SRL, înregistrarea în 

contabilitatea acestei societăţi şi în declaraţiile fiscale a cheltuielilor fictive de achiziţie ţiţei şi 

transport aferent şi a livrărilor fictive de produselor petroliere inferioare, precum şi omisiunea 

înregistrării livrărilor de motorină, a fost denaturat cuantumul veniturilor obţinute de S.C. 

E.R.G. SRL, care, implicit, s-a sustras de la plata impozitului pe profit, a taxei pe valoarea 

adăugată şi a accizelor datorate bugetului de stat în perioada mai 2011 – iulie 2012, în sumă 

totală de 242.642.205,44 lei. 

            La calcularea pagubei pricinuită bugetului de stat prin activitatea evazionistă 

desfăşurată în numele şi pe seama S.C. E.R.G. SRL, expertiza contabilă judiciară administrată 

în cauză a ţinut seama de cuantumul sumelor declarate şi plătite de acest contribuabil către 

bugetul de stat cu titlu de accize pentru operaţiunile de vânzare a produselor petroliere 

inferioare CLG şi CL Navo, iar pentru stabilirea taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe 

profit datorat s-au luat în considerare, atât cheltuielile fictive de achiziţie ţiţei şi transport, cât 

şi veniturile fictive rezultate din vânzarea de combustibil lichid, respectiv cele neînregistrate 

din livrările de motorină. 

Ca atare, prin concluziile raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză, 

s-a stabilit că diferenţa dintre valoarea accizelor datorate de S.C. E.R.G. SRL pentru livrările st
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R.e de motorină euro 5 şi cea a accizelor achitate efectiv pentru operaţiunile fictive de 

comercializare a produselor petroliere inferioare a fost de 131.360.917,09 lei. 

Totodată, s-a mai precizat că diferenţa dintre taxa pe valoare adăugată 

corespunzătoare livrărilor R.e de motorină şi cea achitată efectiv de către S.C. E.R.G. SRL ca 

urmare a înregistrării operaţiunilor fictive de achiziţie ţiţei, vânzare combustibil lichid şi 

transport este de 109.373.185,05 lei. 

De asemenea, în privinţa impozitului pe profit, expertiza contabilă a concluzionat că 

diferenţa de impozit pe profit de la plata căruia s-a sustras S.C. E.R.G. SRL, prin 

neînregistrarea veniturilor obţinute din vânzarea de motorină şi înregistrarea unor cheltuieli 

fictive de achiziţie ţiţei şi transport, luând în calcul şi veniturile înregistrate din livrările 

fictive de combustibil lichid, este de 1.908.103,30 lei. 

La determinarea cuantumului obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat de către 

S.C. E.R.G. SRL, expertiza contabilă judiciară a avut în vedere preţul mediu cu care motorina 

euro 5 a fost vândută de către furnizorii fictivi de motorină către S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. 

SRL reţinându-se că aceste venituri au fost obţinute în R.itate de către S.C. E.R.G. SRL şi ar 

fi trebuit înregistrate în contabilitatea acestei societăţi. 

******* 

În continuarea expunerii, Curtea va proceda, prin prisma evaluării coroborate a 

probatoriului strâns în cauză, la analiza contribuţiei fiecărui membru al grupului infracţional 

organizat la transpunerea în practică a mecanismului de fraudare a bugetului de stat prezentat 

în detaliu în considerentele ce preced. 

Astfel, în structura grupului infracţional organizat locul central a fost deţinut 

de inculpatul N.R., ale cărui preocupări au fost, în esenţă, legate de conceperea şi de 

coordonarea activităţi infracţionale ce a constituit scopul grupului, prin intermediul 

dispoziţiilor ferme transmise acelor membri aflaţi în mod direct în subordinea sa, precum şi de 

menţinerea relaţiilor cu membrii „palierului de protecţie”, în vederea asigurării unui cadru 

adecvat de desfăşurare a activităţilor frauduloase, la adăpost de orice intervenţii serioase şi 

eficiente din partea autorităţilor statului cu competenţe în combaterea fenomenului evazionist, 

acesta fiind totodată, alături de fosta sa soţie, inculpata N.D.M., principalul beneficiar al 

veniturilor ilicite rezultate din evaziunea fiscală desfăşurată în R.izarea obiectului de activitate 

al S.C. E.R.G. SRL  

Deşi, astfel cum s-a precizat în considerentele de mai sus, atunci când s-a făcut vorbire 

despre structura organelor constitutive ale S.C. E.R.G. SRL, din pricina nerespectării unor 

cerinţe instituite de legislaţia din domeniul societăţilor comerciale, inculpatul N.R. nu a 

devenit în mod legal asociat al acestei societăţi, totuşi prin activitatea efectivă exercitată în 

cadrul S.C. E.R.G. SRL, de conducere, coordonare şi supraveghere a activităţii acesteia pe 

parcursul întregii perioade infracţionale, acesta şi-a sumat rolul unui veritabil „administrator 

de fapt”, calitate care, astfel cum este unanim acceptat de către doctrină şi jurisprudenţă, îi 

atrage responsabilitatea pentru faptele şi actele îndeplinite în exercitarea ei, inclusiv din 

perspectiva legii penale. 

În îndeplinirea rolului său de lider al grupului infracţional, inculpatul N.R. nu a 

participat în mod nemijlocit la R.izarea acţiunilor infracţionale desfăşurate prin intermediul 

S.C. E.R.G. SRL, astfel încât acesta nu a intrat în contact direct decât cu un număr restrâns de 

membri ai grupului infracţional (respectiv cu inculpaţii G.G, B.M., C.D., B.N. şi V.M.) 

cărora, aflându-se în subordinea lui directă, le transmitea dispoziţiile necesare înfăptuirii 

activităţii infracţionale. Aşa se şi explică faptul că probatoriul administrat în cauză nu a 

relevat existenţa unor legături directe între inculpatul N.R. şi inculpaţii J.A.F., I.L.F., M.O.I. 

sau G.P.P., precum şi faptul că majoritatea persoanelor folosite în calitate de administratori 

fictivi ai societăţilor comerciale prin intermediul cărora a fost posibilă concretizarea st
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mecanismului evazionist nu au fost în măsură să facă referiri la contribuţia concretă a acestui 

inculpat. 

Rolul esenţial exercitat de către inculpatul N.R. în activitatea grupului infracţional este 

subliniat cu acurateţe de către inculpatul G.G, care în calitate de administrator şi asociat 

minoritar al S.C. E.R.G. SRL, sub îndrumarea directă a inculpatului N.R. şi acţionând într-o 

conivenţă deplină cu acesta, s-a ocupat de punerea în execuţie, cu ajutorul celorlalţi inculpaţi 

implicaţi în această activitate, a mecanismului evazionist derulat prin intermediul S.C. E.R.G. 

SRL 

Astfel, cu prilejul audierii lui în cursul urmăririi penale, prin declaraţia din data de 

27.05.2014, menţinută ulterior în faţa primei instanţe, când acesta, recunoscând în totalitate 

faptele descrise în rechizitoriu, a optat pentru procedura simplificată de judecare a cauzei pe 

baza recunoaşterii învinuirii, inculpatul G.G a menţionat că întrebându-l în mai multe rânduri 

pe N.R. despre activitatea desfăşurată de S.C. E.R.G. SRL, care în R.itate nu era reprezentată 

de producerea combustibilului lichid greu, acesta i-a răspuns că, în calitatea lui de simplu 

administrator, trebuie doar să execute tot ceea ce-i transmite el şi să urmeze paşii pe care îi 

indică, întrucât doar el este patron şi factor de decizie în societate. Totodată, inculpatul G.G a 

mai precizat că N.R. i-a spus că societatea beneficiază de protecţie în ceea ce priveşte 

activitatea desfăşurată şi că nu vor fi controlaţi de către organele abilitate, iar dacă chiar vor fi 

controlaţi, nu vor fi probleme. De asemenea, inculpatul G.G a arătat că activitatea desfăşurată 

de S.C. E.R.G. SRL era în fapt coordonată de inculpatul N.R., prin intermediul contabilei, 

inculpata V. (fostă C.M.), căreia îi transmitea ce anume să facă, cum să facă şi când să vină la 

sediul societăţii. În acelaşi sens, inculpatul G.G  a mai susţinut că el nu era factor de decizie în 

cadrul S.C. E.R.G. SRL, acest rol revenindu-i inculpatului N.R. şi că a acceptat rolul de 

subordonat al acestuia, întrucât la început a crezut că vor face comerţ legal cu motorină, însă, 

în momentul în care a constatat că, în fapt, cumpărau şi vindeau       motorină, însă declarau la 

organele statului că vând CLG, i-a spus lui N.R. că ceva este în neregulă, însă acesta l-a 

asigurat că nu vor avea probleme. 

În ceea ce priveşte valoarea probatorie a declaraţiilor acestui inculpat, deşi s-ar putea 

susţine că acestea ar trebui evaluate cu rezervă, prin prisma calităţii sale de autor al 

infracţiunii de evaziune fiscală, Curtea apreciază totuşi ca fiind pe deplin credibile şi perfect 

plauzibile susţinerile acestui inculpat, întrucât, trecând peste faptul că nu a fost identificat 

niciun interes concret al acestuia ca, odată cu recunoaşterea propriei vinovăţii, să-l 

încrimineze în mod nedrept şi pe inculpatul N.R., aspectele relatate de acesta sunt confirmate 

şi de alte numeroase probe certe şi legal administrate strânse în cauză. 

Calitatea inculpatului N.R., de şef al grupului infracţional organizat, este confirmată şi 

de inculpatul C.D., administratorul de fapt al S.C. I.J. SRL, care în declaraţiile date în cursul 

urmăririi penale, la 06.08.2012 şi apoi 05,06.2014, a arătat că a depus diligenţe în vederea 

obţinerii autorizaţiei de expeditor autorizat pentru S.C. I.J. SRL, întrucât în urma unei discuţii 

avute cu inculpatul N.R., acesta i-a spus că respectiva firmă se va ocupa cu importul de 

motorină şi că va fi o afacere legală pentru derularea căreia are nevoie de un om de încredere. 

Cu acelaşi prilej, inculpatul C.D. a mai precizat că N.R. i-a transmis prin intermediul lui B.M. 

că urmează să cumpere motorină de la G.F.C., iar inculpaţii B.M. şi N.R. evitau să discute 

personal cu el, ci, de obicei, îi transmiteau mesaje prin intermediul altor persoane. În acelaşi 

sens, a mai arătat inculpatul C.D. că în luna decembrie 2011, în cadrul unei întâlniri avute cu 

inculpatul N.R. la Hotelul E.din localitatea M.K., i-a spus acestuia că nu i se pare în regulă ca 

S.C. I.J. SRL să plătească acele sume mari de bani, cu titlu de comision către C.I.L. fără să 

primească în schimb niciun serviciu, însă N.R. l-a asigurat că totul este în regulă şi că „el le 

asigură spatele”, aşa încât să aibă grijă ce fac mai departe, inculpatul C. interpretând aceste 

spuse ale lui N.R. ca pe o ameninţare, în sensul de a nu face vreo greşeală, care să îl afecteze 

şi pe el.   
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De asemenea, prin declaraţia dată în faţa instanţei de fond, la termenul de judecată din 

data de 10.05.2016, când inculpatul C.D. a arătat că reevaluând situaţia a R.izat că se face 

vinovat de săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, acesta a menţionat că, după 

ce într-o primă fază, în cursul anului 2010, a discutat cu vărul său G.G despre posibilitatea 

derulării acestei activităţi infracţionale, la începutul anului 2011 s-a întâlnit de câteva ori cu 

inculpatul N.R., toate amănuntele modului de derulare a acestei activităţi fiindu-i ulterior puse 

la dispoziţie de către G.G, care i-a spus că motorina pe care o va importa trebuie să o vândă 

către S.C. E.R.G. SRL Astfel, precizează inculpatul C.D., firma C., despre care a aflat că 

aparţinea inculpatului N.R., îi trimitea prin email contractele pe care trebuia să le încheie cu 

exportatorii de motorină, pe care după ce le semna le trimitea tot prin email la firmele 

cocontractante, iar în baza acestor contracte s-au R.izat importurile de motorină pe care S.C. 

I.J. SRL a vândut-o către S.C. E.R.G. SRL A mai arătat acelaşi inculpat că N.R. a fost cel care 

l-a pus în legătură cu reprezentantul G.F. un cetăţean de origine sârbă pe nume Iovanovici, iar 

cu prilejul unei întâlniri ce a avut loc la Hotelul E.din M. K., la care au participat şi inculpaţii 

G.G şi B.N., inculpatul N.R. l-a întrebat cum merge treaba, referindu-se astfel la activitatea de 

import motorină. 

Despre poziţia dominantă deţinută de inculpatul N.R. în cadrul structurii grupului 

infracţional organizat face vorbire şi inculpatul B.N., care cu prilejul reaudierii sale în cursul 

cercetării judecătoreşti, la termenul de judecată din data de 08.02.2016, a arătat că de 

activitatea S.C. E.R.G. SRL, s-au ocupat inculpaţii N.R. şi G.G, precum şi contabila V.M., iar 

N.R. nu făcea nimic în legătură cu activitatea acestei societăţi sau a firmelor paravan 

implicate fără acordul lui G.G şi nici G.G fără încuviinţarea lui N.R., întrucât numai în felul 

acesta se putea menţine controlul asupra acestei activităţi.  De asemenea, a mai arătat 

inculpatul B.N. că activitatea sa era coordonată de către N.R. şi G.G, în sensul că prin 

intermediul său banii care proveneau din vânzarea de motorină şi care erau viraţi de către S.C. 

I.J. SRL în conturile bancare ale celor două societăţi fantomă S.C. D.Z. SRL. şi S.C. P.N. 

S.R.L., erau retraşi în numerar de către persoanele interpuse .........şi ........., cu motivaţia 

fictivă a efectuării unor achiziţii de ceR.e şi ulterior ajungeau în posesia lor, iar în felul acesta 

N.R. şi G.G aveau controlul asupra sumelor mari de bani retrase din conturile S.C. D.Z. SRL. 

şi S.C. P.N. S.R.L. Din declaraţia aceluiaşi inculpat se mai reţine că sumele de bani retrase în 

numerar din conturile societăţilor care în R.itate nu desfăşurau nicio activitate economică, 

erau predate de acesta fie lui G.G, fie lui N.R., iar în absenţa acestuia din urmă, lui B.M., 

salariile cuvenite lui şi administratorilor firmelor paravan pentru activitatea prestată fiindu-le 

plătite de către G.G sau B.M.. 

Deosebit de relevante pentru evaluarea conduitei procesuale a inculpatului N.R. sunt şi 

susţinerile inculpatului B.N. făcute în faţa acestei Curţi cu prilejul declaraţiei din data de 

08.02.2016, potrivit cărora în cursul anilor 2012 – 2013 a primit avertizări din partea 

inculpatului N.R. şi de la G.G, în sensul de „a-şi ţine gura şi a-şi vedea de treaba sa”, şi, de 

asemenea, înainte de a fi arestat N.R. pe teritoriul S.U.A., într-o dimineaţă pe la ora 8.00, a 

fost luat de acasă de către G.G şi dus la sediul S.C. E.R.G. SRL, iar acolo G.G i-a dat 

telefonul să vorbească cu N.R. care se afla în S.U.A., în cadrul respectivei convorbiri acesta 

reproşându-i că „a făcut pact cu procurorii” şi că „nu o să rămână aşa”. 

Pe baza instrucţiunilor primite de la inculpatul N.R., dar şi a deciziilor comune luate 

împreună cu acesta în legătură cu modul de înfăptuire a activităţii evazioniste derulate prin 

intermediul S.C. E.R.G. SRL, inculpatul G.G a fost cel care s-a ocupat efectiv de coordonarea 

activităţilor de execuţie a acelor etape ale planului infracţional care presupuneau 

achiziţionarea motorinei în regim suspensiv de accize, vânzarea ocultă a acesteia către 

cumpărătorii S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. SRL organizarea activităţii de transport al motorinei 

din O.T. până la destinatari şi simularea prin întocmirea documentelor aferente a activităţilor 

de producţie şi comercializare a produselor energetice de calitate inferioară. 
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De altfel, grija deosebită manifestată de către inculpatul N.R. faţă de asigurarea 

cadrului juridic propice pentru ca S.C. E.R.G. SRL să se poată prevala în continuare de 

autorizaţia de antrepozit fiscal care-i fusese revocată prin decizia nr… a Comisiei pentru 

autorizarea operatorilor de produse accizabile armonizate, se poate deduce şi din aceea că, 

potrivit declaraţiei martorei .., aceasta a fost angajată ca avocat al S.C. E.R.G. SRL în cauzele 

pornite la instanţele de contencios administrativ pentru suspendarea/anularea acestei decizii, 

chiar de către inculpatul N.R..   

O altă preocupare importantă a inculpatului N.R. a fost legată de menţinerea şi 

consolidarea unor relaţii strânse cu anumiţi funcţionari publici din cadrul unor instituţii cu rol 

important în combaterea fenomenului evazionist, care prin prisma puterii decizionale 

conferite de funcţiile pe care le deţineau sau a datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial 

de care puteau să ia la cunoştinţă în virtutea statului lor profesional, erau în măsură să 

contribuie la reuşita activităţii infracţionale în scopul R.izării căreia fusese grupul constituit, 

fie prin tolerarea cu bună ştiinţă a desfăşurării nestingherite a activităţii evazioniste, fie prin 

evitarea controalelor inopinate, urmând ca prezentarea în detaliu a demersurilor întreprinse de 

către inculpatul N.R. în această direcţie, cu trimiteri concrete la probatoriile care susţin 

această concluzie, să fie făcută atunci când expunerea hotărârii va aborda chestiunile 

referitoare la activitatea membrilor ce au alcătuit palierul de protecţie al grupului infracţional. 

Poate însă dovada cea mai elocventă a implicării conştiente şi deliberate a inculpatului 

N.R. în constituirea şi coordonarea activităţii grupului infracţional organizat care a vizat 

derularea uni amplu mecanism de fraudare a bugetului de stat prin vânzarea ilegală a aproape 

90.000 de tone de motorină euro 5, achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor sub 

aparenţa întrebuinţării ei în procesul de fabricare a unor produse petroliere inferioare în 

antrepozitul fiscal deţinut de S.C. E.R.G. SRL, o constituie faptul că toate eforturile materiale 

şi mentale pe care cu tenacitate le-a dedicat acestui demers i-au fost recompensate într-un 

mod consistent, în sensul că, alături de mama copiilor lui, inculpata N.D.M., N.R. a fost 

principalul beneficiar al produsului infracţional provenit din activitatea de evaziune fiscală, 

prin grija inculpatului C.D. acesta intrând în posesia sumei de 13.212.000 USD, ce i-a fost 

transferată în Dubai sub aparenţa unor comisioane, la care se adaugă şi alte importante sume 

de bani primite în numerar, potrivit afirmaţiilor inculpatului B.N., însă asupra acestor aspecte 

se va reveni în considerentele ulterioare, atunci când va fi analizată activitatea de spălare a 

banilor imputată inculpatului C.D.. 

Apărările constante formulate de inculpatul N.R. au vizat, în esenţă, pe de o parte 

faptul că în perioada de referinţă încriminată de acuzare drept infracţională s-ar fi aflat mai tot 

timpul în afara graniţelor ţării, astfel încât, în mod obiectiv, nu a putut avea cunoştinţă despre 

natura pretins ilicită a activităţilor desfăşurate de inculpatul G.G prin intermediul S.C. E.R.G. 

SRL, iar pe de altă parte împrejurarea că, în fapt, activitatea economică a S.C. E.R.G. SRL s-

ar fi desfăşurat exact aşa cum aceasta se găseşte reflectată în evidenţele contabile, cu achitarea 

corespunzătoare a taxelor şi impozitelor datorate bugetului de sta, astfel încât nu ar putea fi 

vorba despre existenţa vreunor acţiuni care să fie asimilate infracţiunii de evaziune fiscală. 

Examinând aceste apărări ale inculpatului N.R., Curtea constată că niciuna dintre ele 

nu se verifică, întrucât, astfel cum probatoriul cauzei, o dovedeşte faptul de a fi plecat des în 

străinătate nu l-a împiedicat câtuşi de puţin pe acesta în a-şi exercita atribuţiile de dirijare şi 

coordonare a modului de înfăptuire a planului infracţional, prin intermediul acelor membri ai 

grupului aflaţi în subordinea lui directă, iar, în cât priveşte apărarea că S.C. E.R.G. SRL ar fi 

achitat obligaţiile fiscale aferente activităţilor economice declarate autorităţilor fiscale, nici 

aceasta nu poate fi acceptată drept convingătoare, întrucât în cauză a fost administrat un 

probatoriu solid care demonstrează dincolo de orice dubiu că, în R.itate, S.C. E.R.G. SRL a 

achiziţionat motorină scutită de plata accizelor nu pentru a o întrebuinţa în procesul de 

fabricare a produselor petroliere inferioare în antrepozitul fiscal pe care îl deţinea, ci pentru a 
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vinde întreaga cantitate de motorină astfel achiziţionată prin intermediul unor societăţi 

comerciale ce nu aveau o activitate economică R.ă către staţiile de distribuţie a carburanţilor, 

iar cosmetizarea evidenţelor contabile ale societăţii, astfel încât, graţie ingeniozităţii modului 

de concepere a planului infracţional şi priceperii de care a dat dovadă contabila V. (fostă 

C.M.), acestea să ateste documentar efectuarea unor activităţi legale dar neR.e, menite a 

disimula activităţile R.e ilicite, generatoare de evaziune fiscală, a fost o acţiune premeditată 

de care membrii grupului infracţional au sperat în mod uşuratic că se pot prevala în scopul de 

a evita descoperirea activităţilor lor frauduloase sau, chiar, angajarea răspunderii lor penale. 

De altfel, edificatoare pentru ilustrarea atitudinii psihice a acestui inculpat asupra 

faptelor de care este acuzat sunt câteva însemnări personale făcute în cuprinsul unor înscrisuri 

olografe identificate de F.B.I. în locuinţa sa din S.U.A., unde s-a refugiat încă dinainte de 

declanşarea oficială a cercetărilor din prezenta cauză, dintre acestea reţinând atenţia 

următoarele: 

„....... 

În ceea ce o priveşte pe inculpata N.D.M., aceasta a avut o prezenţă discretă în viaţa 

grupului infracţional organizat, în sensul că nu s-a implicat în mod efectiv în activitatea de 

concepere, coordonare sau execuţie a planului infracţional, ci a preferat să-şi aducă 

contribuţia la înfăptuirea acestuia prin asigurarea condiţiilor propice pentru desfăşurarea 

activităţilor ilicite vizând fraudarea bugetului de stat de către ceilalţi inculpaţi. Acesta este şi 

motivul pentru care, niciunul dintre membrii grupului infracţional şi nici persoanele audiate ca 

martori în legătură cu activitatea infracţională desfăşurată în numele şi pe seama S.C. E.R.G. 

SRL nu au perceput-o pe aceasta ca având vreo preocupare vis a vis de activitatea respectivei 

societăţi. 

Fără a putea fi nicidecum caracterizată drept lipsită de importanţă, participaţia 

concretă a inculpatei N.D.M. la activităţile evazioniste desfăşurate prin intermediul S.C. 

E.R.G. SRL s-a materializat prin aceea că, deţinând în mod public, calitatea de asociat 

majoritar în cadrul societăţii anterior menţionate, aceasta a acceptat, cu bună ştiinţă, să pună 

societatea şi resursele acesteia la dispoziţia inculpaţilor G.G şi N.R., în vederea derulării prin 

intermediul ei a mecanismului evazionist ce presupunea vânzarea ilegală de motorină euro 5 

achiziţionată în regim suspensiv de accize sub aparenţa unui proces fictiv de fabricare a unor 

produse petroliere slab accizate, această contribuţie a sa fiind ulterior răsplătită în mod 

corespunzător prin transferarea în beneficiul său şi al fostul său soţ, inculpatul N.R. a unei 

părţi considerabile din produsul infracţional rezultat de pe urma săvârşirea infracţiunii de 

evaziune fiscală (13.212.000 USD). 

Iată de ce, apărările vehemente ale inculpatei N.D.M., prin care aceasta încearcă să se 

erijeze drept o persoană ingenuă, dispusă ca de dragul copiilor săi să accepte nivelul de 

prosperitate oferit de fostul său soţ fără a căuta explicaţii cu privire la provenienţa acestor 

venituri şi, totodată, preocupată în mod esenţial de creşterea şi îngrijirea copiilor săi cu vârste 

fragede şi de evoluţia carierei sale profesională dezvoltată într-un domeniu de activitate cu 

totul diferit de cel în care s-ar fi săvârşit faptele deduse judecăţii, chiar confirmate de 

martorele .... şi ...., nu pot fi considerate câtuşi de puţin credibile. 

Inculpatul B.M. a îndeplinit în cadrul grupului infracţional organizat rolul de 

„locotenent” sau „om de încredere” al inculpatului N.R., iar în virtutea acestui statut, deşi 

aparent neimplicat în activitatea S.C. E.R.G. SRL sau a altora dintre societăţile comerciale cu 

ajutorul cărora a fost pus în executare mecanismul evazionist, a exercitat în permanenţă un 

control de pe poziţii de autoritate asupra acelor membri ai grupului infracţional care se aflau 

în subordinea inculpatului N.R. (G.G, C.D., B.N. şi V.M., dispoziţiile trasate de acesta fiind 

percepute de cei cărora li se adresau ca provenind de la însuşi inculpatul N.R.. 

Faptul că inculpatul B.M. era omul în care inculpatul N.R. avea cea mai mare 

încredere rezultă şi din împrejurarea că, începând cu data de 18.04.2012, cu puţin timp înainte 
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ca inculpatul N.R. să părăsească teritoriul României, inculpatul B.M. a fost împuternicit de 

acesta ca administrator al S.C. O.B. SRL, societate al cărei control era exercitat de inculpatul 

N.R. prin intermediul off-shore-ului C.I.L., persoana juridica emirată, constituita in zona 

libera Jebel Ali, statul Dubai, Emiratele Arabe Unite. 

În exercitarea rolului său de „om de casă” al inculpatului N.R., în perioadele în care 

acesta se afla plecat în străinătate sau ori de câte ori îi încredinţa această misiune, inculpatul 

B.M. prelua atribuţiile de coordonare a activităţii grupului infracţional şi de colectare a 

sumelor de bani provenind din activitatea evazionistă, existând numeroase situaţii în 

care „socotelile” între membrii grupului cu privire la beneficiile rezultate din activităţile 

frauduloase se făceau în prezenţa acestuia. 

Astfel, spre exemplu, în data de 08.12.2011, în cadrul unei convorbiri telefonice 

purtată la ora 18:03:01, inculpatul G.G i-a cerut inculpatului C.D. „să ia nişte calcule ca să ne 

socotim, că e şi M. aici”. 

De asemenea, la data de 01.02.2012, cu prilejul unei convorbiri telefonice ce a avut 

loc la ora 10:45:56, după ce anterior, în data de 30 01.2012, inculpatul C.D. efectuase o plată 

de 150.000 USD către C.I.L D., inculpatul G.G i-a solicitat acestuia să-i aducă „ultimul 

swift”, ca să îl trimită inculpatului B.M. la Bacău. 

De altfel, inculpatul B.M. a fost prezent în viaţa grupului infracţional încă de la 

început, aşa cum rezultă din declaraţiile inculpatului C.D. care a precizat că înainte de a 

demara importurile de motorină, B.M. i-a transmis că va trebui să achite „un comision”  de 

150 dolari/tonă, comision materializat până la finalul activităţii infracţionale în suma de 

13.212.000 dolari transferaţi în Dubai. De asemenea, acelaşi inculpat a mai precizat în cursul 

urmăriri penale că inculpatul B.M. venea cu „ordine” la G.G, în sensul că îi spunea acestuia 

ce să facă cu privire la activitatea S.C. E.R.G. SRL, percepându-l pe acesta ca fiind omul de 

încredere al lui N.R. care asigura coordonarea întregii activităţi în lipsa lui. 

Despre încrederea deosebită ce-i era acordată inculpatului B.M. de către liderul 

grupului, inculpatul N.R., aminteşte în declaraţia dată în faţa acestei Curţi şi inculpatul B.N., 

care a arătat că, în absenţa inculpatului N.R., banii care erau retraşi în numerar din conturile 

bancare ale celor două societăţi fantomă S.C. D.Z. SRL. şi S.C. P.N. S.R.L., prin intermediul 

„săgeţilor” .........şi ........., îi preda adeseori inculpatului B.M., care se ocupa şi cu plata 

salariilor ce li se cuveneau pentru activitatea prestată, lui şi celor doi administratori ai firmelor 

prin intermediul cărora erau obţinuţi banii proveniţi din evaziunea cu motorină.   

Rolul important ocupat de inculpatul B.M. în cadrul grupului infracţional a fost 

reliefat şi de inculpata V.M. care l-a indicat ca fiind persoana care atunci când venea la 

Bacăuîi aducea extrase de cont, CD-uri, stick-uri pe care se afla evidenţa contabilă a S.C. D.Z. 

SRL., SC E.G. SRL, S.C. I.J. SRL (aspect de altfel recunoscut şi de acesta în declaraţia dată 

în cursul cercetării judecătoreşti) ori îi plătea remunerația pentru serviciile de contabilitate 

prestate, sume de bani ce proveneau de la inculpata N.D.M.. 

Pentru dovedirea implicării active şi conştiente a inculpatului B.M. în activitatea 

grupului infracţional prin îndeplinirea cu seriozitate a misiunilor încredinţate de şeful său 

direct, inculpatul N.R. prezintă relevanţă şi împrejurarea că, astfel cum rezultă din procesele 

verbale întocmite în acest sens, cu prilejul percheziţiilor domiciliare efectuate la data de 

09.07.2012, în imobilele locuite/folosite de acesta au fost identificate numeroase înscrisuri şi 

ştampile aparţinând unora dintre societăţile comerciale implicate în derularea mecanismului 

evazionist, după cum urmează: 

- ........................... 

Prin audierea la propunerea lui, în cursul cercetării judecătoreşti, a martorului ........., 

persoană care a asistat la efectuarea percheziţiilor domiciliare desfăşurate în data de 

09.07.2012, în calitate de reprezentant al inculpatului B.M., acesta din urmă a încercat să 

acrediteze ideea că toate bunurile şi înscrisurile despre care în procesele verbale de întocmite 
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cu acel prilej s-a consemnat că au fost descoperite în imobilele locuite de el, în R.itate ar fi 

fost ridicate din biroul situat pe bulevardul Splaiul Independenţei din capitală şi dintr-un 

apartament situat la etajul 2 al unui bloc de pe strada Corvinilor, locaţii ce erau 

folosite/locuite exclusiv de către inculpatul N.R., iar nu din apartamentul locuit de el şi care 

era situat la etajul 3 al aceluiaşi imobil de pe strada C. din Bucureşti. 

Deşi aparent probată, Curtea nu poate reţine drept veridică teza de apărare a 

inculpatului B.M. conform căreia nu ar avea nicio legătură cu activitatea societăţilor 

comerciale la care se referă înscrisurile şi bunurile ridicate cu ocazia percheziţiilor 

domiciliare, întrucât, trecând peste faptul că, în autorizaţiile de efectuare a percheziţiilor 

domiciliare emise de judecătorul competent din cadrul Curţii de Apel Bucureşti au fost precis 

identificate locaţiile pentru care fuseseră autorizate aceste măsuri procesuale, astfel că, în 

cuprinsul proceselor verbale de percheziţie au fost strict individualizate bunurile ce au fost 

ridicate din fiecare locaţie, cu indicarea corespunzătoare a identităţii persoanei menţionate în 

autorizaţia de percheziţie ca folosind acea locaţie (sens în care este de observat că în urma 

percheziţiei domiciliare efectuate în apartamentul ce fusese locuit de inculpatul N.R. au fost 

ridicate mai multe înscrisuri privitoare la autoturismele de lux aparţinând acestuia), această 

apărare este infirmată şi de împrejurarea că odată cu plecarea inculpatului N.R. în Statele 

Unite ale Americii, în a doua jumătate a lunii aprilie 2012, acesta îi transferase locotenentului 

său B.M. toate atributele coordonării şi gestionării afacerilor pe care le avea în derulare pe 

teritoriul ţării, aspect ce rezultă în mod implicit şi din aceea că cheile tuturor celor trei locaţii 

din Bucureşti unde au fost efectuate percheziţiile domiciliare din 09 .07.2012 se aflau la acel 

moment în posesia inculpatului B.M., aspect pe care acesta nu l-a negat. Mai mult decât atât, 

Curtea nu poate ignora nici faptul că declaraţia martorului ......... poate fi suspectată a avea şi 

un oarecare caracter pro causa, în contextul în care, potrivit propriilor afirmaţii, acesta are o 

strânsă relaţie de prietenie cu inculpatul B.M. şi, de asemenea, în perioada 2011 – 2012, a fost 

angajat ca şofer pentru diferite perioade de timp în cadrul S.C. O.B. SRL, societate a cărei 

administrare a fost încredinţată inculpatului B.M. începând cu 18 aprilie 2012. 

Preocupările inculpatului B.M. pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate de către 

„şeful” său N.R., s-au manifestat şi în direcţia menţinerii unor legături cu diferite persoane 

care prin influenţa sau statutul profesional pe care îl aveau puteau contribui la desfăşurare 

netulburată a activităţii infracţionale. 

Astfel, din cuprinsul notelor de redare a conţinutului unor comunicări tip SMS 

interceptate şi înregistrate în baza autorizaţiilor legale emise de judecătorul competent, rezultă 

că în perioada martie – aprilie 2012, inculpatul B.M. a corespondat prin comunicări SMS cu 

inculpatul S.F.D., ofiţer în cadrul Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne şi, de asemenea, a avut şi cel puțin două întâlniri  cu acesta, 

acțiuni subsumate scopului de a culege datele şi informaţiile pe care inculpatul S. i le furniza 

inculpatului N.R. cu privire la posibilele acţiuni de control organizate de autorităţile statului. 

În concret, conform corespondenţei purtate prin sens în seara zilei de 06.03.2012, la 

orele 21:05:42, 21:06:23, 21:22:28, 21:28:26, 21:50:50, 21:55:15 21:55:19 21:58:24 şi 

21:59:35, inculpatul B.M., utilizând un terminal mobil folosit în mod obişnuit de către „şeful” 

lui N.R., l-a rugat pe inculpatul S.F.D. să verifice „dacă a apărut vreo urgenţă la centru la 

dvs”, acesta răspunzându-i că la ei (la D.I.P.I.) în mod sigur nu e mimic, dar, a dat două 

telefoane şi are poliţia o acţiune în ziua următoare, completând că „vine acum un băiat de la 

igp să mă văd cu el şi îţi dau semnal imediat”, iar după obţinerea acestor noi date, inculpatul 

S.F.D. l-a informat pe B.M. că a doua zi, Inspectoratul General al Poliţiei Române urma să 

efectueze o acţiune pe uleiuri minerale, care era preconizată a se desfăşura din O.T. către 

beneficiari, pentru a se vedea piaţa şi care făcea parte dintr-un plan de acţiune pe întreaga ţară, 

„de care ţi-am spus săp trecută”,fără a fi vreo ţintă vizată deocamdată; în cursul aceleiaşi st
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discuţii inculpatul S.F.D. a adăugat că „am vorbit cu A..., mi-a zis că a vb el şi să stăm 

liniştiţi. Dacă se încurcă ceva ne auzim imediat.”  

De asemenea, în urma corespondenţei purtate prin SMS-urile transmise în ziua de 

30.03.2012, orele 08:50:59, 08:51:58, 08:54:06, 08:56:34, 08:57:41, 13:16:35, 13:20:31, 

14:03:57, 14:04:23, la solicitarea inculpatului B.M., „locotenentul” lui N.R., inculpatul S.F.D. 

s-a întâlnit cu acesta în cursul zilei respective, în jurul orei 14:00, în zona Pieţei Alba Iulia din 

Bucureşti („la nr.2”), această întâlnire fiind şi înregistrată cu mijloace foto-video, în baza 

autorizaţiei emise de Curtea de Apel Bucureşti. 

O nouă întâlnire clandestină a fost programată a avea loc şi în ziua de 10.04.2012, 

când prin SMS-urile transmise la orele 12:23:04, 12:23:34, 12:24:24, 12:25:25, 12:26:29, 

14:01:03, 14:01:31, 14:01:52, 14:02:30 şi 14:02:58, inculpaţii B.M. şi S.F.D. au plănuit a se 

vedea la locul ştiut „la nr.2”,adică în rondul de la Piaţa Alba Iulia din Bucureşti. 

De altfel, cu prilejul audierii lui de către instanţa de fond, inculpatul B.M. a recunoscut 

împrejurarea că s-a întâlnit de două ori în Bucureşti cu inculpatul S.F.D., la insistenţele 

acestuia, dar a pretins în mod necredibil că de fiecare dată, inculpatul S. ar fi dorit în fapt să se 

întâlnească cu inculpatul N.R. cu care era prieten, însă din eroare l-a chemat pe el la acele 

întâlniri, ori din conținutul acestor comunicări rezultă că inculpatul B.M. avea cunoștință 

despre natura misiunii pe care şi-o asumase inculpatul S.F.D.. 

De asemenea, astfel cum rezultă din notele de redare a convorbirilor telefonice purtate 

în datele de 23.04.2012, ora 12:47:42 şi 24.04.2012 orele 19:00:15 şi 19:01:38 inculpatul 

B.M. a luat legătura cu M.C.A., pentru a stabili cu acesta o întrevedere, întrucât tocmai fusese 

să se vadă „cu prietenul nostru comun”, care nu era „pe aici prin zonă” şi era nevoie „să mai 

stăm de vorbă, aşa, una, alta”, iar în acest context cei doi au stabilit să se întâlnească la 

locuinţa lui M.C.A., care însă i-a atras atenţia ca atunci când vine înspre el „să fi atent, să n-ai 

după tine ceva” (referindu-se la vreo eventuală operaţiune de filaj). 

Este adevărat că în probatoriul administrat în cauză nu se regăsesc convorbiri 

telefonice relevante în ceea ce priveşte activitatea ilicită a inculpatului B.M., însă acest lucru 

se datorează precauţiei şi conspirativităţii exacerbate de care acesta, ca de altfel şi şeful său 

direct, inculpatul N.R., precum şi alţi inculpaţi din cauză au dat dovadă în această privinţă, 

însă acest aspect nu este de natură a afecta câtuşi de puţin convingerea instanţei cu privire la 

vinovăţia acestuia, întemeiată pe evaluarea elementelor probatorii strânse în cauză. 

Pe de altă parte, dacă activitatea inculpatului B.M. ar fi fost una cu adevărat onestă, 

proprie unui simplu angajat ce-şi îndeplinea în limite legale atribuţiile conferite de funcţia 

ocupată, într-o logică elementară, nu se înţelege de ce acesta ar fi avut nevoie ca pe parcursul 

măsurilor de supraveghere autorizate în cauză să folosească cel puţin 50 de terminale mobile, 

dovedind o adevărată paranoia în ce priveşte comunicarea telefonică a unor elemente aparent 

insignifiante, cum ar fi locaţia în care se afla ori autoturismele cu care se deplasa. 

Că aşa stau lucrurile, o dovedeşte, cu titlu exemplificativ faptul că la data de 

19.04.2012, ora 12:15:05, inculpatul G.G a apelat-o pe ........., concubina inculpatului N.R., pe 

care a întrebat-o dacă are idee cum poate să dea de „ăla micu, Mihăiţă” (n.n. inculpatul B.M.) 

care are telefonul închis, deşi avea telefoane dedicate: „da’ eu am d-ăsta, ştii tu cu el şi văd 

că-i închis”. 

De asemenea, într-o convorbire telefonică purtată la data de 05.05.2012, ora 20:34:44, 

inculpatul B.M. stabileşte cu ........., concubina inculpatului N.R., să cumpere opt cartele 

telefonice, trei cu valabilitate de o lună şi cinci cu valabilitate pentru trei luni. 

În acelaşi sens, cu prilejul unei convorbiri telefonice purtate în ziua de 01.06.2012, ora 

11:06:51, cu un interlocutor pe nume ..., inculpatul B.M. afirmă: „Stăm între o mie şi o sută 

de telefoane şi mie nu-mi place să vorbesc aşa”.  

De altfel, imaginea pe care inculpatul B.M. se străduieşte să o contureze în faţa 

instanţei cu privire la persoana sa, aceea de tânăr lipsit de experienţă şi cu un statut social 
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modest, având studii medii şi fiind angajat ca simplu şofer, nu cadrează nici pe departe cu 

traiul de lux pe care în R.itate îl afişa inculpatul, care avea la dispoziţie sume importante de 

bani şi autoturisme de lux, împrejurare probată şi de bunurile ridicate cu ocazia percheziţiei 

domiciliare efectuate la locuinţele deţinute de acesta, respectiv, 233.920 euro şi 19.520 lei, 

ceasuri de valoare purtând mărcile „Frederique Constant” şi „Hamillton”. 

Inculpatul C.D., administratorul de fapt al S.C. I.J. S.R.L., a avut ca principală 

atribuţie în cadrul grupului infracţional organizat, activitatea de achiziţie a motorinei de la 

importatorii care îşi desfăşurau activitatea în O.T. C., prin intermediul societăţii pe care o 

administra şi de livrare a acesteia către S.C. E.R.G. SRL, conform contractului de furnizare 

încheiat între cele două societăţi la data de 12.02.2011. 

Deşi în privinţa acestor activităţi desfăşurate de inculpatul C.D., prin intermediul S.C. 

I.J. SRL, care au constituit practic premisa demarării mecanismului evazionist, nu au existat 

suspiciuni de nelegalitate, în sensul că toate aceste operaţiuni comerciale au fost efectuate în 

mod transparent, S.C. I.J. SRL era autorizată să cumpere motorină fără plata accizelor pe 

carburant, iar motorina a fost vândută in regim suspensiv de la plata accizelor, conform 

destinaţiei declarate „procesul de producție, in antrepozitul fiscal al beneficiarului”, totuşi nu 

se poate susţine că acest inculpat ar fi fost străin de modul în care a fost valorificată ulterior 

motorina astfel livrată către S.C. E.R.G. SRL, întrucât probatoriul administrat în cauză 

dovedeşte neîndoielnic faptul că, dimpotrivă, acesta avea cunoştinţă despre acest aspect, şi, 

mai mult decât atât, că pe lângă aceste activităţi licite de import şi furnizare de motorină, 

inculpatul C. s-a ocupat şi de transferarea în Dubai, către C. I.L., un off-shore ce aparţinea 

inculpaţilor N.R. ŞI N.D.M., a unor importante sume de bani provenind din activitatea de 

evaziune fiscală sub aparenţa plăţii unor comisioane, de atestarea scriptică a unor livrări 

fictive de ţiţei către S.C. E.R.G. SRL, în vederea simulării de către aceasta a procesului 

tehnologic de fabricare în antrepozitul fiscal a produselor petroliere inferioare, precum şi de 

identificarea, racolarea şi remunerarea unor persoane cu un nivel minim de instruire sau chiar 

neşcolarizate şi o condiţie materială precară, pe numele cărora, în unele situaţii în colaborare 

cu inculpatul J.A.F., erau înfiinţate societăţi comerciale folosite apoi în circuitul infracţional, 

fie pentru tranzitarea documentară a combustibililor, fie pentru recuperarea sumelor de bani 

provenite din activitatea evazionistă. 

Astfel, la dosarul cauzei există numeroase note de redare a unor convorbiri telefonice 

purtate între inculpaţii C.D. şi G.G, care atestă faptul că cel dintâi nu începea activitatea de 

încărcare a cisternelor cu motorină din depozitele O.T. C. până ce nu avea aprobare din partea 

celui din urmă, care la rândul său dădea această aprobare în momentul în care primea ok-ul 

din partea beneficiarilor R.i ai motorinei, pentru a trimite marfa.          

Spre exemplu în convorbirile telefonice din data de 15.02.2012, orele 11:03:42 şi 

18:13:00, inculpaţii C. şi G.G au discutat despre numărul de maşini ce urma a fi încărcate cu 

motorină din O.T., cel din urmă solicitându-i celui dintâi să-l ţină la curent, întrucât „vrea să 

ştie proprietarul de oi”, în sensul că datele privitoare la numărul de cisterne ce erau încărcate 

din O.T. trebuia transmis mai departe de către inculpatul J.A.F. „ciobanilor”, „proprietarilor 

de oi”, adică inculpaţilor M.O.I. şi G.P.P.. 

De asemenea, există şi unele convorbiri telefonice din care rezultă că inculpatul C.D. 

manifesta o suspiciune maladivă cu privire la desfăşurarea unor operaţiuni de supraveghere a 

autocisternelor care plecau încărcate cu motorină din depozitele O.T., atitudine ce nu poate fi 

explicată altfel decât că acesta avea cunoştinţă despre faptul că, în R.itate motorina nu era 

descărcată în antrepozitul aparţinând S.C. E.R.G. SRL, ci era livrată mai departe altor 

cumpărători. 

Spre pildă, într-o convorbire telefonică purtată în data de 30.12.2011, ora 14:23:23, 

inculpatul C.D. l-a informat pe G.G, că în seara precedentă, când au plecat autocisternele 

încărcate cu motorină de la sediul S.C. E.R.G. SRL, pe la unsprezece noaptea, acestea au fost 
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urmărite („au avut coadă”) de trei jeep-uri, ale căror numere de înmatriculare au fost notate 

de angajatul unui bar din localitate, două dintre acestea plecând chiar de la barul din curbă şi 

un al treilea de pe câmp. De asemenea, în data de 21.02.2012, în cadrul unor discuţii 

telefonice purtate cu amici de-ai săi la orele 10:12:51, 10:13:58, 10:15:29 şi 10:44:40, 

inculpatul C.D., fiind informat despre prezenţa în localitatea Nicolae Bălcescu a unui 

autoturism necunoscut, şi-a exprimat suspiciunea cu privire la această întâmplare şi l-a rugat 

pe un cunoscut al său să verifice identitatea acelei maşini. 

Acelaşi gen de discuţie s-a purtat între inculpatul C.D. şi inculpatul G.G şi la data de 

20.03.2012, ora. 12:57:28, când primul l-a informat pe cel din urmă că a observat un 

autoturism Logan albastru cu număr de Bucureşti, care staţiona de dimineaţă în zona O.T. C., 

în acel autoturism aflându-se doi oameni, iar la ora 13:08:40, i-a transmis prin SMS numărul 

de înmatriculare al acelei maşini spre a-l supune verificărilor de rigoare,   

De altfel, în declaraţia dată în faţa instanţei de fond la termenul de judecată din data de 

10.05.2016, inculpatul C.D. a recunoscut că prin luna aprilie 2012 a intenţionat să se retragă 

din această afacere, întrucât constatase personal că sunt filaţi, iar întrucât aveau senzaţia că 

sunt urmăriţi de grupuri de interlopi a existat preocuparea supravegherii tuturor maşinilor care 

veneau în zona comunei Nicolae Bălcescu. 

O altă componentă importantă a activităţii infracţionale întreprinse de inculpatul C.D. 

a reprezentat-o livrările fictive de ţiţei brut R.izate prin intermediul S.C. M&S M. S.R.L, S.C. 

R.G. SRL. şi S.C. I.J. SRL, către S.C. E.R.G. SRL, cu scopul de a crea aparenta că acest 

produs a intrat in procesul de producție împreuna cu motorina euro 5 livrată de S.C. I.J. SRL, 

rezultând produsul intermediar distilat greu si produsele finale CLG si CL N. 

Fără a relua analiza elementelor probatorii care definesc modul în care inculpatul C.D. 

şi-a adus contribuţia la înfăptuirea mecanismului evazionist prin crearea unui circuit fictiv 

care atesta exclusiv documentar efectuarea unor livrări de ţiţei brut către S.C. E.R.G. SRL, 

prezentate în detaliu cu prilejul descrierii acestei etape a planului infracţional, Curtea 

consideră suficient a reaminti în acest context că, în declaraţia dată în faţa acestei instanţe, 

înainte de începerea dezbaterilor, acest inculpat a recunoscut că nu a efectuat niciodată 

operaţiuni comerciale de livrare ţiţei către S.C. E.R.G. SRL, ci aceste tranzacţii au fost doar 

scriptice. 

De asemenea, probatoriul strâns în cauză dovedeşte că o altă modalitate în care 

inculpatul C.D. a contribuit la reuşita activităţii infracţionale a constat în aceea că încă din 

faza incipientă a conceperii acesteia şi continuând până la momentul în care acesteia i s-a pus 

capăt în mod fortuit prin intervenţia organelor de urmărire penală, acesta s-a preocupat alături 

de inculpatul J.A.F. şi de identificarea unor persoane fără posibilităţi materiale şi intelectuale, 

în scopul constituirii pe numele acestora a unor societăţi comerciale „fantomă” prin 

intermediul cărora să poată tranzita scriptic atât combustibilii care au făcut obiectul acţiunilor 

evazioniste, cât şi sumele de bani care se întorceau de la cumpărătorii motorinei. 

În acest sens, din declaraţiile concordante ale martorilor (......... ). 

Totodată, Curtea reţine că această latură a activităţii infracţionale desfăşurată de 

inculpatul C.D. în cadrul grupului infracţional organizat este probată în modul cel mai 

obiectiv cu putinţă şi de nenumăratele convorbiri telefonice şi comunicări SMS, interceptate şi 

înregistrate în mod autorizat şi redate în cuprinsul notelor scrise ataşate în dosarul de urmărire 

penală. 

Astfel, redând cu titlu exemplificativ din conţinutul acestor note, se reţine că în zilele 

de 14.11.2011 şi 15.11.2011, inculpatul C.D. a purtat mai multe discuţii telefonice cu martora 

........., administrator formal al S.C. C.D. SRL, în legătură cu deplasarea acesteia din urmă în 

municipiul C.în vederea întocmirii unei împuterniciri notariale necesară „pentru a ieşi cu 

camionul din ţară”. În ziua de 22.11.2011, ora 08:36:29, acelaşi inculpat a luat legătura 

telefonic cu ........., căreia i-a solicitat să„se pună la drum cu Alina” (n.n. martora .., 
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administrator scriptic al S.C. A.L.E. S.R.L.),numai după ce el îi va da confirmarea că a primit 

banii. Pe parcursul aceleiaşi convorbiri, ......... i-a relatat că numitul ........., administrator 

scriptic al S.C. E.S.S. S.R.L., „vrea bani şi că deja omul de când s-a văzut cu 10 milioane  în 

mână gata era mare om, arunca cu banii arăta la toată lumea”. În continuare, o zi mai târziu, 

la 23.11.2011, ora 10:11:02, inculpatul J.A.F. i-a comunicat inculpatului C.D. că a depus 

banii, motiv pentru care imediat, acesta din urmă a apelat-o pe ........., la ora 11:16:29, 

cerându-i să o ia pe ........., iar în Constanţa el le va da „tot ce trebuie, documentele şi, ştii tu, 

îţi spun eu ce ai de făcut”. La scurt timp după aceea, la ora 14:17:33, inculpatul C.D. i-a 

confirmat inculpatului J.A.F. că „eu am trimis acolo unde trebuie, sunt acolo să rezolve 

problema, ...  am trimis-o să facă un certificat constatator de acolo de la voi şi de aia”. 

De asemenea, din lecturarea aceloraşi note de redare a convorbirilor telefonice  se mai 

reţine că inculpatul C.D. ţinea legătura, prin intermediul martorei ......... cu „oamenii de 

paie”, cărora le achita lunar o sumă da bani, în schimbul prestaţiilor constând în semnarea 

documentelor întocmite în numele acestor societăţi sau pur şi simplu al acceptului de a figura 

formal ca administratori ai acestora. Rezultă totuşi, din aceleaşi elemente probatorii, că rolul 

inculpatului C.D. era unul de intermediar, întrucât cuantumul sumelor de bani ce trebuia 

plătite celor folosiţi ca „săgeţi” era stabilit de inculpatul J.A.F. cu acordul inculpatului P.D.E.. 

Uneori însă, şi inculpatul C.D., în relaţia cu administratorii firmelor folosite drept paravan 

pentru mascarea activităţilor infracţionale, s-a comportat ca un veritabil angajator, stabilind 

„ziua de salariu”, „bonusurile” etc.: 

Astfel, într-o convorbire telefonică purtată în data de 08.12.2011, ora 13.15.25, cu 

martora ........., la rândul său administrator formal al S.C. R.T.C. SRL şi cea care se ocupa de 

îndrumarea şi coordonarea formalităţilor pe care trebuia să le îndeplinească cele două 

administratore ale furnizorilor fictivi de motorină S.C. C.D. SRL şi S.C. A.L.E. SRL până 

când în baza unor împuterniciri a preluat ea însăşi aceste atribuţii, inculpatul C.D. i-a spus că: 

„Eu vreau să vă dau până pe 15 salariile ca să puteţi aşa să vă faceţi voi treburile. Ce nu zic 

bine. Şi după aia din ce asta, pe partea aia o să-ţi mai ridice bonusul.”. 

În ziua de 28.12.2011, la ora 17.35:13, martora ......... l-a apelat pe inculpatul C.D. şi i-

a povestit extaziată despre întâlnirea pe care o avusese în acea zi cu „cel mare” (adică 

inculpatul P.D.E.), la care fusese de faţă şi „ANDREI” (adică inculpatul J.A.F.), iar în acest 

context l-a anunţat că i s-a dat un salariu mai bun „s-a rezolvat totul ok,.....e super, super, 

super ok .... s-a mai ridicat la cap”, relatându-i totodată că a fost întrebată de „cel mare” 

dacă „e totul ok?, Suntem la zi?”,iar răspunsul său afirmativ a fost confirmat în faţa „celui 

mare” şi de „ANDREI”, ceea ce l-a mulţumit pe C.D., care nutrea temerea că poate „ei cred 

că eu nu vă dau”. Două minute mai târziu, la ora 17.38:49, între cei doi are loc o nouă 

convorbire telefonică în cursul căreia ......... i-a comunicat inculpatului C.D. că numai ei i s-a 

dat o mărire de salariu, respectiv suma de 1,200 lei. 

De asemenea, la data de 19.01.2012, ora 13:56:54, înainte de a se întâlni cu martora 

......... („Eşti acolo în parc unde ne-ntâlneam noi…hai că ajung şi eu în zece minute), 

inculpatul C.D. l-a contactat pe inculpatul J.A.F., căruia i-a relatat că merge să se întâlnească 

cu „doamna” (n.n. .........) ca să-i dea „ceva bani ca să aibă de drum”, întrucât „şti cum e, 

vine dimineaţa, stă până pe la ora asta, stă pe aici”, context în care a primit asigurări din 

partea interlocutorului că a doua zi acesta îi va trimite „vreo patru, cinci” sute de lei şi, 

totodată inculpatul C.D. i-a atras atenţia lui J.A.F. „Vezi pe săptămâna viitoare să le dăm 

ceva că a trecut luna… la astea două active, ştii, atât” (referindu-se la ......... şi .........). 

Ulterior, într-o discuţie telefonică purtată la data de 25.01.2012, ora 17.53:17, 

inculpatul C.D. l-a întrebat pe inculpatul J.A.F.: „Păi nu le dăm mă ceva la ăştia luna asta? 

Ce au muncit degeaba?”, interlocutorul răspunzându-i că „săptămâna asta la sfârşit, vineri, o 

rezolv cu ei”, aceeaşi solicitare fiind reînnoită de către inculpatul C.D. şi cu prilejul 

convorbirii telefonice din ziua de 27.01.2012, ora 13:50:47, când i-a cerut lui J.A.F. să trimită 
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bani pentru „cei care-şi fac treaba”. Apoi, tot în ziua de 27.01.2012, la ora 16:04:53, între cei 

doi a avut loc o nouă discuţie telefonică, în care inculpatul C.D. şi-a manifestat nemulţumirea, 

întrucât el a cerut „câte 15 şi nu trimite decât ce nu trebuie” şi astfel este pus în postura de a 

da explicaţii: „Ce să le spun eu la ăştia acuma? Să mă cert cu ei? Spune mă să trimită câte 

15 la ăştia doi care lucrează. Ce să zic lui Polo (n.n. B.N.) îi dădea 40 de milioane pentru 

oameni. N-am ce să fac  Şi când vine, spune-i chiar vreau să stau de vorbă cu el când vine” 

(n.n. referire la inculpatul P.D.E.). Între cei doi a urmat apoi o nouă discuţie telefonică, la ora 

18:17:28, pe parcursul căreia inculpatul C.D. s-a arătat revoltat de faptul că „m-au disperat cu 

telefoanele” şi că lucrurile „trebuie puse cap la cap, măcar pentru ăia doi care lucrează”. 

În ziua de 28.02.2012, ora 16:24:36, inculpatul J.A.F. i-a transmis un mesaj 

inculpatului C.D. întrebându-l „cât trebuie pt cele două fete ”(n.n. referindu-se la ......... şi 

.........). A urmat la scurt timp o discuţie telefonică între cei doi (la ora 16:25:03), pe parcursul 

căreia inculpatul C.D. i-a cerut lui J.A.F. să trimită „cinşpe cu cinşpe, mai puţin ce ai dat tu 

cinci şi ceva de drum să aibă acolo”. 

Au existat şi multe alte situaţii în care, din pricina faptului, că banii necesari pentru 

remunerarea „oamenilor de paie” nu erau trimişi la timp de la Bucureşti, aceştia s-au arătat 

revoltaţi, inculpatul C.D., fiind pus în postura delicată de a interveni pentru a calma spiritele, 

de cele mai multe ori însă, de pe poziţii de autoritate. 

Astfel, la data de 09.122011, ora 09:05:02, fiind apelat de către martora ......... 

(administrator scriptic al S.C. C.D. SRL) şi întrebat de ce nu s-au întâlnit în ziua precedentă 

aşa cum se înţeleseseră pentru a-i plăti salariul, acesta o apostrofează, să nu mai facă „valuri”  

De asemenea, la data de 25.02.2012, ora 13:02:59, martora ......... l-a contactat 

telefonic pe inculpatul C.D. căruia i-a transmis că numitul ......... (administrator scriptic al S.C. 

E.S.S. S.R.L.) este supărat, întrucât „este data de 25”, iar dacă nu-şi primeşte banii„anulăm 

tot şi am terminat bâlciul”, context în care C.D. a asigurat-o pe ......... că va discuta personal 

cu ........., lucru care însă nu s-a întâmplat;  în schimb, la data de 29.02.2012, a discutat 

telefonic cu cumnata lui ........., numita ......... (administrator scriptic al S.C. C.D. SRL), căreia 

i-a recomandat să rupă orice legătură cu soţul surorii sale dacă mai doreşte să păstreze 

colaborarea. Şi anterior acestui moment, numitul ......... a fost cel care a creat cele mai 

multe „probleme”, de fiecare dată fiind nemulţumit în privinţa sumelor de bani pe care le 

primea. Spre exemplu, într-o convorbire telefonică din data de 24.11.2011, ora 20:13:36, 

martora ......... se plânge la C.D. că „deja ăştia mi-au făcut capul calendar”, întrucât „când 

săracul se vede cu ceva, trebuie să fie pentru ei cu doldora şi pân’ se satură”, „că Gabi a zis, 

nu putea oare să-mi fi dat şi mie partea mea care trebuia să mi-o dea..... S-a văzut cu 5 

milioane în mână în seara asta e clar. Oricum ţie n-are curaj să-ţi spună dă-mi banii”. 

În acelaşi sens, în ziua de 21.04.2012, ora 12.18.17, martora ......... a fost contactată 

telefonic de ......... (administrator scriptic al S.C. C.D. SRL), care şi-a manifestat 

nemulţumirea în ce priveşte atitudinea inculpatului J.A.F. care „nu răspunde la telefon”,astfel 

că i-a cerut acesteia să îi comunice inculpatului că vrea „să închidă firma”, nefiind 

dispusă „să se ajungă la altele, pentru 7 milioane pe lună cât a zis că ne dă”. 

Discuţii telefonice privitoare la coordonarea şi remunerarea administratorilor firmelor 

fantomă folosite în derularea mecanismului evazionist au mai avut loc între inculpaţii J.A.F. şi 

C.D. şi martorii ........., ........., ........., ........., .......... şi în datele de 22.11.2011, ora 11:06:36; 

24.11.2011, orele 07:40:28, 20:13:36; 27.11.2011, ora 11:54:13; 28.11.2011, orele 15:54:12, 

16:39:04; 29.11.2011, orele 11:31:35, 12:54:18, 13:09:46, 13:27:25, 13:51:51, 14:50:09, 

16:27:13, 21:15:54, 23:04:57; 30.11.2011, orele 09:57:05, 13:12:13, 13:15:37, 14:24:19, 

14:28:48; 01.12.2011, ora 18:58:02; 02.12.2011, orele 12:19.32, 15.56:03; 05.12.2011, ora 

16:03:34; 06.12.2011, orele 12.06.43, 13.15.54; 08.12.2011, orele 11.56:12, 13.11:25, 

15.25:58; 09.12.2011, orele 10.13:31, 13.16:18; 16.12:05, ora 18.03:08; 12.12.2011, ora 

11.56:07; 13.12.2011, orele 14.05:16, 15.10:37; 14.12.2011, ora 15.32:25; 15.12.2011, orele 
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12.02:05, 19.30:31;  19.12.2011, ora 14.28:13; 20.12.2011, orele 09.18:12, 09.57:35, 

11.16:34; 21.12.2011, orele 11.16:00, 12.28:51; 23.12.2011, ora 16.43:28; 04.01.2012, ora 

14:23:38; 06.01.2012, ora 10:41:06; 10.01.2012, orele 12:38:30, 14:16:03, 14:20:25; 

12.01.2012, ora 11:39:47; 13.01.2012, ora 13:58:52; 16.01.2012, orele 12:15:59, 12:51:23, 

13:31:05, 13:52:49, 15:59:33, 19:34:06; 17.01.2012, ora 12:39:12; 19.01.2012, orele 

08:56:55, 13:52:35; 24.01.2012, ora 09:00:03; 25.01.2012, orele 09:09:31, 12:56:53, 

17:53:17; 26.01.2012, ora 09:36:11; 27.01.2012, ora 12:44:12; 30.01.2012, ora 21:19:24; 

31.01.2012, orele 12:12:39, 16:00:02; 16.02.2012, ora 12.52.50; 22.02.2012, orele 12:45:49, 

13:24:39; 05.03.2012, ora  14:40:26; 09.03.2012, orele  11:22:56, 13:57:28; 12.03.2012, 

orele  00:43:20, 07:56:07; 14.03.2012, orele  12:43:11, 19:55:00; 15.03.2012, orele  10:10:03, 

10:12:16, 14:35:39, 15:36:16; 16.03.2012, orele  10:02:12, 12:34:24, 13:33:44;, 18.03.2012, 

ora  19:31:54; 20.03.2012, orele  08:45:18, 09:53:18; 21.03.2012, ora 11:21:07; 22.03.2012, 

orele 16.07:23, 16.30:59; 26.03.2012, ora 13:59:57; 28.03.2012, ora  10:08:42; 30.03.2012, 

ora 13:13:53; 02.04.2012, orele 16:01:10, 17:41:04; 09.04.2012, ora 09:24:14; 10.04.2012, 

orele 10:36:47, 13:14:18; 11.04.2012, ora 11:23:08; 13.04.2012 ora  09:02:14; 19.04.2012 

orele  11:17:13, 11:22:08; 23.04.2012, ora 09:29:21; 24.04.2012, ora 13:04:36; 26.04.2012, 

ora 12:37:07; 02.05.2012, ora 11:39:27; 03.05.2012, ora 11:07:15; 04.05.2012, ora 19:15:52; 

27.05.2012, ora 12:24:13; 28.05.2012, orele 12:39:13, 15:08:41, 15:10:37, 17:51:36; 

29.05.2012, ora 12:15:36. 

De altfel, în ceea ce priveşte conduita procesuală a inculpatului C.D., nu numai că 

acesta a recunoscut acuzaţiile ce-i sunt aduse, atât în faţa organelor de urmărire penală, cât şi 

în faţa instanţei de fond, dar într-un moment de sinceritate, a făcut acest lucru şi într-una 

dintre ultimele convorbiri telefonice pe care le-a purtat cu martora ........., premergător 

momentului stopării activităţii infracţionale în data de 09.07.2012. Astfel, în convorbirea 

telefonică din data de 26.06.2012, ora 10:14:57 inculpatul C.D. a afirmat: „Deci, Elena, deci 

o să vorbim şi o să vă las legătura cu ei şi gata, deci eu tre’ să ies din cărţi obligat, automat, 

că sunt până peste cap băgat”. 

Dar poate cea mai importantă misiune ce i-a fost încredinţată inculpatului C.D. în 

cadrul grupului infracţional organizat şi pe care acesta şi-a îndeplinit-o cu devotament şi 

responsabilitate, demonstrând că este demn de toată încrederea ce i-a fost acordată, a fost 

aceea de a transfera din conturile societăţii pe care o administra, S.C. I.J. SRL, a unor 

importante sume de bani în valută către C.I.L.D., în beneficiul inculpaţilor N.R. şi N.D.M.. 

Varianta aleasă de către inculpaţii N.R. şi N.D.M. de a-şi încasa produsul 

infracţional provenit din mecanismul evazionist derulat prin intermediul S.C. E.R.G. SRL, sub 

forma plăţii unor comisioane de către S.C. I.J. SRL nu a fost întâmplătoare, ci a fost motivată 

de împrejurarea că societatea menţionată era singura dintre toate cele implicate în activitatea 

grupului infracţional care efectua plăţi în valută către distribuitorii externi de motorină care-şi 

desfăşurau activitatea în O.T. CONSTANŢA, astfel că, intercalarea altor viramente bancare 

externe, chiar nejustificate, nu ar fi fost de natură să trezească suspiciuni. 

Cu privire la situaţia juridică a C.I.L., persoană juridică emirată, constituită in zona 

liberă Jebel Ali, statul Dubai, Emiratele Arabe Unite, înregistrată la Registrul Comerțului din 

Zona libera Jebel Ali cu nr.125609 la data de 06.05.2009, este de menţionat că, potrivit 

actului constitutiv al S.C. O.B. SRL, această companie off-shore, reprezentata de N.R., in 

calitate de director, deţinea 100 % din capitalul social al S.C. O.B. SRL, care avea sediul 

social în municipiul .... şi era înregistrată la ORC sub nr.J04/1002/21.10.2009, având atribuit 

CUI: 26130853 din 22.10.2009. 

Tot din actul constitutiv al S.C. O.B. SRL, se mai reţine că asociatul unic 

C.I.L., persoană juridică emirată, constituită in zona liberă Jebel Ali, statul Dubai, Emiratele 

Arabe Unite, reprezentata de N.R., in calitate de director, a hotărât ca S.C. O.B. SRL să fie st
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administrată şi reprezentată in relațiile cu terții tot de către N.R., pe o perioada determinata de 

5 ani. 

În ceea ce o priveşte pe inculpata N.D.M., din înscrisurile obţinute pe calea comisiei 

rogatorii internaţionale efectuată în cursul urmăririi penale rezultă că aceasta a avut calitatea 

de asociat în cadrul  C.I.L.D., până în anul 2012, când, datorită faptului că această companie 

îşi încetase utilitatea prin stoparea activităţii grupului infracţional de către organele de 

urmărire penală, inculpata şi-a cesionat cele 100 de părţi sociale deţinute la C.I.L. în favoarea 

unul alt off-shoredenumit A.I.L.. 

De altfel, fiind audiată în cursul cercetării judecătoreşti, din iniţiativa Curţii, inculpata 

N.D.M. nu a negat aceste aspecte ce rezultă cu puterea evidenţei din probatoriul cauzei, 

menţionând că încă de la constituire a fost acţionar majoritar în această companie, pe care a 

înfiinţat-o cândva prin anii 2008 – 2009, la rugămintea fostului său soţ N.R., care i-a spus că 

intenţionează să desfăşoare nişte afaceri în zona respectivă prin intermediul acestei societăţi, 

însă în afară de a avea calitatea de asociat, nu s-a ocupat în niciun fel de activitatea respectivei 

companii, ci de acest lucru s-a ocupat exclusiv N.R. care deţinea funcţia de director. Cu 

acelaşi prilej, fiind întrebată de ce respectiva companie nu a fost înfiinţată de N.R. chiar pe 

numele său, inculpata a precizat că, personal, a apreciat la acel moment că societatea a fost 

înfiinţată în interesul copiilor lor, atât ea cât şi copiii săi, fiind susţinuţi financiar de către 

N.R., fără însă a putea preciza dacă resursele financiare puse la dispoziţie de acesta proveneau 

din activitatea acestei societăţi sau din cea a altor companii. A mai precizat inculpata, că la un 

moment dat, în cursul anului 2012, MENEŞ RADU i-a spus că din cauza legislaţiei din 

Dubai, era necesar să se facă nişte schimbări în acţionariatul firmei C., astfel încât trebuie să 

cesioneze părţile sociale pe care le deţinea la această societate către o altă companie, ceea ce a 

şi făcut, dar nu-şi mai aminteşte în ce locaţie. 

Rezultă aşadar, din cele anterior expuse, că inculpaţii N.R. şi N.D.M., în calitate de 

director, respectiv asociat în cadrul C.I.L., şi-au exercitat în mod efectiv şi nemijlocit puterea 

de decizie şi control asupra acestei companii off-shore, fie şi aşa cum a afirmat inculpata 

NEMEŞ DIAN MARINA, în interesul comun al copiilor lor. 

Revenind la relaţia dintre S.C. I.J. SRL şi C.I.L., Dubai, din probatoriul administrat în 

cauză se reţine că între aceste persoane juridice, prima, în calitate de client, reprezentată de 

administrator CHIRVĂSITU MARIOARA, prin C.D., iar cea de-a doua, în calitate de 

prestator, reprezentată prin OLARIU ELENA MIRELA, ca împuternicit, a fost semnat un 

contract cadru de prestări servicii comerciale datat 01.05.2011, în baza căruia, începând cu 

luna iunie 2011, C.I.L. a emis către S.C. I.J. SRL,13 facturi în valoare de câte 600.000 USD 

fiecare, totalizând 13.800.000 USD, sumă care a fost achitată aproape în totalitate de către 

inculpatul C.D. din conturile S.C. I.J. SRL prin efectuarea unor transferuri bancare externe 

către contul din Dubai aparţinând C.I.L.. 

Potrivit clauzelor contractuale, obiectul contractului l-a reprezentat prestarea de către 

prestator a următoarelor servicii: prospectarea pieţei internaţionale, identificarea ofertanţilor 

de motorină SPOT, consilierea clientului cu ocazia încheierii contractelor de vânzare-

cumpărare de motorină de la ofertanţii identificaţi de prestator. 

În ceea ce priveşte obligaţiile asumate de părţi, clauzele contractuale stabileau că 

prestatorul trebuia să comunice clientului, în cel mai scurt timp (maxim trei luni), dacă 

ofertanţii de motorină au fost identificaţi, situaţie în care clientul trimitea prestatorului 

acceptarea finală prin care accepta fără echivoc, preţul termenele şi condiţiile de transport şi 

livrare negociate cu ofertanţii identificaţi de prestator, după care, la primirea acceptării finale, 

prestatorul trimitea clientului factura proformă, care trebuia contrasemnată de către client şi 

restituită apoi prestatorului în format PDF. 

Clauzele referitoare la preţ stipulau următoarele aspecte: clientul consimte să plătească 

prestatorului suma menţionată în facturile proforme şi fiscale, preţul pentru prestarea 
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serviciilor comerciale reprezentând preţul însumat al valorilor tuturor facturilor proforme, ce 

va fi exprimat atât în USD, cât şi în RON; valoarea contractului va fi plătită în USD; clientul 

va plăti suma de 150 USD pentru fiecare tonă de motorină achiziţionată, de la ofertanţii 

identificaţi de prestator, într-un termen ce nu poate fi mai mare de 2 zile de la data primirii 

facturii via email; fiecare plată va fi efectuată prin transfer bancar şi va corespunde preţului 

unitar al cantităţilor de produse cumpărate de client de la ofertanţii identificaţi de prestator, în 

conformitate cu factura comercială respectivă. 

Cu privire la circumstanţele încheierii acestui contract, Curtea reţine că prin declaraţia 

dată în faza terminală a urmăririi penale, inculpatul C.D. a precizat că înainte de a începe 

activitatea de import de motorină, inculpatul B.M. i-a transmis că S.C. I.J. SRL va trebui să 

achite un comision de 150 dolari/ tona de motorină importată, către C.I.L.D., însă atunci când 

a vrut să efectueze prima plată către C.I.L.D., de la bancă i s-a spus că pentru a face acest 

lucru, are nevoie de un contract şi de factură. Drept urmare, spune inculpatul, i-a transmis 

acest mesaj inculpatului B.M. care l-a transmis, mai departe, inculpatului N.R., iar după ceva 

timp a primit acasă prin curier, un contract în care erau menţionate firmele C.I.L.D. şi S.C. I.J. 

SRL şi, deşi nu-şi aminteşte denumirea contractului, reţine totuşi că era împărţit în două: o 

parte în limba română şi cealaltă în engleză. Mai arată inculpatul, că a semnat acel contract, l-

a ştampilat şi l-a trimis tot prin curier la o adresă din Bucureşti, despre care ulterior a aflat că 

era un centru xerox, precizând că a făcut acest lucru urmare a recomandărilor inculpatului 

B.M., despre care are convingerea că îi transmitea la rândul său mesajele primite de la 

inculpatul N.R.. 

Referitor la acelaşi aspect, la propunerea inculpatului N.R., a fost audiată şi martora 

OLARIU MIRELA ELENA, cea care a semnat contractul de prestări servicii comerciale în 

calitate de împuternicit al C.I.L. şi care a menţionat că fiind prietenă cu inculpata N.D.M. şi, 

implicit şi cu fostul ei soţ, N.R., la solicitarea acestuia din urmă a redactat contractul de 

comision dintre C.I.L. şi S.C. I.J. SRL, conform indicaţiilor lui N.R., după care l-a semnat, tot 

la rugămintea acestuia, care i-a spus că nu poate fi prezent, însă nu în prezenţa 

reprezentantului celeilalte părţi, şi apoi l-a predat cuiva, dar nu-şi aminteşte cui. 

Prevalându-se de clauzele acestui contract cadru de prestări servicii comerciale, 

inculpatul N.R., director al C.I.L., Dubai, s-a apărat în faţa acestei Curţi, susţinând că suma 

totală de 13.212.000 USD transferată de către S.C. I.J. SRL a reprezentat un comision R., în 

valoare de 150 USD/tona de motorină achiziţionată de aceasta de la importatori, datorat 

pentru prestarea activităţii de găsire a furnizorilor externi de motorină, asigurarea cantităţii de 

motorină ce trebuia adusă în O.T. CONSTANŢA pentru a fi livrată către S C. I.J. S.R.L. şi 

consilierea acestei societăţi în achiziţionarea de motorină. 

În favoarea ideii că aceste apărări sunt neR.e, iar acest contract cadru de prestări 

servicii comerciale nu a reprezentat decât mijlocul formal prin intermediul căruia a fost oferită 

o justificare aparentă pentru plăţile externe ordonate de S.C. I.J. SRL, fie chiar şi, aşa cum 

afirmă inculpatul C.D., la solicitarea unităţilor bancare, pledează numeroase argumente 

incontestabile, după cum urmează: 

Astfel, niciuna dintre facturile emise de C.I.L. către S.C. I.J. SRL, nu este însoţită de 

documente justificative, în sensul art.21 pct. 4 lit. m din Codul fiscal - situaţii de lucrări, 

procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice 

alte materiale corespunzătoare, care să ateste modul în care, în executarea contractului cadru 

de prestări servicii comerciale din 01.05.2011, prestatorul C.I.L. şi-ar fi îndeplinit obligaţiile 

contractuale referitoare la prospectarea pieţei internaţionale în vederea identificării 

ofertanţilor de motorină SPOT, la negocierea încheierii unor contracte de import motorină 

pentru clientul S.C. I.J. SRL sau la consilierea acestuia cu prilejul încheierii unor astfel de 

contracte. st
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Acesta a fost de altfel, şi motivul pentru care, în contabilitatea S.C. I.J. SRL, 

cheltuielile ocazionate de plata acestor facturi cu valori foarte mari au fost înregistrate într-un 

cont de cheltuieli nedeductibile. În acest sens, inculpata V. (fostă C.M.), contabila S.C. I.J. 

SRL, a precizat atât în faţa organului de urmărire penală, cât şi în cursul cercetării 

judecătoreşti, că fiindu-i prezentată de către C.D. o factură de servicii de management emisă 

de C.I.L., i-a spus acestuia că nu o poate înregistra în contabilitate în lipsa ataşării unui 

contract, context în care C.D. i-a prezentat şi un contract de prestări servicii scris în limbile 

română şi engleză, însă R.izând că este vorba despre o sumă foarte mare, i-a solicitat 

inculpatului C.D. să-i pună la dispoziţie şi dovezi care să ateste că serviciile de management 

au fost efectiv prestate, întrucât în lipsa acestora respectiva factură nu poate fi înregistrată în 

contabilitate pe cheltuieli deductibile. Ca atare, dat fiind faptul că inculpatul C.D. nu i-a adus 

dovezile cerute, a înregistrat plăţile externe făcute de acesta în baza facturilor emise de C.I.L., 

într-un cont de sume înregistrate în avans, urmând clarificarea acestora la prezentarea 

documentelor anexe. 

De altfel, aşa cum s-a precizat deja în considerentele ce preced, înseşi clauzele 

contractului stipulau o anumită procedură pentru executarea contractului care presupunea 

ca prestatorul să comunice clientului, în cel mai scurt timp (maxim trei luni), dacă au fost 

identificaţi ofertanţii de motorină, după care clientul trimitea prestatorului acceptarea finală 

prin care accepta fără echivoc, preţul termenele şi condiţiile de transport şi livrare negociate 

cu ofertanţii identificaţi de acesta, iar la primirea acceptării finale, prestatorul trimitea 

clientului factura proformă, care trebuia contrasemnată de către client şi restituită apoi 

prestatorului în format PDF, ori în speţă, nicicând pe parcursul procesului penal nu au fost 

înfăţişate organelor judiciare dovezi concrete cu privire la transmiterea reciprocă a acestor 

comunicări şi notificări de acceptare a unor termene şi condiţii, ceea ce susţine concluzia 

întocmirii acestui contract în scop văditpro causa. 

În al doilea rând, însuşi inculpatul C.D., în declaraţiile date în faţa procurorului la 

datele de 06.08.2012 şi 05.06.2014, a recunoscut că S.C. I.J. SRL nu a beneficiat de niciun 

serviciu de consultanţă sau management din partea C.I.L. şi nici de vreun serviciu comercial 

prestat de aceasta, singura relaţie comercială cu această persoană juridică constând în emiterea 

şi plata facturilor aferente aşa-numitului comision.   

Este adevărat că prin afirmaţiile făcute cu prilejul audierii sale de către prima instanţă, 

la termenul de judecată din data de 10.05.2016, inculpatul C.D. a precizat că inculpatul N.R. 

i-a facilitat legătura cu reprezentantul importatorului G.F. un cetăţean de origine sârbă pe 

nume ..., cu care apoi, în prezenţa martorului ........., care cunoştea foarte bine limba engleză şi 

a asigurat traducerea acestei discuţii, s-a întâlnit şi a discutat personal despre încheierea 

contractului de import motorină şi, totodată, a şi semnat contractul, însă Curtea apreciază că 

pentru orice observator obiectiv este de neconceput ca o asemenea minimă intervenţie şi 

oricum, având caracter informal, venită din partea inculpatului N.R. să justifice plata unui 

comision în valoare de 13.800.000 USD, fiind vorba despre o disproporţie exagerată a 

contraprestaţiilor. De altfel, observând în ansamblu modul de derulare a mecanismului 

evazionist, este de la sine înţeles că inculpatul N.R. a fost animat de un interes major în a 

facilita inculpatului C.D. încheierea contractului de import motorină cu G.F. pe ai cărei 

reprezentanţi îi cunoştea în virtutea bogatei sale experienţe acumulate în domeniul afacerilor 

cu produse petroliere, întrucât întreaga motorină achiziţionată în baza acestui contract, urma 

apoi să fie valorificată în mod fraudulos de către societatea pe care o controla împreună cu 

fosta sa soţie. 

În al treilea rând, deşi per total suma plătită de către inculpatul C.D. către C.I.L. 

corespunde pretinsului comision de 150 USD/tona de motorină importată de S.C. I.J. 

SRL, totuşi din examinarea valorii facturilor şi a plăţilor externe efectuate într-un interval de 

timp determinat acestea nu corespund comisionului de 150 USD/tona, raportat la cantitatea de 
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motorină importată în acelaşi interval de timp, ori potrivit chiar clauzelor contractuale pretins 

convenite de părţi, fiecare plată va corespunde preţului unitar al cantităţilor de produse 

cumpărate de client de la ofertanţii identificaţi de prestator, în conformitate cu factura 

comercială respectivă. De pildă, în lua mai 2011, S.C. I.J. SRL a importat de la DAXIM 

PETROLEUM PTE LTD cantitatea de 2.000 tone de motorină, ceea ce ar fi presupus un 

comision de 300.000 USD, ori în data de 06.06 2011, C.I.L. a emis către S.C. I.J. SRL o 

factură de 600.000 USD şi, desigur exemplele continuă. 

Nu în ultimul rând, în susţinerea tezei potrivit căreia plata acestui pretins comision nu 

a avut o justificare legală şi R.ă, Curtea consideră demn de subliniat şi faptul că, pornind de la 

premisa că singurele activităţi economice declarate de S.C. I.J. SRL în perioada de referinţă 

cuprinsă între mai 2011 şi iulie 2012 au fost, pe de o parte, vânzarea de motorină în regim 

suspensiv de la plata accizelor către antrepozitarul autorizat S.C. E.R.G. SRL, iar pe de altă 

parte, livrările fictive de ţiţei brut către aceeaşi societate, dacă în patrimoniul S.C. I.J. SRL nu 

s-ar fi întors pe calea achitării preţului aferent acestor tranzacţii o parte importantă din sumele 

de bani obţinute din vânzarea frauduloasă a motorinei neaccizate, atunci plata acestui 

comision de 150 USD/tona de motorină importată ar fi generat pierdere pentru S.C. I.J. SRL, 

întrucât cuantumul acestuia nu a fost adăugat la preţul de vânzare a motorinei către S.C. 

E.R.G. SRL     

Pentru dovedirea împrejurării că acest „comision” provenea în fapt din activitatea 

evazionistă sunt relevante şi notele de redare a numeroase convorbiri telefonice din care 

rezultă că şi alţi membri ai grupului infracţional organizat aveau cunoştinţă despre natura 

ilicită a acestui beneficiu ce trebuia repartizat familiei NEMEŞ. 

Astfel, la data de 29.11.2011, ora 20:38:03, inculpatul C.D. este interogat de inculpatul 

G.G cu privire la swift-ul  pe care trebuia să îl ridice de la bancă. Deşi discuţia dintre cei doi 

pare neelocventă, inculpatul C.D. îi dă asigurări interlocutorului că „banii au plecat 

sigur”,confirmare oferită şi de extrasele de cont potrivit cărora la data de 29.11.2011, S.C. I.J. 

SRL a plătit către C.I.L.D. suma de 250.000 dolari, deşi o justificare pentru o astfel de plată 

nu există, în fapt aceasta fiind modalitatea aleasă de inculpatul N.R. pentru a primi sumele de 

bani convenite cu ceilalţi inculpaţi, sub pretextul „consultanţei comerciale”. 

În continuare acelaşi gen de discuţie este purtată de inculpaţii G.G şi C.D. în data de 

03.01.2012, ora 14:06:00, când C.D. îi confirmă interlocutorului că „banii au plecat, dar 

swift-ul mâine”, suma fiind de „patru, patru” (potrivit documentelor bancare la data de 

04.01.2012, S.C. I.J. SRL a plătit către C. I.L. DUBAI suma de 440.000 USD). 

De asemenea, în ziua de 29.01.2012, ora 13:47:55, inculpatul G.G, anterior unei 

întâlniri pe care urma să o aibă cu inculpatul N.R. şi B.M. (context în care a afirmat „mă 

întâlnesc cu ei acum”),i-a cerut inculpatului C.D. detalii cu privire la cursul valutar pe care îl 

obţinuse „pentru ăia mulţi” (referire la plata sumei de 700.000 USD efectuată către C.I.L.D. 

în data de 17.01.2012). 

La data de 22.02.2014, inculpatul G.G l-a apelat pe inculpatul C.D., solicitându-i să se 

deplaseze la bancă  pentru a lua swift-ul neapărat întrucât „deseară trebuie să dăm 

acolo” (potrivit actelor bancare la data de 24.02.2012, S.C. I.J. SRL a plătit către C. I.L. 

Dubai suma de 780.000 dolari). 

În continuare, în mod constant inculpatul C.D. a purtat discuţii telefonice cu inculpatul 

G.G legat de plăţile externe făcute în baza facturilor emise de către C.I.L.. 

De asemenea, probatoriul administrat în cauză demonstrează că şi inculpata V.M. avea 

cunoştinţă despre plăţile externe R.izate de S.C. I.J. SRL, ea fiind cea care întocmea facturile 

fictive emise de C.I.L. pentru aşa-zisele prestări de servicii comerciale. În acest sens, este de 

reţinut că într-o convorbire telefonică ce a avut loc la data de 15.11.2011, ora 12:56:09, 

inculpatul G.G i-a cerut inculpatei V.M. să-i facă o factură pentru „COR”(n.n. C. I.L. 

DUBAI) în valoare de „6”, lucru care s-a şi R.izat, în aceeaşi zi, când C.I.L.D. a emis către 
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S.C. I.J. SRL o factură în valoare de 600.000 USD. Discuţiile cu privire la factura ce trebuia 

emisă au fost reluate de cei doi inculpaţi şi în data de 16.11.2011, ora 12:56:09, când 

inculpatul G.G i-a confirmat inculpatei V. primirea email-ului cu factura pentru „COR”. 

Faţă de cele anterior expuse, rezultă aşadar că inculpatul C.D., pe toată perioada 

existenţei grupului infracţional organizat, a jucat un rol important în desfăşurarea activităţilor 

ilegale ce au constituit scopul acestuia, pe de o parte prin asigurarea fluxului de bani negri 

către conturile din străinătate controlate de inculpaţii N.R. şi N.D.M. iar pe de altă parte prin 

crearea şi operaţionalizarea, alături de inculpaţii J.A.F. şi P.D.E. a reţelei de „oameni de 

paie”, absolut necesari pentru a evita tragerea la răspundere penală a adevăraţilor beneficiari 

ai produsului infracţional, respectiv prin atestarea fictivă a efectuării unor livrări de ţiţei brut 

către S.C. E.R.G. SRL, cu scopul de a disimula operaţiunile R.e de vânzare ilicită a motorinei 

efectuate de aceasta. 

Inculpatul B.N., cunoscut în cadrul grupului infracţional sub apelativele de „Polo”, 

„M.”sau „ăla mic şi negru”, deşi nu a îndeplinit vreo calitate oficială în vreuna dintre 

societăţile comerciale prin intermediul cărora a fost înfăptuit mecanismul evazionist, totuşi 

atribuţiile speciale ce i-au fost încredinţate de către acei membri cu putere de decizie ai 

grupului demonstrează că acesta era considerat o persoană de încredere, căreia i s-a atribuit un 

rol important şi consistent în angrenajul infracţional. 

În concret, activităţile frauduloase prin intermediul cărora inculpatul B.N. a contribuit 

la atingerea scopului infracţional s-au materializat prin coordonarea persoanelor interpuse ca 

administratori formali ai societăţilor comerciale de tip „fantomă” prin intermediul cărora erau 

R.izate retragerile din conturile bancare ale sumelor de bani provenite din activitatea 

evazionistă, procurarea şi punerea la dispoziţia „săgeţilor” care efectuau retragerile de bani în 

numerar a unor borderouri care atestau operaţiuni fictive de achiziţii de ceR.e în vederea 

utilizării acestora ca documente justificative la unităţile bancare,  preluarea imediată a 

sumelor de bani ridicate în numerar, transportarea acestora, fie în lei, fie în valută, după ce 

efectua schimbul valutar, către inculpaţii N.R., B.M. sau G.G, achiziţionarea de terminale 

mobile şi cartele telefonice necesare membrilor grupului infracţional pentru a îngreuna 

depistarea conduitei lor ilicite şi efectuarea de servicii de cărăuşie a documentelor contabile 

de la şi către inculpata V. (fostă C.M.), contabila care ţinea evidenţa contabilă a mai multor 

societăţi implicate în înlănţuirea infracţională. 

Cea mai importantă dintre atribuţiile îndeplinite de inculpatul B.N. în cadrul grupului 

infracţional organizat a fost aceea de a se prezenta, aproape zilnic, la ghişeele unor unităţi 

bancare din municipiul Constanţa, alături de numiţii I.M.G. (administrator fictiv al S.C D.Z. 

S.R.L.) şi ......... (administrator fictiv al S.C. P.N. S.R.L.), în scopul ridicării în numerar a 

sumelor de bani colectate în conturile acestor societăţi, care astfel cum s-a demonstrat cu 

prilejul prezentării etapelor mecanismului evazionist, au fost utilizate de către membrii 

grupului infracţional pentru a juca rol de „supapă” pentru recuperarea unei importante părţi a 

produsului infracţional rezultat din vânzarea de motorină neaccizată de către S.C. E.R.G. SRL 

În felul acesta, cu motivaţia fictivă de „achiziții ceR.e de la persoane fizice”, sub stricta şi 

directa coordonare a inculpatului B.N., care le procura şi le punea la dispoziţie 

administratorilor aparenţi ai S.C D.Z. S.R.L. şi S.C. P.N. S.R.L. borderouri fictive de achiziţie 

ceR.e, din conturile celor două societăţi au fost retrase în numerar sumele cumulate de 

65,347,470.00 lei, respectiv54,238,460.00 lei, care imediat erau predate inculpatului B.N.. 

Aşadar, „prin mâinile” inculpatului B.N. a trecut impresionanta sumă de 119.585.930 

lei (totalul sumelor ridicate cash cu ajutorul „săgeţilor” ......... şi ....), adică aproximativ 

28.000.000 euro, provenită din comercializarea ilegală de motorină, bani pe care, astfel cum a 

precizat în declaraţia dată în faţa instanţei de fond la termenul de judecată din data de 

08.02.2016, la scurtă vreme după ce erau retraşi din bancă îi preda, fie în lei, fie în valută, 

inculpaţilor G.G sau N.R., iar în absenţa acestuia din urmă, inculpatului B.M.. 
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Pentru ilustrarea participaţiei penale a inculpatului B.N. în modul anterior menţionat 

sunt elocvente declaraţiile constante şi concordante date de martorii .... şi ......... atât în cursul 

urmăririi penale, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, prin care aceştia au relatat în detaliu 

despre împrejurările în care, pe fondul unor probleme financiare, au intrat în relaţie cu 

inculpatul B.N., pe care iniţial l-au cunoscut sub apelativul de „M.”, despre modul cum acesta 

i-a coordonat în înfiinţarea societăţilor S.C D.Z. S.R.L. şi S.C. P.N. SRL care nu au desfăşurat 

activităţi economice R.e, nici de achiziţie de ceR.e şi nici de comercializare ţiţei brut, ci au 

fost folosite exclusiv pentru retragerea unor sume de bani colosale aflate în conturile lor 

bancare, pe baza unor documente justificative false ce atestau achiziţia de produse ceR.iere de 

la persoane fizice, precum şi despre felul în care, în îndeplinirea misiunilor ce le erau 

încredinţate, în calitate de administratori aparenţi ai acestor persoane juridice, se deplasau 

aproape zilnic, alături de inculpatul B.N. la anumite agenţii bancare ale BRD din municipiul 

Constanţa, unde acesta avea relaţii apropiate cu unii dintre funcţionarii bancari şi de unde, pe 

baza unor borderouri fictive de achiziţie ceR.e, ce la erau înmânate chiar de către B.N. şi a 

documentelor completate după indicaţiile acestuia, retrăgeau în numerar sume imense de bani, 

cuprinse între 30.000 şi 1,700.000 lei, pe care imediat după aceea le predau inculpatului B.N., 

care-i remunera pentru aceste activităţi cu suma de 3.000, 4.000 lei lunar. De asemenea, ambii 

martori au mai precizat că, în percepţia lor, inculpatul B.N. avea la rândul lui alţi şefi cărora le 

preda aceste sume de bani, sens în care martorul ......... a şi relatat în faţa instanţei de fond, o 

împrejurare în care, din pricina unor probleme personale, într-o zi nu s-a putut prezenta la 

bancă în vederea retragerii de numerar, motiv pentru care a fost certat foarte tare de către 

inculpatul B.N., care i-a reproşat că din cauza lui o „să-i sară ăştia de la Bucureşti în 

cap” pentru că nu a scos banii din bancă în acea zi şi, totodată, i-a recomandat ca, pentru a 

justifica imposibilitatea prezentării la bancă, să-şi înfăşoare o mână într-un bandaj, astfel încât 

să simuleze că ar fi suferit o fractură, ceea ce a şi făcut când a mers data următoare la bancă. 

De asemenea, notele de redare a convorbirilor telefonice interceptate şi înregistrate în 

cauză pun în evidenţă existenţa a numeroase discuţii purtate între inculpatul B.N. şi alţi 

membri ai grupului infracţional organizat, care atestă implicarea acestuia în circuitul financiar 

fraudulos creat pentru a intra în posesia sumelor de bani rezultate în urma vânzării ilicite de 

motorină către S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. 

Astfel, cu prilejul unei convorbiri telefonice din ziua de 14.02.2012, ora 17:39:28, 

inculpaţii B.N. şi C.D. discută într-un limbaj lapidar despre modalitatea de direcţionare a 

sumelor de bani ajunse în contul S.C. I.J. SRL de pe circuitul evazionist:              ..... 

De asemenea, la data de 10.12.2011, ora 19:20:15, între aceeaşi inculpaţi se poartă 

următorul dialog voalat:„..... 

În ziua de 07.05.2012, ora 13.11:05, inculpatul B.N. conversează în limbaj codificat cu 

o persoană neidentificată despre S.C. P.N. SRL atrăgându-i interlocutorului atenţia: „Nu mai 

vorbi care !!! Cu … P una.”. 

Sumele de bani ridicate în numerar (în moneda naţională) de la unităţile bancare erau 

uneori schimbate în valută de către inculpatul B.N., dovadă în acest sens fiind declaraţiile 

martorului ........., care a confirmat că numitul „POLO” (n.n. inculpatul B.N. a apelat la 

serviciile casei sale de schimb valutar pentru a schimba o sumă mai mare de bani în valută, 

precum şi de o convorbire telefonică purtată între aceştia doi pe aceeaşi temă, în ziua de 

19.04.2012, ora 16.59.32: ......”. 

Inculpatul B.N. mai avea ca sarcină în cadrul grupului infracţional şi activitatea de 

„cărăuşie” a documentelor contabile de la şi către inculpata V.M., aspect probat atât prin 

declaraţiile acestei inculpate, care l-a indicat pe inculpatul B.N.,  cunoscut sub apelativul de 

„POLO”, ca fiind cel care „îi aducea documente în sacoşă” de la S.C. I.J. SRL, S.C. D.Z. 

SRL. şi S.C. P.N. S.R.L. şi căruia, uneori în convorbirile telefonice îi spunea „ăla mic şi st
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negru”, cât şi prin numeroase convorbiri telefonice purtate între membrii grupului 

infracţional. 

De pildă, într-o convorbire telefonică din data de 06.06.2012, ora 17.33.30, referindu-

se la o copie de pe bilanţul contabil, inculpatul G.G îi transmite contabilei V.M. că „S-ar 

putea să vină ăla mic şi negru, ca să le ia să plece cu ele da”. 

De asemenea, în ziua de 17.06.2012, ora 10:24:10, discutând la telefon cu inculpatul 

C.D., inculpata V.M. îi comunică acestuia că îi va trimite prin POLO „o cutie în care sunt 

toate, tot ce vă trebuie”. 

În acelaşi sens, este şi convorbirea telefonică din data de 23.04.2012, ora 18:01.19, în 

care inculpatul G.G, urmare a unui SMS ce-i fusese transmis de către .........cu câteva minute 

mai devreme spre a-l întreba când se întâlneşte cu contabila V.M. să vorbească, acesta îi 

comunică interlocutoarei că: „Nu mai mă întâlnesc, că s-a dus Polo şi a rezolvat-o”. 

Notele de redare a convorbirilor telefonice interceptate şi înregistrate în cauză 

evidenţiază, de asemenea, şi existenţa unor discuţii telefonice ce au avut loc chiar între 

inculpaţii B.N. şi V.M.. 

Astfel, într-o convorbire telefonică din data de 10.03.2012, ora 18.19.43, inculpata 

V.M., aflată la Hotelul Emi din localitatea M.l Kogălniceanu, în „interes de serviciu”, după ce 

îl întreabă ironic pe B.N. „Ţie nu ţie dor de mine deloc?”, îi propune acestuia să se 

întâlnească la o cafea:„Ia zi când putem să ne vedem eşti prin zonă?”. 

În ziua de 23.03.2012, ora 09.09.01, inculpata V.M., aflată „la lucru” la sediul din 

comuna Nicolae Bălcescu al S.C. E.R.G. SRL, l-a apelat pe inculpatul B.N. să vină acolo să ia 

nişte documente pe care tocmai le terminase de întocmit. 

Într-o convorbire telefonică din ziua de 23.04.2012, ora 10:43:31, inculpata V.M. îl 

apostrofează pe inculpatul B.N. că ar fi rătăcit un dosar pe care i-l încredinţase pentru a-l duce 

martorului O.R. M., administratorul S.C. R.G. S.R.L.: „..... 

De altfel, aşa cum s-a mai precizat deja pe parcursul considerentelor acestei hotărâri, 

prin declaraţia dată în faţa acestei Curţi la termenul de judecată din data de 08.02.2016, 

inculpatul B.N. a înţeles să-şi asume integral activitatea infracţională reţinută în sarcina sa 

prin actul de trimitere în judecată, iar în cât priveşte faptul că, la momentul respectivei 

audieri, inculpatul a refuzat în mod explicit să răspundă întrebărilor apărătorilor celorlalţi 

inculpaţi, această împrejurare nu este de natură să afecteze, câtuşi de puţin, veridicitatea 

aspectelor relatate de acest inculpat, întrucât acestea sunt pe deplin confirmate de restul 

probelor certe de vinovăţie existente în cauză, cu privire la care s-au făcut anterior trimiteri 

punctuale.    

Inculpata V.M. a fost prezentă în viaţa grupului infracţional organizat încă de la 

început, acesteia fiindu-i încredinţată de către inculpaţii N.R. şi G.G misiunea delicată de a 

întocmi evidenţa contabilă a S.C. E.R.G. SRL şi a altor câteva societăţi comerciale implicate 

în livrările fictive de ţiţei brut de care, strict formal  S.C. E.R.G. SRL avea nevoie pentru a 

simula procesul tehnologic de fabricare a produselor energetice inferioare, menit să mascheze 

vânzările R.e de motorină euro 5 achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor, astfel 

încât acestea să creeze aparenţa că respectivele circuite comerciale care înglobau operaţiuni 

fictive s-ar fi derulat în mod R., cu scopul de a nu da naştere vreunor suspiciuni de fraudă în 

cazul unor controale efectuate de către autorităţile fiscale competente. 

Astfel, aşa cum de altfel ea însăşi o recunoaşte, pe lângă S.C. E.R.G. SRL, inculpata 

V.M. a mai ţinut contabilitatea şi pentru S.C. I.J. SRL, S.C. R.G. SRL., S.C. M.S.M. SRL S.C 

D.Z. S.R.L. şi S.C. P.N. SRL toate acestea fiind firme prin intermediul cărora au fost 

tranzitate scriptic către antrepozitarul autorizat S.C. E.R.G. SRL cantităţile de ţiţei brut 

necesare, alături de motorina euro 5 achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor, 

simulării procesul fictiv de producţie a combustibililor lichizi, cu scopul de a ascunde în acest 

mod lipsa stocurilor faptice de motorină care în R.itate era vândută în mod fraudulos către 
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staţiile de distribuţie carburanţi, fără ca aceste din urmă operaţiuni să fie înregistrate în 

contabilitatea S.C. E.R.G. SRL, şi, totodată aceleaşi societăţi au fost interpuse şi pe circuitul 

financiar conceput pentru recuperarea produsului infracţional. 

În toate declaraţiile pe care le-a dat însă pe parcursul procesului penal, inculpata V.M. 

s-a apărat, afirmând în mod constant, că şi-a desfăşurat activitatea profesională strict în 

limitele legii şi că nu a făcut altceva decât să întocmească evidenţa financiar contabilă a 

acestor societăţi în raport cu evidenţele contabile primare (de gestiune) ce i-au fost puse la 

dispoziţie în format electronic de către reprezentanţii acestora, fără a avea vreun moment 

reprezentarea că operaţiunile comerciale pe care le-a înregistrat în evidenţele contabile ar avea 

caracter fictiv sau ilicit. 

Deşi aparent plauzibile, aceste apărări ale inculpatei V.M. nu pot fi considerate ca 

exprimând o situaţie R.ă, întrucât ansamblul probatoriu al cauzei, şi în special notele de redare 

a numeroase convorbiri telefonice şi comunicări purtate de aceasta în perioada de referinţă, 

evidenţiază mai presus de orice dubiu faptul că aceasta, nu numai că a avut cunoştinţă despre 

natura frauduloasă a operaţiunilor economico-financiare prin intermediul cărora a fost 

înfăptuit mecanismul evazionist în numele şi pe seama S.C. E.R.G. SRL, dar chiar şi-a dedicat 

întreaga pricepere profesională reuşitei acestei ample activităţi infracţionale, prin 

cosmetizarea evidenţei financiar – contabile a S.C. E.R.G. SRL, în aşa fel încât aceasta să 

exprime aparenţa că operaţiunile economice declarate autorităţilor fiscale competente ar fi 

R.mente veritabile. 

În acest sens, Curtea reţine că fiind audiat în cursul urmăririi penale, la data de 

27.05.2014, inculpatul G.G a precizat că activitatea S.C E.G. S.R.L. era coordonată de către 

inculpatul N.R., prin intermediul contabilei V.M., căreia îi transmitea ce să facă, cum să facă 

şi când să vină la sediul societăţii. Cu acelaşi prilej, inculpatul G.G a mai precizat că angajata 

S.C E.G. S.R.L., .........se ocupa cu întocmirea actelor care îi erau transmise de V.M., aceste 

susţineri fiind ulterior menţinute şi cu prilejul audierii sale în cursul cercetării judecătoreşti. 

Dincolo de caracterul oarecum exagerat al acestor declaraţii ale inculpatului G.G, 

menite a minimaliza propria-i contribuţie infracţională la derularea mecanismului evazionist, 

Curtea găseşte totuşi că, raportat şi la alte elemente probatorii obiective administrate în cauză, 

ele exprimă un sâmbure de adevăr în ceea ce priveşte atitudinea subiectivă a inculpatei V.M. 

faţă de adevărata natură a activităţilor economice declarate, respectiv efectuate în mod R. de 

către S.C E.G. S.R.L. 

Rolul important pe care inculpata V.M., l-a avut în acest angrenaj infracţional este 

definit şi de inculpatul B.N. în declaraţia dată în faţa instanţei de fond la termenul de judecată 

din data de 08.02.2016, când acesta a afirmat că de activitatea S.C. E.R.G. SRL, alături de 

inculpaţii N.R. şi G.G s-a ocupat şi inculpata V.M. în calitate de contabil, aceasta întocmind 

de altfel actele contabile pentru majoritatea firmelor implicate. Totodată, a mai precizat 

inculpatul că, la un moment dat, la rugămintea contabilei V.M., a intermediat o întâlnire între 

I.M.G., administratorul S.C D.Z. S.R.L. şi  O.R. M., administratorul  S.C. R.G. S.R.L., scopul 

fiind, potrivit spuselor contabilei acela ca, în eventualitatea unui control, cei doi să spună că 

se cunosc între ei şi că făceau împreună tranzacţii cu ţiţei (n.n. ambele societăţi anterior 

menţionate fiind implicate în circuitul fictiv de aprovizionare cu ţiţei a S.C. E.R.G. SRL). 

Relevant pentru dovedirea implicării conştiente şi deliberate a inculpatei V.M. în 

sprijinirea activităţilor ilegale ce constituiau scopului grupului infracţional este şi faptul că 

aceasta avea cunoştinţă şi chiar şi-a însuşit exigenţele de conspirativitate impuse de inculpaţii 

N.R. şi G.G în scopul împiedicării sau măcar al îngreunării identificării persoanelor fizice şi 

juridice participante la derularea mecanismului de fraudare a bugetului de stat. 

În acest sens, este de menţionat că încă din cursul urmăririi penale, în declaraţia din 

data de 06.06.2014, inculpata a precizat că inculpatul G.G i-a recomandat ca atunci când 

vorbesc la telefon să nu pronunţe numele Radu, M., ori denumirile societăţilor comerciale 
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despre care discută, ci să folosească doar iniţialele, astfel că lui N.R. îi spuneau „R”, lui B.M. 

- „M”, iar pentru societăţile comerciale folosea prima literă din denumire. Cu acelaşi prilej, a 

mai arătat inculpata că au fost situaţii în care inculpatul G.G i-a atras atenţia să nu mai 

pronunţe numele „Radu” pe telefoane şi deşi nu şi-a dat seama de ce făcea acest lucru, a 

acceptat soluţia propusă de acesta, întrucât el a spus că el înţelege ce are de făcut. 

Aceste aspecte sunt confirmate de către inculpată şi prin declaraţia dată în faza 

cercetării judecătoreşti, când aceasta a afirmat că inculpatul G.G. i-a cerut ca atunci când 

discută la telefon să nu pronunţe numele întreg al persoanelor sau al societăţilor despre care 

vorbesc, ci să folosească doar prima literă a numelui sau denumirii acestora, acest lucru fiind 

valabil inclusiv în privinţa inculpatului N.R.. 

Ca atare, conformându-se acestor cerinţe, de pildă, într-o convorbire telefonică din 

data de 14.11.2011, ora 13:16:04, avută cu inculpatul G.G, inculpata V.M. îi transmite 

acestuia că lui „R” (n.n. inculpatul N.R.) să-i dea mai multe împuterniciri, pentru că are 

nevoie de la el de mai multe împuterniciri. 

Ori dacă activităţile economico-financiare pe care inculpata V.M. le gestiona din punct 

de vedere contabil ar fi fost cu adevărat oneste, pentru orice om de bună credinţă este de 

neînţeles de ce ar fi fost necesar ca discuţiile privitoare la protagoniştii (persoane fizice şi 

juridice) implicaţi în desfăşurarea acestor activităţi, să se desfăşoare într-un asemenea limbaj 

codificat, aspect asupra căruia nici inculpata nu a fost în măsură a oferi o explicaţie plauzibilă. 

În mod obişnuit inculpata V.M., care-şi desfăşura activitatea la sediul cabinetului său 

din municipiul BACĂU, îi coordona pe cei doi angajaţi ai S.C. E.R.G. SRL, .........şi Ş.G.D., 

care se ocupau cu întocmirea evidenţelor contabile primare ale acestei societăţi prin 

intermediul mijloacelor de comunicare electronice (prin telefon sau email). 

În acest sens, spre exemplu, într-o convorbire telefonică din data de 14.11.2011, ora 

11:06:06, purtată cu inculpatul G.G, inculpata V.M. îşi manifestă nemulţumirea faţă de 

activitatea numitei .........(concubina inculpatului G.G), căreia îi trimisese mai multe „mail-

uri”, prin care îi comunica ce anume documente avea de refăcut, iar apoi de listat şi de 

înlocuit şi, totodată, o ruga să transmită nişte declaraţii prin „M.” (n.n. inculpatul B.M.)  

pentru „RADU” (n.n. inculpatul N.R.), pentru nişte împuterniciri notariale, dar ea nici nu le-a 

citit, transmiţându-i ca atare că nu e „foarte încântată de această atitudine”, întrucât „o să 

vină şi alte treburi şi se aglomerează şi iarăşi se greşeşte”.      

Există de asemenea, şi numeroase convorbiri telefonice prin intermediul cărora 

inculpata V.M. o dirija pe numita .........cu privire la modul de întocmire, datare şi înregistrare 

a documentelor justificative, astfel încât contabilitatea S.C. E.R.G. SRL să fie cât mai 

credibilă. 

De pildă, cu prilejul unei convorbiri telefonice din data de 19.03.2012, ora 09:09:04, 

aflând de la .........despre împrejurarea modificării numerelor unor avize de expediţie 

anterioare, conform indicaţiilor inculpatului G.G, inculpata V.M. o apostrofează pe motiv că 

nu a anunţat-o şi pe ea în legătură cu această modificare, întrucât trebuia să le modifice la 

rândul său pe toate „în tot circuitul”, întrebând-o indignată: „Şi eu ce să fac Georgiana? Să 

mă apuc de modificat, nu? Şi eu ... din 2 în 2.”. În continuare, inculpata V.M. îi spune 

interlocutoarei că trebuia să-i dea număr din carnetul separat de dubluri, cu 6.000, căci altfel 

„muncim ca proştii pur şi simplu, pentru că eu trebuie să mă duc şi-n partea ailaltă nu? Că 

ştii foarte bine unde trebuie să mă duc.” (referindu-se la contabilitatea firmei corespondente 

aflate pe circuitul evazionist în care erau înregistrate respectivele avize modificate). Discuţia 

dintre cele două continuă prin exprimarea unor puternice sentimente de revoltă din partea 

inculpatei V.M. faţă de lipsa de înţelepciune a acestei decizii luate de G.G fără să o 

consulte: „eu n-am nimic împotrivă, şefu-i şef, da’ să nu treacă peste mini, pentru că eu ştiu 

treburili”.  st
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De asemenea, în ziua de 18.04.2012, ora 11:15:16, inculpata V.M. este apelată de 

către .., care îi cere lămuriri cu privire la modul de întocmire şi de înregistrare a două avize de 

expediţie pe care le primise anterior de la aceasta prin email, întrebând-o dacă le face pe data 

din ziua respectivă, context în care V.M. o îndrumă să le facă la data pe care o au avizele, dar 

să le înregistreze în fişa de recepţie cu numere de înregistrare din ziua curentă. 

În acelaşi sens, într-o convorbire telefonică din data de 28.06.2012, ora 10:52:27, 

inculpata V.M. i-a ... o veritabilă lecţie de contabilitate cu privire la întocmirea şi înregistrarea 

notelor de intrare recepţie şi despre semnificaţia DAI-urilor (documente administrative de 

însoţire), lămurind-o pe aceasta cum şi de ce trebuie să înregistreze pe zile diferite intrările de 

motorină ce fusese livrată către S.C E.G. S.R.L. în data de 25.06.2012. 

Adeseori însă, fie din proprie iniţiativă, fie la solicitarea expresă a inculpatului G.G, 

inculpata V.M. se deplasa personal la sediul S.C. E.R.G. SRL, din comuna Nicolae Bălcescu, 

judeţul Constanţa, pentru a pune la punct documentele contabile ale societăţii, prilej cu care, 

se caza la Hotelul Emi din localitatea M.l Kogălniceanu, unde serviciile de cazare, potrivit 

propriilor susţineri, erau achitate de către G.G, cu banii cu care acesta trebuia să o remunereze 

pentru serviciile de contabilitate pe care le presta pentru S.C D.Z. S.R.L., deşi cel puţin la 

nivel aparent, inculpatul G.G nu avea nicio legătură cu S.C D.Z. S.R.L. 

În cadrul acestor deplasări, inculpata V.M. se întâlnea la Hotelul Emi din localitatea 

M.l Kogălniceanu şi cu persoanele care controlau celelalte societăţi comerciale implicate în 

derularea circuitului evazionist şi cărora aceasta le ţinea contabilitatea, respectiv cu C.D. 

(administratorul de facto al S.C. I.J. SRL), cu B.N. (care controla S.C D.Z. S.R.L. şiS.C. P.N. 

S.R.L.) şi cu O.R. M.  (administratorul S.C. R.G. SRL.), prilej cu care aceasta primea sau, 

după caz, înmâna persoanelor anterior menţionate documentele contabile menite să confere 

legitimitate aparentă tranzacţiilor fictive cu ţiţei sau ceR.e derulate între acestea ori cu S.C. 

E.R.G. SRL a cărei contabilitate tot de către ea era gestionată. 

În acest sens, de pildă, într-o convorbire telefonică ce a avut loc în data de 27.01.2012, 

ora 08:46:15, purtată între inculpaţii G.G şi V.M., aceasta îi spune interlocutorului că „ăla mic 

şi negru o vrut ceva aseară şi tre’ s-ajung astăzi acolo .... să-i fac, să-i rezolv problema că-i 

musai zice” (n.n.„ăla mic şi negru” era inculpatul B.N. care la acel moment controla în fapt 

S.C. D.Z. SRL.). 

De asemenea, cu prilejul unei convorbiri telefonice purtată în ziua de 21.02.2012, ora 

12:27:53, inculpata V.M. care muncea pentru a pune la punct evidenţele contabile ale S.C  

R.G. S.R.L., S.C. I.J. SRL şi S.C. D.Z. SRL. („Eu mi-am făcut treaba aicişa, continui şi e 

ok”), i-a cerut inculpatului G.G să-i trimită la ea, la hotelul EMI din comuna M.l K., 

pe „RĂZVAN TATUATU” (.n.n. O.R. M.), pe „nea Mitică” (.n.n. inculpatul C.D.) şi pe „ăla 

mic şi negru” (.n.n. inculpatul B.N.), persoane care controlau societăţile anterior menţionate 

pentru a le înmâna documentele contabile ale acestora.   

În acelaşi sens, în ziua de 28.03.2012, ora 11:22:45, V.M. îi spune lui G.G că mai avea 

ceva de rezolvat cu „nea MITICĂ” până la sfârşitul lunii, „de depus pe acolo, pe la una,  

alta”, dar conchide că mai bine vor stabili ce este de făcut luni când va veni la N.B.. 

Ori în condiţiile în care, respectivele tranzacţii erau singurele operaţiuni comerciale pe 

care inculpata le înregistra în contabilitatea societăţilor anterior menţionate, aceasta nu poate 

invoca în mod credibil faptul că nu şi-a putut da seama de fictivitatea acestor circuite. 

Tot cu privire la atitudinea psihică a inculpatei V.M. vis a vis de natura ilicită a 

activităţilor economice pe care le gestiona din punct de vedere financiar - contabil este 

relevant şi faptul că, deşi asigura serviciile de contabilitate pentru S.C. I.J. SRL, totuşi, astfel 

cum rezultă din convorbirile telefonice pe care le-a purtat în data de 09.04.2012, la orele 

11:48:10, 11:49:01 şi 12:13:59 cu inculpaţii G.G şi G.D. aceasta a refuzat în mod categoric să 

poarte vreo discuţie cu autorităţile statului care solicitau verificarea actelor contabile ale 

respectivei societăţi: „Nebunul ăsta de MITICĂ mă dă la telefon. E chiar cu capul?!”, „Păi 
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da mă sună. Şi spune la telefon şi cum mă cheamă. ... Nu e normal aşa! Dar eu v-am zis că e 

situaţia mea în joc.”, ori dacă activitatea economică desfăşurată de S.C. I.J. SRL ar fi fost 

întru-totul conformă cu legea, adică inclusiv sub aspectul livrărilor de ţiţei brut efectuate către 

S.C E.G. S.R.L. şi al plăţilor externe efectuate către C. I.D. cu titlu de comision pentru servicii 

de consultanţă şi management, inculpata nu ar fi avut niciun fel de motive pentru a evita să 

compară în faţa autorităţilor de control, spre a oferi lămuririle pe care inculpatul C.D. nu se 

simţea a fi în măsură să le dea. 

În plus, numeroasele convorbiri telefonice dintre inculpaţii G.G şi V.M. creează 

convingerea fermă că aceasta din urmă a cunoscut împrejurarea că S.C. E.R.G. SRL înregistra 

achiziţii fictive de ţiţei brut, că la sediul acesteia nu se desfăşura niciun proces de producţie a 

combustibililor lichizi, care era simulat doar scriptic, astfel încât, tot exclusiv scriptic, erau 

atestate şi vânzările de CJG şi CL Navo pretins declarate de aceasta şi că în R.itate motorina 

achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor era vândută în mod ilegal, ca şi cum ar fi 

avut acciza plătită, în scopul facilitării unor avantaje financiare consistente şi, mai mult decât 

atât, că aceasta şi-a dedicat întreaga expertiză pentru ca evidenţele financiar contabile să 

reflecte cât mai credibil operaţiunile fictive înregistrate şi, astfel să creeze aparenţa, că acestea 

ar fi avut loc în mod R., cu scopul ascunderii adevăratelor tranzacţii ilegale. 

Astfel, spre exemplu, într-o convorbire telefonică purtată în data de 27.02.2012 ora 

10:14:30, sub pretextul că la S.C. E.R.G. SRL, se lucrează „la foc continuu”, inculpatul G.G i-

a cerut contabilei V.M. să nu mai „înghesuie” toate rapoartele de producţie numai vinerea şi 

sâmbăta, ci să facă facturi de vânzare a combustibililor lichizi şi pentru duminica. 

În continuare, acelaşi gen de discuţie se poartă între cei doi interlocutori şi în ziua de 

24.03.2012, ora 15:14:51, când de această dată, inculpata V.M., însuşindu-şi dispoziţia de a 

nu fi înregistrate în contabilitate prea multe intrări de motorină într-o singură zi, astfel încât să 

se depăşească în mod vizibil capacitatea de producţie a antrepozitului, l-a apostrofat pe 

inculpatul G.G că „e multă cantitate” chiar şi pentru două zile, „sar în sus, depăşesc acolo 

treaba”, rugându-l totodată pe acesta să mai eşaloneze pe cât posibil cantităţile de motorină 

achiziţionată, pentru că altfel „rămâne pe stoc”, ceea ce în cazul unui control ar crea 

dificultăţi din cauza lipsei faptice a acestui stoc, care în R.itate era vândut. 

Prin declaraţia dată în faţa primei instanţe, inculpata V.M. a încercat să explice, 

desigur în mod neconvingător, semnificaţia acestor discuţii telefonice, prin aceea că neavând 

cunoştinţe de specialitate nu ştia care era capacitatea de producţie a instalaţiei din antrepozitul 

S.C. E.R.G. SRL,, astfel că G.G i-a reproşat că ar fi înghesuit pre multe rapoarte de producţie 

într-o singură zi şi se depăşeşte capacitatea zilnică de producţie a instalaţiei, aspect pe care l-a 

aflat ulterior în urma unei discuţii cu maistrul tehnolog VÂRLAN, care i-a spus că era vorba 

despre o capacitate de producţie cuprinsă între 1.000 şi 1.200 tone pe zi, aspect neconfirmat 

de acesta din urmă. 

De asemenea, în ziua de 24.03.2012, ora 11:01:04, inculpatul G.G îi reproşează 

inculpatei V.M. întocmirea greşită a unor certificate de calitate aferente vânzărilor de CLG şi 

CL Navo, care este exclus să fie identice atâta vreme cât cele două tipuri de produse sunt 

diferite din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice, în sensul că „ăla NAVO trebuie să 

fie mai uşor, că intră mai mult ştiţi ce.” (n.n. motorină), rugând-o ca pe viitor să le 

întocmească după modelul certificatelor pe care le va modifica chiar el. 

Cu prilejul unei convorbiri telefonice din data 24.01.2012, ora 10:36:32, în perspectiva 

unui control ce urma a fi efectuat în ziua următoare la sediul S.C. E.R.G. SRL de către 

autorităţile vamale, la care fusese chemată să participe şi inculpata V.M., aceasta îl întreabă 

preocupată pe G.G dacă urmează a fi verificate şi stocurile, context în care primeşte asigurări 

din partea acestuia că nu vor fi verificate şi că va veni el de dimineaţă ca să stabilească exact 

cum vor proceda, numai că inculpata V. îşi exprimă în continuare îngrijorarea că a doua zi 

dimineaţă nu va avea timpul fizic necesar să facă unele lucruri „ca să fie verificabile”, fiind 
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însă liniştită de către interlocutor care-i spune că totul va fi aranjat „cum vrem noi”. De altfel, 

asigurările pe care i le dăduse cu o seară în urmă inculpatul G.G s-au şi dovedit a fi adevărate, 

întrucât, astfel cum rezultă din convorbirea telefonică purtată între aceştia în ziua de 

25.01.2012, ora 09:32:46, inculpatul G.G îi lăsase la sediul SC. E.G. S.R.L. o listă cu cerinţele 

pe care trebuia să le respecte cu prilejul acelui control şi ce documente trebuia pregătite şi, 

după caz, întocmite pentru a fi duse la autoritatea vamală. 

În acelaşi sens, în cadrul unei convorbiri telefonice din data de 29.01.2012, ora 

20:09:37, inculpatul G.G o întreabă pe V.M. dacă fişele de magazie pe care i le lăsase la 

sediul S.C. E.R.G. SRL sunt „pentru ăia dacă mă întreabă ceva sau sunt pentru 

altceva”, răspunsul primit de la aceasta fiind că „Da. Pentru ăia”, referindu-se la organele de 

control despre care G.G a afirmat în acelaşi context că „ăia mâine o să-i aduc eu, o să văd ce 

zic...”. Cu prilejul aceleiaşi convorbiri, inculpatul G.G i-a transmis interlocutoarei că „a vorbit 

şi cu bossu’ (n.n. referindu-se la inculpatul N.R.)şi ... a zis că o să vorbească şi el cu 

dumneavoastră şi o să vă mai spun eu ce a mai zis”.  

În ziua de miercuri 28.03.2012, ora 11:22:45, inculpata V.M., este înştiinţată telefonic 

de către G.G că aceea este ultima zi din acea săptămână când se lucrează, rugând-o să facă în 

aşa fel încât toată marfa să o împartă până luni, căci de abia de luni săptămâna următoare se 

va lucra din nou, inculpata V. confirmând că „am văzut de dimineaţă că e multă şi am, am 

spaţiu”. În ziua următoare, 29.03.2013, la ora 10:57:31, inculpatul G.G o contactează din nou, 

pe aceeaşi temă, pe inculpata V.M., reproşându-i că deşi i-a atras atenţia să nu întocmească 

documente din care să rezulte că marfa a fost folosită toată într-o singură zi, ci să o împartă 

până luni, aceasta nu s-a conformat şi a emis toate actele cu aceeaşi dată, interlocutoarea 

contrazicându-l vehement şi spunându-i să se uite cu atenţie pe rapoarte şi pe documente căci 

va constata că marfa a fost împărţită pe zile. Ori aceste dialoguri demonstrează fără dubiu că 

utilizarea cantităţilor de motorină achiziţionată de S.C. E.R.G. SRL, în aşa-numitul proces de 

fabricare a combustibililor lichizi era R.izată exclusiv „din condei”, fără a avea vreo legătură 

cu R.itatea. 

De asemenea, în ziua de 06.04.2012, la ora 14:55:35, inculpatul G.G îi solicită 

inculpatei V.M. ca în ziua de luni 09.04.2012, să se deplaseze la sediul S.C. E.R.G. SRL, 

întrucât va avea loc un control care trebuia să vină mai de mult, cei doi stabilind cu acest 

prilej cum să pună lucrurile la punct. În continuare, în dimineaţa zilei programate pentru 

efectuarea acestui control, la ora 06:24:13, inculpata V.M. este apelată de către G.G, care o 

întreabă dacă are totul pus la punct, întrucât „o să vină cineva acolo acum”, interlocutoarea 

părând foarte panicată de graba cu care se desfăşurau lucrurile. În cadrul aceleiaşi convorbiri, 

inculpatul G.G îi dă instrucţiuni precise inculpatei V.M. cu privire la modul cum trebuia 

aranjate lucrurile pentru ca totul să iasă bine: „Să rămână, aia ce e în curte, să rămână pe 

stoc. Aia ce era. Ştiţi stocurile, da? Şi cu motorina să fie vreo treizeci şi două de tone de 

motorină. Vedem noi acum!”.  

Despre modul conivent în care inculpaţii G.G şi V.M. influenţau cuantumul accizelor 

datorate bugetului de stat prin înregistrarea scriptică a producţiei unuia sau altuia dintre 

produsele energetice inferioare (CLG sau CL Navo), în funcţie de necesităţi, este grăitoare 

convorbirea telefonică ce a avut loc între aceştia în ziua de 19.04.2012, ora 12:25:54, în cursul 

căreia inculpata V. îi comunică interlocutorului că după socoteala sa, n-ar mai trebui să mai 

plătească accize, „doar dacă mai trebuie să mai facem...”. 

În acelaşi sens este şi convorbirea telefonică din data de 02.05.2012, ora 19:53:30, în 

cadrul căreia inculpatul G.G îi ordonă contabilei V.M. ca în cursul lunii respective, 90% 

dintre livrările de CLG pe care le declară S.C. E.R.G. SRL să le înregistreze ca fiind făcute 

către S.C. M.E. S.R.L. (despre care s-a stabilit că era în fapt controlată de către inculpatul 

J.A.F., prin intermediul persoanei interpuse C.I.V.), coroborată cu convorbirea din data de 

13.06.2012, ora 12:50:31, purtată între aceiaşi interlocutori, având următorul conţinut: „..... 
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Tot în sensul dovedirii implicării conştiente şi voite a inculpatei V.M. în 

operaţionalizarea circuitului infracţional prin care era grav afectat bugetul de stat este şi 

discuţia telefonică din data de 11.02.2012, ora 10:26:48, în cursul căreia inculpatul G.G o 

avertizează pe aceasta că: „Mergem echilibrat ca să ştiţi şi luna asta, ca în ianuarie, adică să 

fim tandea pe mandea ca să ştiţi.” 

Uneori, circuitul financiar generat de gruparea infracţională era atât de complicat încât 

nici măcar inculpata V.M., cea care îl gestiona de fapt din punct de vedere contabil, nu mai 

reuşea să ţină pasul cu modificările survenite, dovadă în acest sens fiind convorbirea 

telefonică din data de 15.11.2011, ora 11:12:27, având următorul conţinut: „V.M.: …de la 

ultimul pleacă înapoi la Bucureşti, da? De la „A” (n.n. referire la S.C. A.P. S.R.L.) la 

„M” (n.n. referire la M&S M. S.R.L.). G.G: Nu la „M”. De la „A”. V.M.: La „I”. Da la „Y” 

(n.n. referire la Y.M. S.R.L.). Cum am stabilit acolo. G.G: Nu la„ Cris, (n.n. referire la KRIS 

O.I.), nu.V.M.: La Cris, Aha, aha că uitasem Nu mi-am notat şi am uitat” 

Mai mult decât atât, astfel cum s-a precizat deja în considerentele ce preced, inculpata 

V.M., contrar celor afirmate cu prilejul audierii sale în cursul cercetării judecătoreşti, nu a fost 

deloc străină de scopul R. în considerarea căruia au fost efectuate plăţile externe în numele 

S.C. I.J. S.R.L. către C.I.L.D., ci dimpotrivă chiar ea a întocmit aceste facturi pentru aşa-

zisele prestări de servicii comerciale, la solicitarea expresă a inculpatului G.G. Că aşa au stat 

lucrurile în R.itate o dovedeşte convorbirea telefonică ce a avut loc la data de 15.11.2011, ora 

12:56:09, în cursul căreia inculpatul G.G i-a cerut inculpatei V.M. să-i facă o factură 

pentru „COR”(n.n. C.I.L.D.) în valoare de „6”, lucru care s-a şi R.izat, în aceeaşi zi când C. 

I.L. DUBAI a emis către S.C. I.J. SRL o factură în valoare de 600.000 USD, discuţiile 

privitoare la factura ce trebuia emisă fiind reluate de cei doi inculpaţi şi în data de 16.11.2011, 

ora 12:56:09, când inculpatul G.G îi confirmă primirea email-ului cu factura pentru „COR”. 

În concluzie, contribuţia inculpatei V.M. în cadrul grupului infracţional a fost una 

foarte importantă, rolul acesteia de „a gestiona” fictivitatea documentară a achiziţiilor de ţiţei 

şi a vânzării de produse petroliere inferioare, fiind determinant pentru 

asigurarea „confortului” celorlalţi inculpaţi, care manifestau un interes major pentru 

menţinerea aparenţei de legalitate a înregistrărilor efectuate în evidenţele contabile, aspect de 

care, de altfel, acei inculpaţi care şi-au afirmat nevinovăţia, s-au şi prevalat cu aplomb. 

Deşi conştientă că R.iza o activitate ilicită, inculpata V.M. făcea uneori eforturi majore 

pentru a pune la punct circuitul documentar, activitatea efectivă (în fapt inexistentă) din 

cadrul antrepozitului fiscal deţinut de S.C. E.R.G. SRL fiind în disonanţă cu solicitările 

inculpaţilor, astfel că, în mod inerent, au existat şi numeroase deficienţe în ceea ce priveşte 

înregistrările contabile efectuate de această inculpată, pe care raportul de expertiză contabilă 

judiciară întocmit în cauză în cursul urmăririi penale le-a sintetizat după cum urmează: 

- s-au efectuat înregistrări de sume in conturi, fără a avea documente justificative; 

- s-a operat cu mai multe balanțe de verificare; 

- sumele evidențiate in notele contabile + registrul jurnal, întocmite lunar, nu coincid 

in totalitate cu rulajele conturilor înregistrate in balanțele de verificare. 

- s-au efectuat înregistrări contabile prin articole contabile inexistente din punct de 

vedere legal. 

Inculpatul J.A.F., un alt membru de bază al grupului infracţional organizat, a 

contribuit la R.izarea scopului acestuia prin asumarea şi îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

coordonarea, alături de naşul lui, inculpatul P.D.E., zis „NEBUNUL” şi de inculpatul G.G a 

activităţilor de transport al motorinei achiziţionată de S.C. E.R.G. SRL din O.T. C., prin 

intermediul S.C. I.J. SRL, direct către beneficiarii R.i S.C B.O. S.R.L., Mediaş şi S.C. A.O. 

SRL Sibiu, înfiinţarea unor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, pe 

numele unor persoane cu un potenţial intelectual redus şi cu serioase probleme financiare, 

racolate de către inculpatul C.D. sau de către el personal, societăţi care apoi au fost folosite în 
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lanţul infracţional atât pentru tranzitarea documentară a combustibililor care au făcut obiectul 

acţiunilor evazioniste (motorină şi CJG), cât şi pentru transferarea sumelor de bani provenite 

din aceleaşi activităţi, iar uneori, chiar pentru retragerea acestora în numerar, coordonarea 

activităţii persoanelor prin intermediul cărora erau controlate societăţile „fantomă” şi 

avansarea sumelor de bani necesare remunerării acestor persoane interpuse. 

În ceea ce priveşte atribuţiile referitoare la înfiinţarea unor societăţi comerciale 

folosite drept paravan pentru mascarea operaţiunilor economice R.e, generatoare de prejudicii 

în dauna bugetului de stat şi coordonarea activităţii persoanelor care figurau formal ca 

administratori ai acestor societăţi, Curtea reţine că probatoriul administrat în cauză dovedeşte, 

dincolo de orice dubiu, faptul că inculpatul J.A.F., sub directa coordonare a inculpatului 

P.D.E., s-a aflat în spatele înfiinţării şi administrării în fapt a următoarelor societăţi 

comerciale: S.C. C.D. SRL, societate ce a jucat rolul de furnizor fictiv de motorină euro 5 

către beneficiarii R.i S.C.. B.O. S.R.L şi S.C. A.O. S.R.L. şi totodată a fost folosită pe 

circuitul de comercializare fictivă a combustibilului lichid greu pretins fabricat în antrepozitul 

deţinut de S.C. E.R.G. SRL; S.C. A.L.E. S.R.L. şi S,C, P.O.D. S.R.L., societăţi care, de 

asemenea, au fost folosite pentru a masca vânzarea R.ă de motorină pe care, în fapt, o R.iza 

S.C. E. R. G. S.R.L. către S.C.. B.O. S.R.L şi S.C. A.O. S.R.L.; S.C. ME. SRL. şi S.C G.I.S. 

S.R.L., societăţi care au jucat rolul de cumpărători fictivi ai produsului CLG declarat în mod 

neR. a fi fabricat de către S.C. E.R.G. SRL; S.C. E. S. S. S.R.L., societate cu rol de verigă 

interpusă pe circuitul financiar de recuperare a produsului infracţional, rol pe care, de altfel, l-

au îndeplinit şi celelalte societăţi sus menţionate.   

Astfel, cu privire la S.C. ME. SRL., societate care a fost implicată în derularea 

mecanismului evazionist, atât pe circuitul de comercializare fictivă a CLG-ului pretins 

fabricat în antrepozitul aparținând S.C. E.R.G. SRL, cât și pe circuitul financiar conceput în 

scopul ca banii obținuți din vânzarea motorinei neaccizate să intre în posesia membrilor 

grupului infracțional, din datele comunicate de către Oficiul Național al Registrului 

Comerțului, se reține că aceasta a avut ca asociat și administrator pe martorul ........., din ale 

cărui declarații constante se desprind următoarele aspecte relevante: prin intermediul vărului 

său P.D.E. l-a cunoscut pe inculpatului J.A.F., care i-a propus să înființeze pe numele său o 

firmă care să se ocupe cu comercializare de combustibil lichid greu (CLG) și întrucât a fost de 

acord a semnat documentele de înființare a societății la un cabinet de avocatură situat în zona 

Pieței Alba Iulia, prilej cu care a aflat că aceasta se numește S.C. ME. SRL.; în această 

calitate el nu a întreprins niciun demers pentru obținerea autorizațiilor necesare desfășurării 

activității de comercializare a produselor petroliere, ci de obținerea autorizațiilor s-a ocupat 

inculpatul J.A.F., nu s-a ocupat niciodată de desfăşurarea unor activităţi de vânzare – 

cumpărare de CLG, nu s-a întâlnit niciodată cu reprezentanţii societăţilor care potrivit 

documentelor justificative ar fi vândut CLG către S.C. ME. SRL. (S.C. E.R.G. SRL) sau ar fi 

cumpărat de la aceasta același tip de combustibil (S.C. C.D. SRL și S.C G.I.S. S.R.L.), iar 

contractul de vânzare -  cumpărare încheiat cu furnizorul de CLG, S.C. E.R.G. SRL l-a 

semnat în biroul inculpatului J.A.F., care i l-a prezentat gata redactat şi semnat din partea 

societăţii partenere; singurele activităţi pe care le-a îndeplinit în legătură cu această societate 

au fost legate de semnarea în două-trei rânduri a unor teancuri de facturi referitoare la 

comerţul cu CLG, aferente perioadelor anterioare raportat la momentul semnării şi care erau 

deja completate, activitate ce s-a desfăşurat în biroul inculpatului J.A.F.,  precum şi de 

semnarea unor ordine de plată, fie în alb, fie completate cu menţiuni indicate de către 

inculpatul J.A.F., referitor la sumele de plată şi la destinaţia acestora, această din urmă 

activitate încetând din momentul în care plățile au început să fie făcute online de către însuși 

inculpatul J.A.F., în posesia căruia se aflau token-urile cu ajutorul cărora se autorizau aceste 

plăți; contabilitatea societății a fost ținută de către o persoană ce i-a fost indicată de către 

inculpatul J.A.F., care după părerea sa era cel care administra în fapt, atât societatea înființată 
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pe numele său, cât și cele două societăți către care, potrivit mențiunilor din facturi, era vândut 

CLG-ul (S.C. C.D. SRL și S.C G.I.S. S.R.L.); deși la momentul înființării societății i se 

promisese de către inculpatul J.A.F. că în schimbul activității lui urmează a primi niște sume 

de bani cu titlu de dividende, totuși nu a primit nicio recompensă financiară. 

Aspectele relatate de martorul anterior menţionat sunt confirmate şi de o convorbire 

telefonică ce a avut loc în data de 22.03.12, ora 11:17:35, purtată între inculpata V.M., 

contabila S.C. E.R.G. SRL, şi inculpatul J.A.F., în cursul căreia, deşi acesta din urmă nu avea 

nicio calitate oficială în cadrul  S.C. ME. SRL., interlocutoarea i-a solicitat să-i trimită un 

desfăşurător al tranzacţiilor efectuate în semestrul al II-lea al anului 2011, în care S.C. E.R.G. 

SRL a avut calitatea de furnizor faţă de S.C. ME. SRL., întrucât acolo există „o nepotrivire”. 

De asemenea, referitor la S.C. G.I.S. SRL , care la fel ca societatea anterior menționată 

a fost folosită atât pentru atestarea scriptică a vânzărilor fictive de CLG provenit de la S.C. 

E.R.G. SRL, cât și pentru recuperarea sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, 

din informațiile oferite de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, se reține că 

aceasta a avut ca asociat și administrator pe martorul ........., care atât în cursul urmăririi 

penale, cât şi în faţa instanţei de fond a precizat că intrând în legătură cu un anume TOM sau 

T.A. (identificat de martor, fără ezitare, în persoana inculpatului J.A.F.), acesta i-a propus o 

afacere de pe urma căreia putea obţine suma de 2.000 lei lunar, fără însă a-i da detalii despre 

natura acestei afaceri şi, întrucât a fost de acord, la solicitarea acestuia a semnat mai multe 

documente al căror conţinut nu l-a lecturat şi totodată i-a pus acestuia la dispoziţie datele sale 

de identitate; ulterior a aflat că pe numele său fusese înfiinţată o societate comercială care se 

numea S.C. G.I.S. SRL., în cadrul căreia el avea calitatea de administrator, spunându-i-se 

totodată de către J.A.F. că acea firmă se ocupa cu comercializarea de motorină şi benzină, însă 

nu cunoaşte ce relaţii comerciale ar fi avut această societate şi nici nu ştie unde s-ar fi aflat 

sediul ei. A mai arătat martorul, că timp de peste 5 luni de zile, fiind însoţit de fiecare dată de 

către inculpatul J.A.F., aproape în fiecare zi se deplasa la diverse agenţii ale BCR din 

Bucureşti de unde retrăgea din contul S.C. G.I.S. SRL. sume considerabile de bani, cuprinse 

între 200.000 şi 400.000 lei, pe care apoi le preda imediat lui J.A.F., iar pentru această 

activitate el primea suma de 500 lei săptămânal, la care se adăugau cheltuielile de cazare în 

Bucureşti sau de deplasare în localitatea de domiciliu din Judeţul Vâlcea. 

Curtea reaminteşte în acest context, că potrivit raportului de expertiză contabilă 

judiciară întocmit în cauză, prin retragerile de numerar efectuate de către martorul ROŞU 

ION-GABRIEL din contul S.C. G.I.S. SRL  a fost obţinută suma totală de 524.615 lei, care 

aşa cum acest martor a susţinut în mod constant şi credibil a ajuns în posesia inculpatul J.A.F.. 

De asemenea, din probatoriul administrat în cauză reiese că inculpatul J.A.F., 

acţionând în subordinea inculpatului P.D.E., a controlat şi circuitul documentar al S.C. P.O.D. 

S.R.L., societate fără activitate economică R.ă, administrată scriptic de către martorul ... şi 

care a fost interpusă pe circuitul fictiv de comercializare a motorinei către staţiile de 

distribuţie carburanţi S.C.. B.O. S.R.L şi S.C. A.O. SRL respectiv pe circuitul de transferare a 

banilor încasaţi din vânzarea ilegală de motorină, aceasta fiind totodată şi plătitoare de 

transport către S.C. R.T.C. SRL, administrată formal de către martora .......... 

În acest sens, din declaraţiile martorului ..., cumnatul inculpatului P.D.E., se reţine că 

în anul 2011, în baza unei promisiuni mai vechi pe care i-o făcuse inculpatul J.A.F., a înfiinţat 

cu sprijinul acestuia S,C, P.O.D. S.R.L., ce avea ca obiect de activitate comercializarea de 

motorină, context în care a început afacerile de achiziţie a motorinei cu o firmă din Ploieşti, 

pe nume P.L, cu care a colaborat cam o lună de zile, după care a continuat afacerile cu S.C 

M.G., precum şi cu o altă firmă cu care a lucrat cam o săptămână două, însă el nu a discutat 

cu niciunul dintre administratorii acestor trei firme, ci acest lucru l-a făcut inculpatul J.A.F. 

care negocia preţurile de achiziţie prin telefon. Potrivit susţinerilor aceluiaşi martor, S,C, 

P.O.D. S.R.L. nu avea autorizaţie pentru depozitarea motorinei, ci era autorizată doar să 
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intermedieze astfel de vânzări de combustibil, iar în desfăşurarea efectivă a acestei activităţi, 

dacă preţul de achiziţie negociat de inculpatul J.A.F. era convenabil, atunci el făcea plăţile 

prin transfer bancar către furnizor pentru 2-3 cisterne de motorină pe săptămână, după care 

mergea la Constanţa unde se întâlnea cu şoferii de la S.C. R.T.C. SRL, firmă care aparţine 

inculpatului J.A.F., într-o parcare din comuna M.l Kogălniceanu, unde le înmâna acestora 

avizele de însoţire conform cărora marfa trebuia să ajungă la S.C. B. S.R.L., administrată de 

inculpatul M.O.I., care vira banii înainte de livrarea mărfii, în baza unei facturi proforma, cu 

aceştia fiind achitate practic cele trei cisterne de motorină ce urma a fi achiziţionată. De 

asemenea, martorul a mai precizat că sediul S,C, P.O.D. S.R.L. era în comuna M.l 

Kogălniceanu, judeţul Constanţa, dar nu ştie unde anume, pentru că nu a fost niciodată acolo, 

însă ştie că a semnat un contract de închiriere, de problemele legate de spaţii ocupându-se în 

principiu inculpatul J.A.F., iar el îşi desfăşura activitatea în acelaşi birou în care lucra şi 

J.A.F., tot aici fiind păstrate şi facturile pe care le întocmea pentru S,C, P.O.D. S.R.L. Scopul 

în considerarea căruia a fost înfiinţată această societate comercială poate fi uşor decelat din 

afirmaţiile aceluiaşi martor potrivit cărora, în luna iulie 2012, cu puţin timp înainte de 

intervenţia Direcţiei Naţionale anticorupţie, a cedat părţile sociale deţinute în cadrul acestei 

societăţi, întrucât aproape tot profitul pe care îl R.iza era cheltuit cu plata transportului, astfel 

că activitatea societăţii era practic neprofitabilă. 

Controlul faptic pe care inculpatul J.A.F. îl exercita asupra S,C, P.O.D. S.R.L. este 

confirmat şi de unele convorbiri telefonice şi comunicări, legal interceptate şi înregistrate în 

cauză: Astfel, cu precizarea că potrivit relaţiilor furnizate de O.N.R.C., sediul social al S,C, 

P.O.D. S.R.L. este situat pe strada Tudor Vladimirescu din comuna M.l Kogălniceanu, judeţul 

Constanţa, stradă pe care locuieşte şi inculpatul C.D., este de menţionat că într-o convorbire 

telefonică din data de 18.03.2012, ora 12:29:10, inculpatul J.A.F. a fost apelat de inculpatul 

C.D., care i-a spus că a ajuns la el o adresă şi că îi va trimite un mesaj ca să-i confirme dacă „e 

ceva a voastră, o chestie”, după care la ora 12:34:11, inculpatul C.D. i-a transmis lui J.A.F. un 

SMS având următorul conţinut „P.O.D. invitaţie la anv constanţa pe 16.03 pt control.”, 

acesta din urmă răspunzând afirmativ la întrebarea interlocutorului în cadrul convorbirii 

telefonice purtată între cei doi câteva minute mai târziu, la ora 12:43:15. 

Elocventă pentru dovedirea aceluiaşi aspect este şi împrejurarea că în 

urma percheziţiei efectuate în data de 09.07.2012, în biroul folosit de inculpatul J.A.F., situat 

în Bucureşti pe strada Brânduşelor, nr.62, ap.1, sector 3, au fost ridicate 3 bibliorafturi, 

inscripţionate „Avize Premium Oil 2011-2012”, conţinând avize de însoţire a mărfii emise de 

SC M.G. S.A., către cumpărător S.C. P.O.D. S.R.L., împreună cu rapoarte de încercare. 

Totodată, astfel cum rezultă din coroborarea declaraţiilor concordante ale martorilor 

......... (administrator formal al S.C. C.D. SRL), .........(administrator scriptic al S.C. A.L.E. 

S.R.L.), ......... (administrator fictiv al S.C. E.S.S.S.R.L.) şi ........., tot inculpatul J.A.F. a fost 

cel care, în fapt, s-a ocupat şi de înfiinţarea şi gestionarea activităţii acestor societăţi interpuse, 

după caz, pe circuitele care înglobau operaţiuni neR.e de comercializare combustibili 

(motorină euro 5 şi CLG) sau pe circuitul financiar conceput pentru încasarea beneficiilor 

ilicite. 

Controlul efectiv exercitat de către inculpatul J.A.F. asupra conturilor bancare 

deschise pe numele acestor societăţi care nu desfăşurau activităţi economice R.e era R.izat 

prin intermediul martorei ........., persoană a cărei capacitate intelectuală fusese în pR.abil 

testată de către inculpatul J.A.F., pentru a vedea dacă face faţă unei asemenea responsabilităţi. 

În acest sens, aproape zilnic, după ce martora ......... efectua verificarea soldului conturilor 

indicate de inculpatul J.A.F., îi transmitea acestuia prin SMS, sumele exacte disponibile în 

respectivele conturi, după care inculpatul J.A.F. îi transmitea martorei ........., tot prin SMS 

sumele de bani ce urma a fi transferate din conturile societăţilor sus-menţionate, unităţile 

bancare unde trebuia efectuate aceste transferuri, precum şi datele de identificare a conturilor 
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bancare către care trebuia direcţionate sumele respective, iar în final martora ......... îi 

comunica soldul rămas în cont. 

Dovadă a acestui mod de operare folosit de inculpatul J.A.F. stau numeroasele 

comunicări tip SMS R.izate între acesta şi martora ........., completate în multe cazuri cu 

convorbirile telefonice purtate între cei doi, atunci când se iveau diferite dificultăţi în 

efectuarea imediată a acestor transferuri bancare, dintre care vor fi redate cu titlu 

exemplificativ următoarele: 

- .................................. 

Acest mod de operare utilizat de inculpatul J.A.F. pentru a plimba sumele de bani 

provenite din evaziunea fiscală pe circuitul financiar special conceput în vederea obţinerii 

produsului infracţional este confirmat şi de martora ........., care a declarat că, fiind anume 

instruită în acest scop de către inculpaţii J.A.F. şi I.L.F., s-a ocupat de întocmirea ordinelor de 

plată prin care sumele de bani ce intrau în conturile S.C. C.D. SRL şi S.C. A.L.E. S.R.L, erau 

transferate către alte conturi bancare, conform indicaţiilor pe care le primea prin SMS de la 

J.A.F., acele ordine de plată fiind iniţial semnate de către .........şi ......... împreună cu care se 

deplasa la unităţile bancare, iar ulterior chiar de către ea, în baza unor împuterniciri date de 

acestea. 

De altfel, aşa cum rezultă din probatoriul cauzei, tot prin mijlocirea martorei ........., 

inculpatul J.A.F. a îndeplinit şi alte formalităţi ce erau necesare pentru „buna funcţionare” a 

societăţilor comerciale pe care le administra în fapt, cunoscând împrejurarea că în calitate de 

asociaţi şi administratori ai acestora figurau în mod aparent persoane slab sau chiar 

neşcolarizate, care acceptau acest rol în schimbul plăţii unui „comision lunar”. 

Astfel, spre exemplu, la data de 21.02.2012, ora 14:17:58, inculpatul J.A.F. a apelat-

o pe martora ......... şi i-a solicitat să ia legătura cu martora ........., „administrator” al S.C. 

A.L.E. S.R.L. în scopul întocmirii unei declaraţii notariale. 

De asemenea, la data de 11.03.2012, ora 22:44:37, martora .. a primit un SMS de la 

inculpatul J.A.F., având următorul conținut: „Bună. La ce oră poti ajunge cel mai devreme în 

buc cu fata de la agro?” (n.n. martora ........., administrator scriptic al S.C. A.L.E. S.R.L.), iar 

în urma unei convorbiri telefonice purtate între cei doi, în aceeaşi seară, la ora 22:45:51, în 

cadrul căreia ......... i-a adus la cunoştinţă lui J.A.F. că nu poate ajunge a doua zi în Bucureşti 

cu ........., în primul rând pentru că aceasta din urmă era însărcinată şi, în al doilea rând, pentru 

că niciuna dintre ele nu avea bani de drum, inculpatul J.A.F. a renunţat la această solicitare, 

despre această întâmplare martora ......... relatându-i şi inculpatul C.D., cu prilejul unei 

convorbiri telefonice pe care aceştia au avut-o a doua zi dimineaţă, la ora 07:56:07, când i-a 

comunicat că a primit „alte răspunsuri” şi „ o să trebuiască să le fac eu direct de aici”. 

În continuare, la data de 15.03.2012, inculpatul J.A.F. a coordonat deschiderea unui 

cont bancar de către martorele ......... şi .........: „Actele de la agro sunt la voi. I.ao pe fata şi 

deschideţi la bcr” (SMS transmis de inculpatul J.A.F. către ......... în ziua de 15.03.20112, la 

ora 10:06:28); „o să vină. Trimit alea azi (n.n. actele constitutive ale S.C. A.L.E. S.R.L.) şi te 

rog să deschizi ala urgent mâine dimineaţă şi să faci şi internet banking” (SMS transmis de 

inculpatul J.A.F. către ......... în ziua de 15.03.20112, la ora 11:10:31); „ Deskis cont la bcr + 

internet banking şi finalizat la rib” (SMS trimis de J.A.F. către C.D. în ziua de 15.03.20112, 

la ora 15:36:16). 

Confirmarea intenţiilor inculpatului J.A.F. rezultă  şi din convorbirea purtată de ......... 

în data de 16.03.2012, ora 12:34:24 când aceasta îi solicită inculpatului C.D. suma de 100 lei 

întrucât, „s-a schimbat procedura aicea la RIB, trebuie să depun în cont acuma”. Din 

cuprinsul conversaţiilor purtate în zilele următoare rezultă că aceste demersuri au fost 

finalizate în ziua de 16.03.2012 (în convorbirea telefonică din data de 20.03.2012, ora 

09:06:13, discutând cu inculpatul J.A.F., martora ......... îl informează pe acesta că: „eu când i-st
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a făcut lui ALINA vineri internet banking-ul, i-am băgat 100 de lei, pentru că aşa mi-a 

cerut”). 

În plus, aşa cum s-a precizat şi cu prilejul prezentării contribuţiei infracţionale a 

inculpatului C.D., tot inculpatul J.A.F. era şi acela care cu acordul inculpatului P.D.E., 

stabilea şi avansa sumele de bani ce trebuia plătite lunar celor folosiţi ca administratori de 

drept ai unora dintre firmele fantomă implicate în mecanismul evazionist. 

Sub acest aspect, Curtea arată că veridicitatea acestei împrejurări este susţinută de 

notele de redare a numeroase convorbiri telefonice purtate pe această temă între inculpatul 

J.A.F. şi inculpatul C.D., care înmâna efectiv „oamenilor de paie” banii pe care îi primea de 

la inculpatul J., iar uneori acesta avansa şi din fondurile proprii astfel de sume, care ulterior îi 

erau restituite de către J.A.F.. 

În acest sens, este suficient a reaminti, spre exemplu, convorbirea telefonică din data 

de 19.01.2012, ora 13:56:54, în cursul căreia inculpatul C.D. l-a contactat pe inculpatul J.A.F., 

căruia i-a relatat că merge să se întâlnească cu „doamna” (n.n. .........) ca să-i dea „ceva bani 

ca să aibă de drum”, întrucât „şti cum e, vine dimineaţa, stă până pe la ora asta, stă pe 

aici”, context în care a primit asigurări din partea interlocutorului că a doua zi acesta îi va 

trimite „vreo patru, cinci” sute de lei şi, totodată inculpatul C.D. îi atrage atenţia lui 

J.A.F. „Vezi pe săptămâna viitoare să le dăm ceva că a trecut luna… la astea două active, 

ştii, atât” (referindu-se la ......... şi .........). 

De asemenea, într-o discuţie telefonică purtată la data de 25.01.2012, ora 17.53:17, 

inculpatul C.D. l-a întrebat pe inculpatul J.A.F.: „Păi nu le dăm mă ceva la ăştia luna asta? 

Ce au muncit degeaba?”, interlocutorul răspunzându-i că „săptămâna asta la sfârşit, vineri, o 

rezolv cu ei”, aceeaşi solicitare fiind reînnoită de către inculpatul C.D. şi cu prilejul 

convorbirii telefonice din ziua de 27.01.2012, ora 13:50:47, când i-a cerut lui J.A.F. să trimită 

bani pentru „cei care-şi fac treaba”. 

Tot astfel, în ziua de 28.02.2012, ora 16:24:36, inculpatul J.A.F. i-a transmis un mesaj 

inculpatului C.D. întrebându-l „cât trebuie pt cele două fete ”(n.n. referindu-se la ......... şi 

.........). A urmat la scurt timp o discuţie telefonică între cei doi (la ora 16:25:03), pe parcursul 

căreia inculpatul C.D. i-a cerut lui J.A.F. să trimită „cinşpe cu cinşpe, mai puţin ce ai dat tu 

cinci şi ceva de drum să aibă acolo” şi exemplele, desigur, ar putea continua. 

În scopul de a evita stabilirea identităţii sale, în mod obişnuit inculpatul J.A.F. folosea 

pseudonimul de „TOMA ALEXANDRU” atunci când expedia către inculpatul C.D. prin 

sistemele de transfer rapid sumele de bani necesare remunerării celor folosiţi ca „săgeţi” în 

activitatea infracţională. 

Astfel, spre exemplu, la data de 29.02.2012, ora 17:27.46, inculpatul J.A.F. a trimis 

către inculpatul C.D. următorul mesaj: „Ai aia acolo tati. O.p 1. Nu pot sa vb, te sun cand 

termin._ Toma alexandru, 2500”. 

De asemenea, în ziua de 13.04.2012, la ora 08:58:06, inculpatul J.A.F. l-a întrebat prin 

SMS pe inculpatul C.D. dacă îi trimite banii tot la „Op 1 ct”, astfel că, trei minute mai târziu, 

în cadrul convorbirii telefonice ce a avut loc între ei la ora 09:01:17, inculpatul C.D. i-a 

răspuns interlocutorului: „Da, tot acolo .... Da’ să-mi trimiţi şi cât trimiţi ca să ştiu cum îi 

împart înţelegi?”. În continuare, laora 09:02:14, inculpatul J.A.F. a expediat către inculpatul 

C.D. următorul SMS „Toma Alexandru_ 2000ron”. La scurt timp, în aceeaşi zi, astfel cum 

rezultă din convorbirea telefonică de la ora 13.:56:55, inculpatul C.D. a „împărţit” banii către 

„administratori”: „Hai, măi Elena, uite sunt la PECO cu Gabi (n.n. martorul .........) i-am dat 

şi lui banii şi hai să-mi dai aia că am treabă”. 

Un mesaj similar, având următorul conţinut: „Toma alexandru_4000 lei_In 10 min” a 

fost transmis de către inculpatul J.A.F. către inculpatul C.D. şi la data de 29.05.2012, ora 

15:15:36. st
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Tot sub pseudonimul „TOMA ALEXANDRU”, inculpatul J.A.F. i-a trimis şi martorei 

......... anumite sume de bani necesare îndeplinirii unor diverse formalităţi cu privire la 

societăţile controlate de acesta sau plăţii cheltuielilor de transport pentru ea şi cele două „fete” 

care figurau în mod formal ca administratori ai respectivelor societăţi. 

Astfel, la datele de 06.02.2012, ora 17:14:25, 09.03.2012, ora 13.17:32  şi 20.03.2012, 

ora 09.26.26, inculpatul J.A.F. i-a transmis martorei ......... următoarele mesaje: „300 

lei_TOMA ALEXANDRU_...”, „Toma Alexandru_300 ron._Weekend placut”, „Toma 

alexandru _300 lei._ N.am mai mult la mine”. 

Declaraţiile inculpatului C.D. şi ale martorei ......... confirmă şi ele împrejurarea 

referitoare la „plata comisioanelor” de către inculpatul J.A.F., sub o altă identitate. Astfel,  

inculpatul C.D. a arătat că  atunci când primea banii de la oficiul poştal, a observat că la 

expeditor figura o persoană pe nume „Toma”. De asemenea, martora ......... precizat că de vreo 

2-3 ori a primit banii de la J.A.F. la oficiul poştal nr.1 din Constanţa, iar ca expeditor figura 

numitul „Toma Alexandru”, însă anterior J.A.F. o avertizase că nu va trimite bani pe numele 

lui, ci pe numele altei persoane, întrucât i se cere buletinul, iar el are obsesia de a nu da 

buletinul. 

De altfel, folosirea de către inculpatul J.A.F. a pseudonimului „TOM” sau „TOMA 

ALEXANDRU” a fost invocată şi de martorul ........., administratorul fictiv al S.C G.I.S. 

S.R.L., care l-a identificat pe acest inculpat în persoana celui care s-a recomandat cu acest 

nume.    

Edificatoare pentru confirmarea controlului pe care inculpatul J.A.F. îl deţinea asupra 

unora dintre firmele „fantomă” sunt şi alte convorbiri telefonice purtate de acesta în perioada 

de referinţă. 

Astfel, cu prilejul unei convorbiri telefonice ce a avut loc la data de 07.02.2012, ora 

10:44:04, între inculpatul J.A.F. şi martora .. (n.n. contabilă neoficială a societăţilor), acesta 

din urmă l-a întrebat cine este administratorul S.C. E.S.S. S.R.L., întrucât „s-ar putea să-ţi 

vină şeful de la TVA.”. Deşi teoretic nu avea nicio legătură cu aceasta societate, inculpatul 

J.A.F. i-a răspuns că „este o femeie”, devenind brusc foarte iritat că interlocutoarea discuta 

aceste aspecte pe telefon în condiţiile în care îi trimisese cu o seară înainte aceasta informaţie 

pe chat-ul BlackBerry, însă aceasta din urmă îi replichează că „telefonul îi trimite numai 

mesaje codificate, de nici nu mai înţeleg nimic, că nu i-am zis că e a ta asta, dar i-am trimis 

mesaj, dacă putem să facem cumva sau...”. 

Totodată,, la data de 30.11.2011, ora 14:29:45, inculpatul J.A.F. a fost informat de 

inculpatul C.D. cu privire la împrejurarea că a fost sunat de numitul ... (asociat cu 50% părţi 

sociale în cadrul S.C. C.D. SRL alături de martora .........) care i-a reproşat că „au fost ridicate 

nişte acte în numele său”, motiv pentru care a ameninţat că „se va duce la ăia cu ochii 

albaştri”, context în care inculpatul J.A.F. a răspuns că îl cunoaşte pe B.G., însă, înainte de a 

discuta cu acesta trebuie informat „ăsta bătrânu al meu” (n.n. referire la inculpatul 

P.D.E.).         

În mod constant, inculpatul C.D. a făcut eforturi în a menține controlul 

asupra„administratorilor” pe care îi identificase şi adusese în „circuit”, deşi de multe ori 

intra în conflict cu interesele facţiunii „Preda-J.” autoritatea acestora derivând din faptul că 

ei achitau „salariile”: Este relevantă sub acest aspect, convorbirea telefonică din data de 

06.01.2012, ora 10.41.06, purtată între ......... şi inculpatul C.D., având următorul conţinut: 

„.........: Ieri m-a cam luat la ture dar la ce-a vrut el să se refere nu pot să-mi dau 

seama. C.D.: Cine? .........: …Cel de sus. Că să fiu mai atentă. Păi la ce să fiu mai atentă. Că, 

„ce trebuie să verific şi eu?” C.D.: Eu n-am apucat să mă întâlnesc cu ei anul ăsta. Îi calmez 

eu când vin acum, stai să vezi ce-i dau de pământ de nu se văd ei…Tu trebuie să fii cu mine 

că ei sunt bandiţi, înţelegi ? Te mai întreabă: „ Băi cum ? Ce fel ? .........: Nu m-au întrebat de st
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tine decât să nu mai dau raportul …Că eu doar n-o să mă iau după ei că deocamdată eu 

depind de tine nu de ei.”. 

Pe parcursul desfăşurării activităţii infracţionale, inculpatul J.A.F. a manifestat o 

preocupare susţinută şi pentru înfiinţarea a cât mai multe societăţi comerciale de 

tip „fantomă”, pe care apoi să le introducă în circuitul evazionist în scopul de a evita sau 

măcar a îngreuna tragerea la răspundere penală a adevăraţilor făptuitori, această concluzie 

fiind, de asemenea, susţinută de notele de redare a unor convorbiri telefonice interceptate şi 

înregistrate în mod autorizat. 

Astfel, la data de 19.04.2012, ora 11:17:13, inculpatul J.A.F. i-a solicitat inculpatului 

C.D. remiterea unei copii de pe cartea de identitate a numitului ........., precum şi urgentarea 

formalităţilor cu „turcaletele Cadar”: „Tată mai am nevoie urgent de o copie buletin dascalu 

gabriel. Si nu ma uita cu cadar ala cu declaratie de asociat unic şi admin”. Imediat după 

aceea, inculpatul C.D. l-a apelat, la rândul său, pe martorul ........., cerându-i să îi transmită „o 

copie după buletin prin Elena care vine la oraş” (convorbire din data de 19.04.2012, ora 

11:22:08). 

Cu privire „la a doua parte”, adică la declaraţiile ce trebuia depuse de 

Cadâr, inculpatul C.D. i-a transmis inculpatului J.A.F. că mai are nevoie de „ştampilă şi 

C.U.I. de la ailaltă”, însă se pare, din cuprinsul conversaţiilor ulterioare că nu s-a reuşit 

interpunerea în circuit a altei societăţi comerciale întrucât „Cadâr Aydan nu vrea să dea nici 

copie măcar. Nu dom’le zice, nu-ţi dau nimic” (convorbiri din datele de 19.04.2012, ora 

16:45:42 şi 24.04.2012, ora 12:13:32). 

De asemenea, la data de 02.05.2012, ora 09:18:43, inculpatul J.A.F. i-a transmis 

inculpatului C.D. un SMS cu următorul conţinut: „Neata tată ! Am si eu nevoie de cineva pt o 

firm…Poti sa.mi dai azi-maine o copie buletin?” 

La data de 04.05.2012, ora 09:14:08, inculpatul J.A.F. a transmis  către inculpatul 

C.D. următorul SMS: „Copie legalizata – dascalu gab._Declaratie asociat unic – cadir 

aidar”. 

La data de 11.05.2012, ora 12:26:48, inculpatul J.A.F. i-a transmis inculpatului C.D. 

un SMS cu următorul conţinut: „Mai am nevoie de un baiat pt o firmă. E ok firma, o tin n.are 

probleme. Tata nu ma uita cu DECLARATIE DE ASOCIAT UNIC pt cadir ala. Am nevoie de 

ea ca sa merg mai departe” (demers care, de altfel a şi fost finalizat de vreme ce, cu ocazia 

percheziţiilor efectuate în imobilul folosit de inculpatul J.A.F. cu destinaţia de birou a fost 

identificată o declaraţie dată în faţa notarului de CADÎR AIDAR, de acceptare numire ca 

administrator la S.C. KRIS O.I. S.R.L.). 

În contextul acestor solicitări adresate de inculpatul J.A.F., în ziua de 14.05.2012, la 

ora 14:08:51, inculpatul C.D. l-a înştiinţat telefonic pe acesta că „Am două fete... una mai 

tânără şi una mai bătrână ... pe care pot să le controlez, adică ştiu unde stau, ştiu ce 

fac”, referindu-se la găsirea a două persoane dispuse să accepte contra-cost să figureze ca 

administratori fictivi, interlocutorul spunându-i că e interesat numai de una şi nu de 

amândouă, iar în final cei doi s-au înţeles ca inculpatul C.D. să-i trimită lui J. documentele 

care-i trebuie la Bucureşti pentru a face formalităţile 

necesare.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      

În continuare, în ziua de 23.05.2012, ora 17:15:04, inculpatul C.D. i-a confirmat 

inculpatului J.A.F. că îi va trimite „pentru aia nouă”, două declaraţii „una de intrare şi una 

de ieşire”. 

Printre multiplele atribuţii pe care inculpatul J.A.F. şi le-a asumat şi îndeplinit în 

cadrul grupului infracţional organizat din care a făcut parte încă de la constituire, s-a numărat 

şi aceea   de a gestiona, sub stricta coordonare a naşului său, inculpatul P.D.E., activitatea de 

transport ce era R.izată prin intermediul S.C. R.T.C. SRL şi S.C. C.L. SRL societăţi ce erau 
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administrate scriptic de către persoane interpuse, respectiv de către martora ........., cea dintâi 

şi de către martorul ...., cea de-a doua. 

Astfel, din declaraţiile martorei ......... rezultă că a dobândit calitatea de asociat şi 

administrator al S.C. R.T.C. SRL cu ajutorul inculpaţilor J.A.F. şi I.L.F. care  au condus-o la 

autorităţile competente din Bucureşti unde au fost R.izate aceste formalităţi, însă ea nu s-a 

ocupat niciodată de activitatea acestei societăţi, despre care nu cunoaşte câţi angajaţi avea, de 

câte maşini dispunea sau dacă a efectuat transport de produse petroliere, ci aceasta a fost în 

fapt administrată de către inculpatul J.A.F.. 

De asemenea, martorul ... . a declarat că în luna octombrie 2011, fiind angajat ca 

vulcanizator în cadrul S.C. CAR TRANS S.R.L., administrată de către inculpatul PREDA 

CRISTIAN, l-a cunoscut pe inculpatul J.A.F. care i-a propus să fie angajat ca mecanic la S.C. 

R.T.C. SRL, iar după circa două săptămâni de la această angajare, inculpatul J.A.F. i-a propus 

să treacă câteva maşini pe numele său şi să devină administrator al unei firme, dar nu ştie nici 

despre ce maşini a fost vorba şi nici ce activităţi de transport s-aU R.izat cu acestea, 

cunoscând doar că erau folosite pentru transport de petrol. În acest context, afirmă martorul, a 

semnat nişte hârtii la garajul unde lucra, aflând de la J.A.F. că a devenit administrator al S.C. 

C.L. SRL iar după ceva timp a fost dus de acesta la o sucursală a BCR din Bucureşti unde a 

semnat nişte documente în vederea deschiderii unui cont bancar pentru societatea al cărei 

administrator era, iar la solicitarea lui J.A.F. a dat împuternicire unei alte persoane pentru a 

putea opera pe acel cont. Totodată, martorul a mai precizat că nu a deţinut niciodată actele de 

înfiinţare a S.C. C.L. S.R.L. şi nici ştampila acestei societăţi, nu a semnat niciun contract de 

transport în numele acestei societăţi, despre care nu cunoaşte câţi angajaţi avea sau de câte 

autovehicule dispunea, nu a semnat nicio factură de transport pentru vreunul dintre 

beneficiarii firmei, ci crede că acestea erau semnate de către J.A.F..        

Aceste activităţi de transport R.izate prin intermediul celor două societăţi de transport 

controlate de inculpatul J.A.F. şi, în mod indirect, de P.D.E. priveau pe de o parte 

transporturile R.e de motorină efectuate din O.T. C. şi până la beneficiarii R.i S.C. B.O. SRL., 

Mediaş şi S.C. A.O. SRL ale căror costuri erau decontate fie pe baza facturilor emise către 

S.C E.G. S.R.L. pentru transportul motorinei achiziţionate de la S.C. I.J. SRL, fie prin 

transferuri bancare din conturile societăţilor care jucau rolul de furnizori fictivi de motorină 

către S.C. B.O. SRL., Mediaş şi S.C. A.O. SRL, iar pe de altă parte transporturile neR.e de 

ţiţei brut, atestate doar scriptic în contabilitatea S.C. E.R.G. SRL şi decontate de aceasta. 

În general, comunicarea cu privire la autocisternele care se aflau pe traseu ori 

descărcau marfa la „ciobani” (n.n. la beneficiarii R.i) sau cu privire la decontarea cheltuielilor 

aferente acestor servicii de transport se R.iza între inculpaţii J.A.F. şi G.G, administratorul 

S.C. E.R.G. SRL, cu menţiunea că cel dintâi raporta toate acţiunile întreprinse în acest sens 

„naşului” P.D.E., care, astfel cum se va arăta în considerentele ulterioare, ţinea o evidenţă 

strictă a livrărilor de combustibil „pe agenduţe”, identificate în locuinţa acestuia cu ocazia 

percheziţiilor domiciliare. 

În acest sens, spre exemplu, în ziua de 27.03.2012, ora 18:42:04, inculpatul G.G este 

interogat prin SMS de către J.A.F.: „Tati au ajuns băieţii?”, astfel că după circa o jumătate de 

oră, respectiv la 19:08:51, G.G îl informează pe interlocutor. „Da tată e ok de mâine pe 

drumul nou”. 

Un episod deosebit de tensionat în desfăşurarea activităţii de transport al motorinei 

livrate de S.C E.G. S.R.L. către staţiile de distribuţie carburanţi din Mediaş şi Sibiu şi în 

gestionarea căruia inculpatul J.A.F. s-a implicat cu responsabilitate s-a petrecut la data de 

23.05.2012, când organele de control din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor au procedat 

la oprirea în trafic a unei autocisterne aparţinând S.C. R.T.C. SRL, în vederea verificării 

documentelor justificative. st
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Astfel, în sera zilei de 23.05.2012, la ora 19:24:38, inculpatul J.A.F. a fost apelat de 

unul dintre şoferii autocisternelor care transportau motorină către distribuitorii din Ardeal şi 

care i-a transmis: „sună-l pe bau-bau, spune-i că m-a oprit vama.. pe centură aici la 

Bucureşti ... până-n Tunari”. După aproximativ jumătate de oră, la 19:59:01, inculpatul 

J.A.F. este contactat telefonic de „HOSU” un alt conducător auto angajat al S.C. R.T.C. SRL, 

care-i comunică aceeaşi împrejurare cum că „pe Joni l-a luat iar alt d-ăla” şi că Joni „nu 

poate să vorbească”, spunându-i totodată că el deja s-a oprit, dar nu prea stă bine acolo şi a 

sunat şi-n spate, la ceilalţi șoferi, să oprească, interlocutorul sfătuindu-l să rămână pe loc, să 

aştepte puţin.  

Urmare a ivirii acestei situaţii de criză, la ora 20:28:43, inculpatul J.A.F. a luat 

legătura telefonic cu unul dintre conducătorii autocisternelor încărcate cu motorină care se 

aflau pe traseu căruia i-a transmis ordinul „s-o ia înapoi toţi”, să facă  „Răspândire. Haos ... 

să se întoarcă de unde au venit...sus acolo unde e preotul în biserică”, iar dacă vor fi întrebaţi 

de cineva de ce s-au întors să spună „Refuzat”. 

La scurt timp, la ora 20:42:14, inculpatul J.A.F. a fost apelat şi de inculpatul G.G care 

la rândul său a cerut explicaţii cu privire la control: „Şi cine i-a pus piedică? ... De la Vasile? 

… vamă … păi să aibă grijă pe unde se duc”. 

Pentru a putea lămuri situaţia ivită, inculpatul J.A.F. a decis să se deplaseze la faţa 

locului pentru a discuta cu organele de control, motiv pentru care, la ora 21:01:24, a apelat-o 

telefonic pe contabila C.A. pe care a întrebat-o dacă a apucat să-i facă contractul de muncă la 

S.C. R.T.C. SRL şi ce funcţie ocupă în cadrul acestei societăţi, întrucât „am o problemă şi 

trebuie să mă duc s-o rezolv, să ştiu în ce calitate mă…Ce sunt? Director?... Director 

general.”. 

În timp ce se afla în drum spre locul unde fusese oprită pentru control autocisterna 

încărcată cu motorină, la ora 21:07:51, inculpatul J.A.F. a discutat la telefon cu un interlocutor 

neidentificat care se deplasa la rându-i în aceeaşi direcţie („Păi şi eu tot acolo mă duc”), ce 

doi vorbind în limbaj codificat despre modul de efectuare a controlului: „Interlocutor: Cum e 

acolo la doctor omu’? J.A.F.: La fel. Vrea să-i ia probă de la erecţie. Interlocutor: La 

sânge?”.     

Inculpatul J.A.F. ţinea legătura prin telefon cu inculpatul G.G, şi în legătură cu privire 

la modul de distribuire a veniturilor obţinute din activitatea de evaziune fiscală, în scopul 

achitării costurilor R.e ocazionate de operaţiunile înglobate de mecanismul evazionist şi al 

intrării în posesia profitului infracţional rămas după acoperirea acestor cheltuieli.  

Această împrejurare este temeinic probată de numeroase note de redare a unor 

convorbiri telefonice şi comunicări prin intermediul cărora, folosind un limbaj codificat 

conform căruia sumele de bani obţinute din activitatea evazionistă sunt identificate prin 

„kilometri”, „kilograme” (uneori de varză ori mere) sau „metri”, inculpaţii G.G şi J.A.F. 

stabilesc modul de gestionare a acestor resurse financiare. 

Astfel, cu ocazia unei convorbiri telefonice din ziua de 16.02.2012, ora 12:00:52, 

inculpatul G.G, care anterior discutase cu o funcţionară de la BRD, pe care o rugase să-i 

trimită prin „ăla mic” contul în lei pe care îl avea deschis S.C. E.R.G. SRL, întrucât „de luni o 

să încep  să mişc pe acolo pe la tine... o să mişc mult.”, îi transmite lui J.A.F. că „de luni o să 

schimbăm macazu’ .... Dai kilometri toţi la mine şi eu îi mişc în partea aialaltă, intrăm  pe... 

normal, da?”, „Dai tot la mine şi eu ştiu ce am de făcut după aia”,interlocutorul confirmând 

faptul că a înţeles „perfect” despre ce are de făcut. În cursul aceleiaşi zile, la ora 12:19:52, 

inculpatul G.G îi avertizează pe J.A.F. că „Nu ... mişti până îţi spun eu, că m-a sunat acuma 

de la BRD şi iar sunt nişte încurcături. Deci nu mişti, mergem în continuare aşa până îşi spun 

eu, da?”, „Deci când ... da, îmi spui, băi dau la kel sau nu dau la kel, şti?”. 

În ziua de 21.02.2012, prin comunicările tip SMS expediate la orele 10:07:03, 

10:07:48 şi 10:08:25, întreinculpaţii J.A.F. şi G.G a avut loc următorul dialog: J.A.F.: „Tată 
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am 2 kg pt po. Tot la kel? Km 40+2.”; G.G.: „ok dar 2 kg ptr mine”; J.A.F.: „aia se ştie._38 

kel_2 kel_2 tu”. 

În aceeaşi zi, tot prin intermediul unor comunicări SMS transmise la orele 14:14:21, 

14:14:57, 15:11:29, 15:12:16 şi 15:12:53, între interlocutorii anterior menţionaţi se poartă un 

nou dialog pe aceeaşi temă: G.G.: „37000 doar atât mâine la mine şi rest la kel”; J.A.F.: „ok 

tată. Au ajuns băieţii?”; G.G.: „Tată 87000 la mine mâine nu 3700”; J.A.F.: „Te sun 

dimineaţă şi te întreb sigur. 87 rămâne”; G.G.: „Sigur 87000 atât”. În continuarea aceleiaşi 

discuţii, a doua zi dimineaţă, la ora 09:25:30, G.G. l-a întrebat pe inculpatul J.A.F. prin 

SMS: „87 rămâne?”, iar acesta, tot printr-un SMS transmis la ora 09:26:05, i-a răspuns „Da 

87 ptr.azi”. 

Discuţia privitoare la acelaşi subiect a fost reluată între cei doi, în ziua de 22.02.2012, 

la ora 10:33:53, când inculpatul G.G l-a interogat prin SMS pe inculpatul J.A.F.: „Ce km faci 

azi tată?”, la ora 10:35:23, primind de la acesta următorul răspuns: „40 ţie (39,13 kel + 0,87 

tu) şi 2 km pt po tot la kel. E ok?”, situaţie cu care G.G se declară a fi de acord prin SMS-ul 

transmis către J.A.F. la ora 10:38:59: „E ok”. 

Tot în ziua de 22.02.2012, prin SMS-ul transmis la ora 10:40:03, inculpatul G.G i-a 

dat următoarea indicaţie lui J.A.F. „Mâine 150 km dincolo la mine îi treci.”, solicitare pe 

care, astfel cum rezultă din SMS-ul expediat la ora 10:40:33, acesta şi-a însuşit-o „ok”. 

La data de 20.03.2012, ora 11:38:38, inculpatul J.A.F.  a expediat către inculpatul G.G 

următorul mesaj: „Salut tată!_azi închid povestea şi mai am 2,5 kg pt pol şi 1 kg pt mine la 

trans. Astea 3,5 la intes?”, acesta din urmă răspunzându-i tot prin SMS, la ora 11:40:06, 

că „numai 1 kg la intes”.   

Aceeaşi modalitate disimulată de comunicare folosită de inculpaţii J.A.F. şi G.G cu 

privire la sumele de bani transferate prin conturile bancare sau retrase cash din acestea reiese 

şi din următoarele mesaje pe care aceştia şi le-au transmis în perioada de referinţă: 

..... 

Aceste comunicări conspirative trebuie puse în relaţie şi cu cele pe care inculpatul 

G.G, administratorul S.C. ECXELLA R. GRUP S.R.L.  le purta în acelaşi context şi în acelaşi 

limbaj codificat cu inculpatul CHIRVĂSITU, dintre care vor fi redate cu titlu exemplificativ 

următoarele: 

- ........................ 

În ceea ce priveşte apărarea acestui inculpat, formulată în cadrul dezbaterilor, prin 

intermediul apărătorului din oficiu care i-a asigurat asistenţa juridică, în sensul că retragerile 

de numerar pe care le-a efectuat din conturile S.C. R.T.C. SRL, ar fi reprezentat restituirea 

unor împrumuturi în valoare totală de aproximativ 2.000.000 lei, pe care le acordase acestei 

societăţi în calitate de persoană fizică, Curtea apreciază că aceasta nu este credibilă, întrucât 

inculpatul nu a produs niciun fel de dovezi din care să reiasă că din surse licite ar fi avut 

acumulate în patrimoniul personal respectivele sume, pe care mai apoi să le fi împrumutat în 

mod efectiv societăţii în cadrul căreia avea calitatea oficială de director.  

Inculpatul P.D.E. a fost la rândul său un alt membru marcant al grupului infracţional 

organizat ce formează obiectul judecății în cauza pendinte, importanța deosebită a contribuției 

sale la reușita activității infracționale ce a constituit obiectul şi scopul acestui grup decurgând 

din aceea că prin mijlocirea lui a fost R.izată legătura dintre zona de import și achiziție a 

motorinei în regim suspensiv de la plata accizelor și zona de valorificare nelegală a acesteia, 

tot acesta fiind și cel care, prin intermediul inculpatului J.A.F., cu care se afla permanent într-

o strânsă cooperare, a coordonat activitatea de transport al motorinei vândută de S.C. E.R.G. 

SRL către beneficiarii finali S.C. B.O. SRL.  şi S.C. A.O. SRL administrate de inculpaţii 

M.O.I. şi G.P.P.. 

Astfel cum probatoriul cauzei o evidențiază, inculpatul P.D.E. a fost o prezenţă 

aparent discretă în viaţa infracţională a grupării criminale, însă, în R.itate, acesta era cel care 
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avea putere de decizie şi dispunea acţiunile ce trebuia întreprinse de către inculpatul J.A.F., 

iar prin intermediul acestuia din urmă, de către şoferii angajaţi ai S.C. R.T.C. SRL, precum şi 

de către administratorii fictivi ai multora dintre societăţile fantomă angrenate în circuitul 

evazionist. 

Dovada incontestabilă a acestei puteri decizionale superioare de care dispunea 

inculpatul P.D.E. și a rolului influent avut de acesta în coordonarea comportamentelor ilicite 

ale mai multor executanţi ai planului infracţional este oferită de notele de redare a unor 

convorbiri telefonice şi comunicări interceptate și înregistrate în mod autorizat, purtate de 

către unii membri ai grupului infracţional organizat. 

Astfel, cu ocazia unei convorbirii telefonice din data de 15.12.2011, ora 19:30:31, 

urmare a unei solicitări anterioare formulată de inculpatul C.D. în data de 

13.12.2011, („rezolvăm ceva cu oamenii săptămâna asta ?”), inculpatul J.A.F. i-a relatat 

interlocutorului C.D. că „a vorbit cu „aşa” şi a rămas pe marţi. I-am zis, i-am explicat, a zis: 

„Bă nu am cum acum. Las-o pe marţi, zice şi marţi o rezolvăm sigur”. 

În continuare, cu prilejul unei convorbiri telefonice ce a avut loc în data de 

21.12.2011, ora 12:28:58, în contextul solicitărilor repetate ale inculpatului C.D. de a primi 

bani pentru „plata oamenilor”,inculpatul J.A.F. şi-a manifestat îndoiala că inculpatul P.D.E. 

va accepta remiterea unor sume de bani pentru cei care ..... 

Ulterior, la data de 28.12.2011, ora 17:35:13, martora ......... l-a contactat telefonic pe 

inculpatul C.D., relatându-i că este foarte mulţumită, întrucât „s-au mai ridicat la cap”, însă 

nu ştia ce impresie şi-a făcut „cel mare” (n.n. inculpatul P.D.E.), care a întrebat-o dacă totul 

este ok, de faţă la discuţie fiind şi Andrei (n.n. inculpatul J.A.F.). Aşa cum rezultă dintr-o 

convorbire ulterioară purtată în aceeași zi, la ora 17.38:49, tot între inculpatul C.D. și martora 

........., aceasta din urmă a primit de la inculpatul P.D.E. suma de 1.200 lei: „C.D.: Ce vroiam 

să te întreb. Cât ţi-au dat ţie ca să văd de cât te punctează cu mine? .........: 12 mie.C.D.: A, 

da. Şi pentru alţii, a mai dat pentru altcineva ? .........: Nu, Nu.” 

Relevantă pentru definirea poziţiei dominante ocupată de inculpatul P.D.E. în structura 

grupului infracţional organizat este şi convorbirea telefonică din data de 02.02.2012, ora 

10:00:16, în cursul căreia inculpatul C.D. i-a relatat lui G.G că pe şoferii a două 

autocisterne „i-a sunat„Nebunu”, să iasă afară să nu mai insiste, să nu mai 

încarce”, solicitându-i totodată interlocutorului să-l sune el pe inculpatul P.D.E. să-l întrebe 

ce urmează să se întâmple şi apoi să-i dea un răspuns. 

De asemenea, în ziua de 17.05.2012, ora 17:30:44, inculpatul G.G a fost apelat de 

numitul ANTON F. care iniţial l-a întrebat dacă are posibilitatea să ia legătura în mod 

conspirat cu P.D.E. („tu ai cum să iei legătura cu Nebunu’ tot aşa cum vorbeşti cu mine 

?”) pentru a-i comunica faptul că „i se pregăteşte ceva urât tare de tot”, sens în care ar trebui 

să ia legătura cu „Ochoisu’”: „Nebunu’ e ăsta cu alea care circulă pe străzi… da, da cu acela 

care s-a răsturnat ieri”. 

În același sens, este de subliniat faptul că la data de 21.06.2012, ora 14:13:17, 

inculpatul G.G l-a apelat pe numitul A.M.A., (apropiat al inculpatului N.R.), căruia i-a 

transmis că în ziua următoare, la ora 08:30, trebuia să fie la „Centru”, adică la Bucureşti, 

pentru a se întâlni cu „Nebunu’”. În ziua de 22.06.2012, cei doi au discutat din nou telefonic 

la ora 08:53:44, stabilind ca loc de întâlnire „acolo unde ştii tu, lângă L. la Cartierul 

Francez”. De altfel, această întâlnire a şi avut loc, întrucât potrivit supravegherii operative 

efectuate în data de 22.06.2012, numitul A.M.A., s-a aflat în intervalul orar 10.43 – 11.55 la o 

terasă alături de inculpaţii P.D.E. (zis „Nebunu’”) şi M.O.I., administratorul S.C. B.O. SRL. 

Tot cu privire la această întâlnire, ar mai fi de precizat şi faptul că în timp ce aştepta sosirea 

celor cu care urma a se întâlni, respectiv la ora 09:57:07, A.M.A., l-a apelat pe inculpatul 

B.M. căruia i-a transmis că ar vrea „să se vadă în altă parte”, întrucât avea suspiciuni cum că st
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acea întâlnire ar fi monitorizată: „eu sunt singur acum, dar nu mi se pare totuşi că sunt 

singur”. 

La data de 25.06.2012, ora 12:41:18, între inculpaţii P.D.E. şi J.A.F. s-a desfăşurat 

prin intermediul telefoanelor o veritabilă şedinţă de dare de seamă, prilej cu care aceştia au 

verificat prin metoda confruntării dacă consemnările efectuate de inculpatul P.D.E. referitor la 

livrările de motorină către beneficiarii finali pe câteva zile anterioare „se pupă” cu evidenţele 

ţinute de inculpatul J.A.F., iar după ce s-au lămurit cu privire la justificarea diferenţelor 

constatate, cei doi au hotărât că, pe viitor, pentru a evita astfel de situaţii generatoare de stres, 

este recomandabil ca actualizarea evidenţei ţinute de inculpatul P. pe baza datelor transmise 

de inculpatul J. să se R.izeze în fiecare seară.  

În mod similar, la data de 28.06.2012, ora 13.26:17, inculpatul P.D.E. l-a apelat pe 

finul lui, inculpatul J.A.F. şi au discutat aspecte privitoare la „dotarea” lui ........., 

administrator fictiv la S.C. M.E. S.R.L., care fusese trimis la drum („lu Butelie ce i-ai dat să 

plece la drum?  I-ai dat ştampilă ... i-ai dat maimuţă, împuternicire… bine fă cum crezi tu, 

dă-i de la Rad şi asta este”). În acelaşi context, inculpatul P.D.E. i-a solicitat inculpatului 

J.A.F. să urgenteze demersurile pentru înregistrarea în registrul operatorilor intracomunitari a 

S.C. CRIVAS LOGISTIC S.R.L , societate administrată scriptic de martorul …. fratele lui 

.........: „P.D.E.: Şi vezi pe aia alu’ fra-su, nu pe asta pe Ra.J.A.F.: Ok, i-o fac într-o jumătate 

de oră. P.D.E.: Aia e făcută în comunitate? Aia a lu’ frate-su lu’ Ion e în 

comunitate? J.A.F.: Aia nu e. P.D.E.: Păi şi de ce n-ai băgat-o mă în comunitate? J.A.F.: Păi 

da’ mi-ai spus atunci s-o bag. Ai zis că n-o mai iei pe urmă . P.D.E.: Deci dă-i de la 

amândouă şi bag-o pe aia în, repede trimite-o repede la finanţe să intre în comunitate.” 

Imediat după încheierea convorbirii telefonice cu inculpatul P.D.E., respectiv la ora 

13.31:38, J.A.F., conformându-se solicitărilor nașului lui, a transmis un SMS către contabila 

C.A. cu următorul conţinut: „Trebuie crivas băgat urgent în registrul operatorilor 

intracomunitari”. 

Este adevărat că probatoriul obţinut în urma exploatării autorizaţiilor de supraveghere 

tehnică emise de organele judiciare competente nu abundă totuşi în convorbiri telefonice şi 

comunicări efectuate de inculpatul P.D.E., însă acest aspect nu poate fi nicidecum interpretat 

în favoarea acestuia, întrucât, pe de o parte, aşa cum s-a demonstrat deja, elementele 

probatorii obţinute pe această cale sunt pe deplin relevante pentru dovedirea implicării 

asumate a acestui inculpat în activitatea infracţională ce formează obiectul judecăţii, iar pe de 

altă parte, modul conspirat în care membrii grupării infracţionale au ales să comunice între ei 

pe tema „afacerilor” pe care le derulau, prin folosirea terminalelor BlackBerry, nu poate avea 

o altă explicaţie plauzibilă decât aceea că respectiveleafaceri” nu erau tocmai conforme cu 

legea. 

În sensul celor anterior menţionate, Curtea observă că adeseori, în cadrul unor 

convorbiri telefonice purtate între ei sau cu alte persoane, membrii grupului infracţional 

făceau trimitere la mesajele transmise prin terminalelor BlackBerry: ..... 

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la data de 09.07.2012 la locuința deținută 

de inculpatul P.D.E. au fost identificate mai multe înscrisuri relevante pentru prezenta cauză 

după cum urmează: 

........................ 

Examinarea elementelor probatorii anterior menţionate evidenţiază faptul că, în mod 

conspirat, inculpatul M.O.I. era informat în timp R. cu privire la livrările de motorină 

coordonate de inculpatul P.D.E., așa-zisa evidenţă contabilă ținută de acesta din urmă prin 

intermediul consemnărilor făcute pe agende, corespunzând în integralitate cu intrările de 

combustibil înregistrate de S.C. B.O. SRL, agenda cu mențiunea pe copertă „Banca Italo 

Romena 2006” fiind dedicată în exclusivitate relației comerciale oculte derulată între cei doi 

inculpați având ca obiect livrarea de motorină achiziţionată iniţial de S.C. E.R.G. SRL în 
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regim suspensiv de accize. Aceleaşi elemente probatorii ilustrează totodată şi faptul că între 

contabilitatea pA.elă a inculpatului P.D.E. și comunicațiile sub forma de SMS-uri primite de 

inculpatul M.O.I. există o corespondenţă perfectă până în data de 06.07.2012, adică până în 

ultima zi lucrătoare de dinaintea momentului stopării activităţii infracționale prin intervenţia 

organelor de urmărire penală care a avut loc la data de 09.07.2012. 

............... 

Fiind audiat în cursul urmăririi penale şi apoi în faza cercetării judecătoreşti, 

inculpatul P.D.E. a oferit diverse justificări pentru existenţa acestor consemnări descoperite în 

agendele şi înscrisurile ce s-au aflat în posesia lui, însă lipsa de veridicitate a acestor apărări 

este temeinic dovedită de inconsecvenţa şi caracterul vădit neplauzibil al modului în care 

acesta a explicat semnificaţia respectivelor consemnări. 

Astfel, prin declaraţia dată în cursul urmăririi penale la data de 09.07.2012, în legătură 

cu agendele descoperite şi ridicate din locuinţa sa, inculpatul a arătat, în mod total necredibil, 

că o persoană necunoscută i-a oferit suma de 3.000 euro pentru a ţine acele evidenţe după 

nişte hârtii pe care i le lăsa în cutia poştală, urmând să ţină două caiete în funcţie de cum i se 

indica prin scrisoare, să evidenţieze însemnările. Cu acelaşi prilej a mai susţinut inculpatul că 

despre prezenţa acestor hârtii i se spunea telefonic, fiind apelat cu număr ascuns şi în acelaşi 

mod era înştiinţat şi atunci când i se lăsau banii în cutia poştală, vocea cu care purta discuţiile 

la telefon, aparţinând unui bărbat mai în vârstă. Inculpatul recunoaşte că el a scris în acele 

agende, dar nu a cerut nimeni să le verifice. 

Ulterior, în cursul cercetării judecătoreşti, R.izând probabil hilaritatea celor declarate 

în faza urmăririi penale, inculpatul a recurs la o altă teză de apărare, astfel că prevalându-se de 

împrejurarea că însemnările făcute în cuprinsul înscrisurilor ridicate din posesia sa nu erau 

datate şi prin indicarea anului (strategie care cel mai probabil nu a fost deloc întâmplătoare), 

acesta a susţinut că respectivele evidenţe datau din anii precedenţi, adică din perioada anilor 

2000, 2001 şi 2002 când se ocupa cu activitatea de transport, însă nici această apărare nu 

poate fi acceptată drept verosimilă, în condiţiile în care una dintre agendele în care au fost 

făcute aceste consemnări este o agendă aferentă anului calendaristic 2006, menţiune 

inscripţionată chiar pe coperta acesteia, ori este de neînţeles cum în perioada 2000-2002 

inculpatul ar fi putut face acele însemnări pe o agendă care a fost tipărită patru ani mai 

târziu.   

  Informaţii relevante despre implicarea inculpatului P.D.E. în activitatea infracţională 

dedusă judecăţii au oferit prin declaraţiile lor şi persoanele audiate în cauză. 

Astfel, prin declaraţia dată în cursul urmăririi penale la data de 27.05.2012,  menţinută 

apoi în faţa primei instanţe, inculpatul G.G a arătat că inculpatul P.D.E. se ocupa alături de 

inculpatul J.A.F. de organizarea activităţii de transport al motorinei livrată de S.C. E.R.G. 

SRL  

La rândul său, inculpatul C.D., cu prilejul audierii lui de către procuror la data de 

05.06.2016, a precizat că din discuţiile pe care le avea cu inculpatul J.A.F. a înţeles că pentru 

a trimite sumele de bani de care era nevoie pentru plata salariilor celor ce figurau ca 

administratori fictivi ai firmelor fantomă implicate în circuitul evazionist, acesta avea nevoie 

de acordul lui P.D.E., căruia i se spunea „Nebunul”. 

De asemenea, şi martora ......... l-a indicat pe inculpatul P.D.E. ca fiind cel căruia i se 

spunea „cel mare”, recunoscându-l totodată, ca fiind persoana care în cursul luni decembrie 

2011, în municipiul Ploieşti  i-a dat suma de 1.700 lei, în schimbul semnării unor documente, 

în numele S.C. R.T.C. SRL,  pentru achiziţia unui imobil. 

Inculpatul I.L.F. figurează ca administrator al S.C. D.O.L. SRL societate care potrivit 

documentelor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a avut un singur 

salariat şi care în R.itate, astfel cum rezultă din probatoriul administrat, era controlată de 

inculpatul J.A.F.. 
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Cu privire la activitatea economică pe care această societate ar fi pretins că o 

desfăşoară în perioada de referinţă cuprinsă între mai 2011 şi iulie 2012, expertiza contabilă 

judiciară administrată în cauză în cursul urmăririi penale a concluzionat că din contabilitatea 

S.C. D.O.L. SRL rezultă că în perioada 31.01.2012 – 31.07.2012, firma figurează cu sold in 

casă de 2,814,728.71 lei, întrucât in balanțele de verificare nu sunt operate sume pe rulaje 

curente. Totodată, expertul contabil judiciar a mai precizat că din balanțele de verificare 

întocmite pe perioada 01.05.2011 – 31.07.2012, se poate constata ca societatea nu a deținut 

mijloace fixe, astfel că nu a deținut nici seifuri speciale pentru depozitarea banilor, in 

condițiile in care aceștia au fost succesiv retrași din conturile bancare. 

Aşa cum s-a menţionat deja cu prilejul prezentării circuitului financiar special 

conceput de către membrii grupului infracţional organizat în vederea încasării beneficiilor 

ilicite rezultate din activitatea evazionistă, S.C. D.O.L. SRL a fost plasată pe acest circuit atât 

cu rolul de verigă pentru tranzitarea sumelor de bani provenite din vânzarea motorinei prin 

intermediul unor firme paravan către furnizorii R.i ai acestui combustibil, cât şi cu rolul de 

supapă pentru încasarea directă a unei părţi din beneficiile facilitate de activitatea evazionistă, 

context în care din conturile acesteia a fost retrasă in numerar suma cumulata de 1,493,470.00 

lei. 

Probatoriul administrat în cauză îl plasează pe inculpatul I.L.F. ca fiind „omul de 

încredere” al lui J.A.F., un veritabil „consilier” al acestuia care în anumite situaţii s-a dovedit 

a fi chiar mai cunoscător decât acesta în efectuarea de operaţiuni bancare şi înfiinţarea de 

societăţi comerciale fără un scop economic R.. 

Astfel, martora ......... l-a recunoscut pe inculpatul I.L.F. ca fiind cel care, în anul 2011, 

alături de inculpatul J.A.F. a instruit-o cum să completeze ordinele de plată prin intermediul 

cărora trebuia transferate sumele de bani intrate în conturile bancare ale societăţilor 

comerciale înfiinţate pe numele martorelor ......... şi .......... În acelaşi sens, martora ......... a 

mai declarat în cursul urmăririi penale că inculpatul I.L.F. se afla tot timpul împreună cu 

J.A.F., explicându-i acestuia ce ordine de plată trebuie făcute şi ce acte trebuie întocmite 

pentru ca ea, fără ajutorul numitei ........., care figura ca administrator pentru S.C. A.L.E. SRL 

să poată transfera sumele de bani aflate în conturile acestei societăţi, în opinia ei inculpatul 

I.L.F. fiind chiar „mai pregătit” decât J.A.F.. 

Şi în faza cercetării judecătoreşti, când de altfel martora ......... nu a retractat cele 

declarate în cursul urmăririi penale, aceasta a precizat că inculpatul I.L.F. care era şoferul lui 

J.A.F., era şi el implicat în activitatea infracţională, întrucât împreună cu inculpatul J. a 

însoţit-o la Registrul Comerţului din Bucureşti.  

Inculpatul C.D. l-a indicat şi el pe I.L.F. ca fiind o persoană foarte apropiată de J.A.F., 

şi folosit de acesta din urmă pentru R.izarea diverselor operaţiuni pe care le presupunea 

reuşita activităţii infracţionale. 

În acest sens, în cursul urmăririi penale, inculpatul C.D. a precizat că l-a cunoscut pe 

inculpatul I.L.F. în luna septembrie 2012, când amândoi au fost arestaţi într-un dosar penal 

instrumentat de DIICOT Călăraşi, prilej cu care a aflat de la acesta că era omul de încredere a 

lui J.A.F., iar în această calitate scotea bani pentru acesta de la bancă şi îi trimitea lui sume de 

bani prin poştă pentru plata persoanelor care erau numite ca administratori ai societăţilor 

comerciale implicate în schema evazionistă 

Aspectele relatate de inculpatul C.D. sunt confirmate şi de împrejurarea că în urma 

percheziţiei domiciliare efectuată la locuinţa inculpatului I.L.F. au fost identificate trei facturi 

fiscale emise de Poșta Română privind transferul online al unor sume de bani, respectiv două 

de la „Toma Alexandru” pentru C.D. şi una de la „Tomescu Cătălin” pentru Suhov Ioan. (n.n. 

cu privire la „Toma Alexandru” s-a arătat anterior că acesta era numele fals folosit de 

inculpatul J.A.F. pentru a transmite sume de bani pentru remunerarea „oamenilor de paie” din 

Constanţa, prin intermediul lui C.D.). De altfel, în cadrul unei convorbiri telefonice purtată în 
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ziua de 10.01.2012, ora 14:20:25, discutând cu inculpatul C.D. despre necesita trimiterii către 

acesta a unor sume de bani în vederea achitării transportului zilnic al martorei ......... din 

localitatea de domiciliu în municipiul Constanţa, inculpatul J.A.F. i-a precizat interlocutorului 

că eventual i-ar putea solicita inculpatului I.L.F. să facă acest serviciu: „Dacă e la o adică îl 

pun pe ăla mic şi-i trimit două milioane”. 

În  ceea ce priveşte atitudinea procesuală a acestui inculpat, este de precizat că deşi 

acesta nu a recunoscut expresis verbis activitatea infracţională ce i-a fost reţinută în sarcină 

prin actul de sesizare a instanţei, totuşi declaraţiile date de acesta în cursul urmăririi penale şi 

apoi în faţa instanţei de fond conţin aspecte relevante pentru stabilirea adevărului judiciar. 

În acest sens este de precizat că fiind audiat de către procuror la data de 09.07.2012, 

acest inculpat a relatat următoarele întâmplări: în luna mai 2010, la propunerea inculpatului 

J.A.F. cu care a fost coleg de facultate şi care avea deja o firmă al cărei obiect de activitate îl 

reprezenta cumpărarea şi vânzarea de motorină, a fost de acord să înfiinţeze şi el o societate 

care urma să se ocupe cu comercializarea de produse petroliere, aceasta numindu-se S.C. 

D.O.L. SRL; până la sfârşitul anului 2010, societatea a desfăşurat activităţi de comercializare 

produse petroliere către S.C. PETROSTAR SERV S.R.L. din Bucureşti, transportul acestor 

produse R.izându-se prin intermediul S.C. R.T.C. SRL care aparţinea lui J.A.F., iar după 

încetarea acestor activităţi a devenit un fel de ajutor al inculpatului J.A.F., în sensul că îl 

ducea cu maşina în locurile unde avea nevoie; începând cu luna martie 2012, din iniţiativa lui 

J.A.F., urma să reia activitatea cu societatea pe care o înfiinţase el, în acelaşi domeniu al 

comerţului cu produse petroliere, astfel că a comandat către S.C. E.R.G. SRL cantitatea de 

1.000 tone de CLG, deşi nu cunoştea dacă această firmă producea astfel de combustibil, iar în 

considerarea acestei comenzi a efectuat către societatea anterior menţionată mai multe plăţi cu 

titlu de avans marfă, respectivele sume de bani fiind primite de la S.C. A.L.E. SRL 

administrată de ........., la ordinul S.C. E.S.S. S.R.L., administrată de ........., fără ca între 

societatea sa şi aceste din urmă două societăţi să existe vreun contract comercial şi fără a avea 

vreo relaţie personală cu administratorii aceloraşi societăţi; ca urmare a plăţilor avansate de 

societatea sa, nu a primit niciun produs în nicio cantitate, ci pur şi simplu dirija nişte bani între 

cei implicaţi, iar pentru banii care s-au trimis către S.C. E.R.G. SRL nu s-au emis niciodată 

facturi, nici măcar proforma; a participat de aproximativ cinci ori la desfăşurarea unor 

întâlniri care au avut loc la terasa Hotelului Emi din localitatea M.l Kogălniceanu şi la care au 

participat inculpaţii G.G, P.D.E. şi J.A.F.; ţinea legătura cu inculpatul J.A.F. printr-un telefon 

BlackBerry; în perioada 2010-2011 a scos cu titlul „plăţi diverse” sume cuprinse între 10.000 

şi 20.000 lei pe zi, adică de 15-20 de ori pe lună, sumele respective predându-le inculpatului 

J.A.F., care nu îi oferea explicaţii cu privire la destinaţia acelor bani, după părea lui, oameni 

de genul ........., ........., ......... erau racolaţi de către MITICĂ din Constanţa în scopul de a se 

înfiinţa pe numele lor societăţi comerciale, însă aceşti oameni nu erau capabili să administreze 

respectivele firme. 

În declaraţia dată în cursul cercetării judecătoreşti inculpatul, în esenţă, a reiterat mare 

parte dintre aspectele relevate cu prilejul audierii lui de către procuror, făcând totodată şi 

unele precizări suplimentare după cum urmează: când a înfiinţat S.C. D.O.L. SRL inculpatul 

J.A.F. i-a comunicat că de această societate, în fapt, se va ocupa el, iar lui îi va fi plătit un 

salariu de 4.000 lei lunar; facturile şi ordinele de plată erau completate de el, însă pe baza 

indicaţiilor transmise de inculpatul J.A.F..       

Prin această din urmă declaraţie, inculpatul I.L.F., sugerând existenţa unei similitudini 

între situaţia lui şi aceea a altor persoane care au figurat în mod formal ca administratori ai 

societăţilor comerciale fără activitate economică R.ă, folosite pentru înfăptuirea mecanismului 

evazionist, a încercat să acrediteze ideea că nu a acţionat cu vinovăţie, ci responsabilitatea 

îndeplinirii tuturor activităţilor prin care prin intermediul S.C. D.O.L. SRL a fost sprijinită 

activitatea infracţională dedusă judecăţii i-ar incumba în exclusivitate inculpatului J.A.F. din 
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iniţiativa şi sub coordonarea căruia a acţionat, însă Curtea constată că raportat la probatoriul 

strâns în cauză, această apărare nu este verificabilă. 

Astfel probatoriul la care s-a făcut trimitere în considerentele ce preced pune în 

evidenţă faptul că deşi datorită relaţiei de subordonare pe care o avea faţă de inculpatul J.A.F., 

inculpatul I.L.F. nu a reprezentat un membru important al grupului infracţional, acesta fiind 

de altfel şi motivul pentru care relaţionarea lui cu ceilalţi membri ai grupării a fost aproape 

inexistentă, totuşi acesta, cunoscând îndeaproape specificul activităţilor ce au constituit scopul 

acestei grupări, şi-a adus o contribuţie destul de însemnată la operaţionalizarea mecanismului 

de fraudare a bugetului de stat, activitatea lui fiind concentrată pe administrarea S.C. D.O.L. 

SRL şi acordarea de „asistenţă” lui J.A.F. în problemele bancare, respectiv în cele privitoare 

la înfiinţarea de societăţi comerciale. 

Inculpaţii M.O.I. şi G.P.P., administratorii S.C. B.O. SRL., respectiv S.C. A.O. SRL 

au ocupat poziţii foarte importante în structura grupului infracţional organizat, încă din stadiul 

constituirii acestuia, ambii contribuind în mod esenţial la reuşita activităţilor infracţionale ce 

au constituit scopul acestui grup. În concret, rolul pe care cei doi inculpaţi anterior menţionaţi 

şi l-au asumat în mod voit şi conştient în cadrul grupării criminale la constituirea căreia au 

participat, a constat în aceea că prin intermediul lor şi al societăţilor pe care le administrau a 

fost asigurată valorificarea prin distribuirea pe piaţa de consum a motorinei euro 5 care era 

achiziţionată de S.C. E.R.G. SRL în regim suspensiv de la plata accizelor şi le era livrată sub 

aparenţa unor operaţiuni comerciale fictive derulate cu nişte societăţi comerciale care nu 

desfăşurau activităţi economice R.e, materialul probator existent în cauză demonstrând mai 

presus de orice dubiu că aceştia au acţionat în deplină cunoştinţă de cauză asupra provenienţei 

ilicite a combustibilului şi în conivenţă infracţională cu ceilalţi membri ai grupului. 

Cu prilejul prezentării acelei etape a mecanismului evazionist referitoare la achiziţiile 

fictive de motorină euro 5 R.izate de S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. de la furnizori cu 

comportament de societăţi „fantomă”, s-a precizat că, în scopul de a oferi o justificare formală 

stocurilor faptice de motorină euro 5 achiziţionată fără forme legale de la S.C. E.R.G. SRL şi 

revândută ulterior, aceste două societăţi au înregistrat în contabilitatea proprie documente 

justificative care atestau în mod fictiv că motorina ar fi fost achiziţionată de la S.C. C.D. SRL 

şi S.C. A.L.E. SRL (societăţi care, în fapt, nu desfăşurau nicio activitate economică şi care 

erau controlate de inculpaţii C.D. şi J.A.F.), în plus, în cazul S.C. B.O. SRL., fiind declarate 

astfel de achiziţii fictive şi de la S.C. K.L..S.R.L., S.C. P.O.D. S.R.L., S.C. B.S. S.R.L. şi S.C. 

B.G.L. S.R.L. (controlate în fapt de inculpaţii P.D.E. şi J.A.F. şi care din raţiuni necunoscute 

Curţii nu au fost trimise şi ele în judecată). 

Totodată, Curtea reaminteşte că în cadrul aceleiaşi secţiuni au fost analizate în detaliu 

gravele nereguli şi neconcordanţe pe care probatoriul strâns în cauză le pune în evidenţă în 

privinţa documentele de provenienţă care însoţesc facturile de achiziţie a motorinei euro 5, 

înregistrate în contabilitatea celor două societăţi şi care demonstrează caracterul fictiv al 

acestor tranzacţii. Pentru a conferi claritate şi coerenţă demersului său, Curtea va relua în cele 

ce urmează prezentarea sintetică a deficienţelor constatate cu privire la aceste documente de 

provenienţă. Astfel: 

...... 

Cu prilejul audierii lor în cursul cercetării judecătoreşti, inculpaţii M.O.I., 

administrator ai S.C. B.O. SRL. şi G.P.P., administrator al S.C. A.O. S.R.L. au declarat că au 

derulat aceste relaţii comerciale având ca obiect achiziţionarea de motorină de la S.C. C.D. 

SRL şi S.C. A.L.E. SRL la iniţiativa inculpatului J.A.F., care s-a recomandat drept 

reprezentant al acestor societăţi şi, deşi nu au avut nicio întâlnire cu persoanele  care aveau 

calitatea de administratori ai respectivelor societăţi, lucru care de altfel se întâmpla în mod 

uzual în relaţiile cu partenerii de afaceri, nu au avut nicio suspiciune cu privire la legalitatea 

desfăşurării acestor tranzacţii, întrucât J.A.F. le-a prezentat atât documentele care atestau 
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autorizarea societăţilor anterior menţionate pentru a comercializa motorină en-gros, fără 

depozitare, cât şi dovezi cu privire la faptul că motorina vândută de acestea avea acciza 

plătită, motivul pentru care au consimţit la derularea acestei afaceri constând în aceea că 

preţul carburantului achiziţionat de la aceste societăţi includea şi preţul transportului care era 

efectuat cu mijloacele de transport ale furnizorilor, iar plata mărfurilor, cu acordul 

furnizorilor, urma a fi făcută într-un interval de 30 de zile de la livrare. Totodată, inculpaţii au 

mai susţinut că toate tranzacţiile comerciale efectuate cu aceste societăţi au avut un caracter 

legal, întrucât au fost atestate prin documente justificative care au fost înregistrate în mod 

legal în contabilitatea S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. SRL aspect care, de altfel, a fost menţionat 

şi în cuprinsul raportului de expertiză întocmit în cauză, iar societăţile pe care le administrau 

nu au avut niciun fel de relaţii de afaceri cu S.C. E.R.G. SRL, aspect de asemenea subliniat de 

către expertiza contabilă administrată în cauză. În plus inculpatul G.P.P. a menţionat că 

rapoartele de încercare prin care se atestă calitatea motorinei nu se emit niciodată pentru 

fiecare cisternă în parte, cum greşit s-a reţinut în cuprinsul raportului de expertiză întocmit în 

cauză, ci pentru o cantitate mai mare, astfel că este perfect legal ca un raport de încercare să 

fie ataşat la mai multe facturi de vânzare motorină ce provine din acelaşi lot, aspect pe care îl 

dovedeşte cu înscrisurile pe care le-a depus la dosarul cauzei în apărare şi care atestă că chiar 

în situaţia unei relaţii comerciale pe care acuzarea o consideră drept R.ă şi legală, aceea cu 

S.C. M.C. S.R.L., un singur raport de încercare a fost ataşat la mai multe facturi de vânzare 

motorină emise de acest furnizor. De asemenea, inculpatul M.O.I. a mai precizat că nu era 

preocupat şi nici nu era de datoria lui să verifice şi să constate eventualele nereguli ori 

probleme de nelegalitate pe care societăţile de la care cumpăra motorina le-a ar fi avut în ceea 

ce priveşte achiziţionarea sau producerea carburantului pe care i-l vindeau, ci acesta era 

atributul organelor judiciare, el neputând avea cunoştinţă despre modul în care aceste societăţi 

dobândeau respectivul carburant, mai ales că societatea sa a fost supusă unor controale 

riguroase din partea autorităţilor statului (Garda Financiară, ANAF, autorităţi vamale), care 

nu au constatat vreo neregulă referitor la derularea relaţiilor comerciale cu aceste societăţi.  

Dacă operaţiunile comerciale desfăşurate de S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. S.R.L. cu 

furnizorii de motorină euro 5, S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL S.C. K.L..S.R.L., S.C. P.O. 

S.R.L., S.C. B.S. S.R.L. şi S.C. B.G.L. S.R.L. ar fi scoase din contextul activităţii de 

ansamblu a grupului infracţional organizat în cadrul căreia s-au înglobat ca etapă distinctă a 

înfăptuirii mecanismului evazionist, aceste apărări ale inculpaţilor M.O.I. şi G.P.P. s-ar putea 

bucura de o urmă de credibilitate, numai că, instanţa nu poate face abstracţie de faptul că 

astfel cum rezultă din probatoriul administrat, cei doi inculpaţi anterior menţionaţi au acţionat 

într-o conivenţă infracţională deplină cu alţi membri ai grupării, cu care şi-au coordonat 

activităţile astfel încât să creeze aparenţa de legalitate şi de bună credinţă a acestor achiziţii de 

motorină atestate scriptic, având conştiinţa acută a faptului că în R.itate motorina era livrată în 

mod nelegal de către S.C. E.R.G. SRL şi nu avea acciza plătită. 

Sub acest aspect, fără a putea pretinde că cei doi inculpaţi ar fi avut în mod obiectiv 

posibilitatea de a sesiza toate neregulile ce au fost puse în evidenţă de expertiza contabilă 

judiciară administrată în cauză cu privire la documentele de provenienţă ce însoţesc facturile 

emise de furnizorii fictivi de motorină, Curtea nu poate totuşi ignora faptul că referitor la 

unele dintre aceste deficienţe stătea în puterea inculpaţilor şi chiar trebuia să le observe şi să 

le remedieze, atitudinea de tolerare a lor demonstrând că aceştia au avut reprezentarea clară a 

caracterului simulat al tranzacţiilor pe care respectivele documente le atestau. 

Astfel, spre exemplu, pornind de la premisa că ambii inculpaţi, potrivit propriilor lor 

afirmaţii, dispuneau de o experienţă remarcabilă în domeniul comercializării produselor 

petroliere, nu se poate susţine că n-au observat că  niciunul dintre documentele justificative 

emise de furnizorii S.C. C.D. SRL şi  S.C. A.L.E. S.R.L. nu erau însoţite şi de documentele pe 

care R.D., respectiv L.R. S.R.L. susţin că le eliberează la momentul livrării combustibilului 
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către client (nota de livrare, tichet de livrare şi raport de aditivare, în cazul R.D., respectiv 

nota de greutate; tichete debitmetru, PO-ul de plata a accizei, certificate de conformitate 

(RAR) şi licență, în cazul L.R. S.R.L.), cu atât mai mult cu cât, în cazul unor raporturi 

comerciale R.e existente între S.C. A.O. S.R.L. şi S.C. M.C. S.R.L. s-a constatat că aceste 

documente sunt ataşate la factura de achiziţie, explicaţia cea mai plauzibilă a lipsei acestor 

înscrisuri fiind aceea că întocmirea lor nu a fost necesară de vreme ce aceste circuite de 

comercializare motorină nu au existat în mod R.. 

De asemenea, în ceea ce priveşte situaţia S.C. B.O. SRL., administratorul acesteia, 

inculpatul M.O.I. nu a oferit nicio explicaţie asupra faptului că o proporţie covârşitoare a 

facturilor de achiziţie motorină provenind de la furnizorii cu comportament de societăţi 

„fantomă” nu sunt însoţite de rapoarte de încercare şi declaraţii de conformitate, o atare 

situaţie datorându-se împrejurării că aceste documente (oricum false) nu erau puse la 

dispoziţia cumpărătorului, aşa cum ar fi fost firesc într-o relaţie de afaceri onestă, odată cu 

facturile de achiziţie a mărfii, ci, doar în unele cazuri, erau transmise în mod aleator mult mai 

târziu. 

Edificator în acest sens, este dialogul pe care prin intermediul comunicărilor tip SMS, 

inculpatul M.O.I. l-a avut cu inculpatul J.A.F. la data 13.03.2012. Concret, în ziua anterior 

menţionată la ora 19.49:54, inculpatul M.O.I. a transmis către inculpatul J.A.F. un SMS cu 

următorul conţinut: „Nu am decl şi rap de incercare pe Decembrie şi ianuarie la nici 

una” (n.n. referindu-se la declaraţiile de conformitate şi rapoartele de încercare ce ar fi trebuit 

anexate documentelor justificative emise de furnizorii fictivi de motorină). Ca răspuns la 

cererea inculpatului M.O.I., inculpatul J.A.F. i-a comunicat că are cunoştinţă de acest aspect 

şi că „o să le pun la poştă”.În acelaşi sens, în ziua de 18:06:2012, la ora 11:45:40, conversând 

telefonic cu angajata lui B.T., inculpatul M.O.I. o întreabă pe aceasta: „Cu ce dată îs alea ... 

avizele alea?”, context în care interlocutoarea îi răspunde că un singur aviz de transport care 

poartă data de 17.06. este de la S.C. P.O.D. S.R.L. către ei, iar două sunt de la MAIRON către 

PREMIUM, în final inculpatul M. dispunându-i acesteia să îl anunţe când vor veni şi celelalte 

avize de la P.O. către S.C. BEN OIL S.R.L. Tot în data de 18.06.2012, la ora 15:43:26, 

inculpatul M.O.I. a luat legătura cu inculpatul J.A.F., cerându-i „să pregătească actele pe 

lunile aprilie, mai şi iunie”: „mă p… pe el de bb nu mai are semnal, să mi pregatesti pt 

aprilie după 18 pe mai şi iunie decl si cert pt agro” (n.n. este vorba de S.C. A.L.E. S.R.L.).. 

Rezultă, aşadar că documentele care atestau conformitatea mărfurilor erau solicitate şi 

primite de inculpatul M.O.I., uneori şi  după un interval de trei luni de la momentul 

cumpărării motorinei, exclusiv în scopul de a asigura aparenţa de R.itate şi de legalitate a 

operaţiunilor comerciale fictive desfăşurate cu societăţile comerciale controlate de inculpatul 

J.A.F., menite a masca tranzacţiile R.e având ca obiect livrarea nelegală de motorină de către 

S.C. E.R.G. SRL 

Şi în ceea ce priveşte documentele doveditoare ale plăţii accizelor pentru motorina 

pretins achiziţionată de la societăţile comerciale reprezentate în fapt de inculpatul J.A.F., 

inculpaţii M.O.I. şi G.P.P. au manifestat o atitudine „voit” neglijentă, întrucât fiind conştienţi 

de faptul că societăţile respective nu dispuneau de astfel de documente legal emise de către 

autorităţile fiscale competente, aceştia au recurs la stratagema utilizării unor declaraţii 

olografe lipsite de orice valoare juridică, tocmai pentru ca la nevoie să le poată invoca cu titlu 

de dovezi ale diligenţelor depuse pentru verificarea acestui aspect. 

În plus, Curtea constată că elemente probatorii relevante pentru dovedirea atitudinii 

psihice conştiente a inculpaţilor asupra naturii frauduloase a achiziţiilor de motorină euro 5 

provenind în fapt de la S.C. E.R.G. SRL, au fost obţinute şi în urma exploatării autorizaţiilor 

de supraveghere tehnică emise de instanţa de judecată. 

Astfel, din comunicările pe care în ziua de 10.05.2012 şi le-au transmis prin mesaje de 

tip SMS inculpaţii M.O.I. şi J.A.F. rezultă că adeseori facturile de achiziţie a motorinei nu 
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erau predate către S.C. B.O. SRL. la momentul livrării mărfii, ci erau transmise ulterior. În 

concret, la ora 08.37:51, inculpatul M.O.I. a expediat către J.A.F. următorul mesaj:„fact de la 

Premium le-aş vrea dacă se poate sau cate sunt si cu data te rog”, iar la 08.38.37, inculpatul 

J.A.F. i-a răspuns „Ok. Iti dau pe mail cand ajung la birou”. 

De asemenea, în ziua de 18.06.2012, la ora 14:40:14, în contextul unui control al 

autorităţilor statului declanşat asupra S.C. B.O. SRL. („o mai venit unul de la pol medias vrea 

filmările de la comservis” – SMS transmis inculpatului M.O.I. de către angajatul lui V.A.S. 

ŞTEFAN la ora 12:04:40; „chiar am un control acuma ... îs cu controalele ... am vama şi 

astea pe la mine şi na...” – convorbire telefonică purtată de inculpatul M.O.I. cu un 

interlocutor pe nume LUCI la ora 12:28:45), inculpatul M.O.I. a primit un SMS de la 

angajatul A.A.S. prin intermediul căruia acesta îl anunţa că organele de control „au nevoie de 

fac între oskar şi mairon”, astfel că prin SMS-ul expediat la ora 14:50:14, inculpatul M. i-a 

transmis subordonatului lui următoarea dispoziţie „du te sus are ceva pe baznei de la oscar 

dar alea trebuie să le ceară de la premium ei treb să le aibă”. În continuare la ora 14:53:17, 

inculpatul M.O.I. a discutat pe telefonul angajatului lui V.A.S. cu unul dintre reprezentaţii 

organelor de control, căruia i s-a adresat cu apelativul „domnu’ Adi”, context în care ca 

răspuns la solicitarea acestuia de a prezenta documentele de proveninţă a motorinei pe relaţia 

OSKAR - M.G. („io tră’ să-nchid cercu’”), inculpatul M.O.I. i-a comunicat că nu are de unde 

să aibă acele documente, însă în urma insistenţelor organului de control care i-a sugerat să le 

ceară direct de la M.G., inculpatul M. a promis că le va face rost şi i le va prezenta în ziua 

următoare. Încercând să găsească o soluţie rapidă pentru rezolvarea onorabilă a acestei 

probleme, la ora 15:06:23, inculpatul M.O.I. i-a transmis angajatului lui .... următorul 

SMS: „Vezi ca au soferii hărtiile de la oscar la mairon ia le de la sof si mi le dai mie”, însă la 

ora 15:12:05, acesta i-a răspuns tot prin SMS că „Nu au şoferii acte”.   

Iată deci cu câtă bună-voinţă şi îngăduinţă se desfăşura un control al autorităţilor 

statului asupra comerciantului S.C. B.O. SRL. care nu era în măsură să prezinte toate 

documentele necesare stabilirii provenienţei carburantului, remarcabilă sub acelaşi aspect 

fiind şi atitudinea condescendentă pe care reprezentantul organului de control o manifestă faţă 

de patronul societăţii controlate căruia i se adresează cu calificativul „şefu”. De altfel, lipsa 

efectuării unor controale ample, ferme şi riguroase asupra activităţii de achiziţionare a 

motorinei de la societăţile care nu desfăşurau o activitate economică R.ă (S.C. C.D. SRL, S.C. 

A.L.E. SRL S.C. K.L..S.R.L., S.C. P.O.D. S.R.L., S.C. B.S. S.R.L. şi S.C. B.G.L. S.R.L.) 

explică şi inexistenţa vreunor nereguli care să fi fost constatate în legătură cu aceste tranzacţii 

atestate doar scriptic. 

Interceptările şi înregistrările de convorbiri telefonice şi comunicări oferă date şi 

informaţii elocvente şi cu privire la faptul că inculpatul M.O.I. avea cunoştinţă de 

împrejurarea că inculpatul P.D.E. era „coordonatorul” distribuţiei de motorină, ba chiar că 

acesta era cel care decidea preţul carburantului. 

Astfel, în ziua de 25.04.2012, ora 10:11:42, între inculpatul M.O.I. şi inculpatul P.U.E. 

au avut loc două convorbiri telefonice referitor la modalitatea greoaie de descărcare a 

autocisternelor, discuţia dintre aceştia relevând faptul că deşi inculpatul P.D.E. nu avea nicio 

calitate oficială în cadrul vreuneia dintre societăţile comerciale cu care S.C. B.O. SRL. 

teoretic avea raporturi comerciale în domeniul achiziţiilor de motorină, totuşi acesta era 

considerat de către administratorul S.C. B.O. SRL. drept partener de afaceri: M.O.I.: „C-or 

ajuns târziu ai tăi (n.n. inculpatul M.O.I. vorbea în cunoştinţă de cauză, cunoscând că 

inculpatul P.D.E. coordonează distribuţia de motorină), mă omule, mă…. O întârziat ai tăi, 

mă frate, mă. O venit târziu… Ăia o stat acolo ... proşti , vreo două, trei ore, a mei şi n-o avut 

ce face. Pân-or ajuns...” P.D.E.: „Pe la ce oră.. bine, a ajuns că asta e n-ai cum să ajungi mai 

de … mai ca lumea.” (n.n. nici inculpatul P.D.E. nu-şi neagă calitatea de  „coordonator” al 

activităţii de transport şi livrare a motorinei) ... P.D.E.: „şi diseară cum ai?” M.O.I.: „Păi io 
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ţi-am zis că acuma io pot să mă duc cu astea, cu două o dată să fac, ştii? ... Şi pot să vin la 

opt, la nouă, la zece, când ai tu nevoie.” P.D.E.: „Vedem. Da’ să fie aşa. Io-ţi spun de acum 

cum faci, io … viu la ora opt ne vedem. Atâta-ţi zic.” M.O.I.: „La opt, tată!”. 

După aproximativ zece minute, la ora 10:21:18 interlocutorii anterior menţionaţi au 

reluat discuţie privitoare la lămurirea motivelor pentru care autocisternele expediate de 

inculpatul P.D.E. au fost descărcate cu întârziere, în cadrul aceleiaşi convorbiri discuţia fiind 

direcţionată şi către S.C. A.O. S.R.L. şi către patronul acesteia, inculpatul G.P.P.: P.D.E.: 

„Sor-ta aia de acolo (n.n. referire la S.C. A.O. S.R.L.). Fi atent! Ăla... aia, aia ... mă-ta mare 

aia bătrână ... a venit e disperată.” M.O.I.: „Io te cred mă, că acuma-i dispe... îs 

disperaţi..”  M.O.I.: „Da’ când o trebuit n-o fost disperaţi.”P.D.E.: „Ştii cum vorbeşte? Ca o 

fată mare la măritat.” M.O.I.: „Da’ mă, da, când o fost n-o fost disperat?” (n.n. se observă 

că inculpatul M.O.I. uită că P.D.E. vorbea de „sor-ta” sau „mă-ta mare aia bătrână” şi face 

referire la inculpatul G.P.P.). 

În ziua de 27.04.2012, ora 13.53.31, inculpatul M.O.I. a fost contactat telefonic de 

către inculpatul P.D.E., care folosind un ton de superioritate, i-a reproşat că nu a rezolvat 

problema descărcării rapide a tuturor autocisternelor pe care i le trimisese încărcate cu 

motorină: P.D.E.: „...... 

În acelaşi sens, la data de 09.06.2012, ora 09:07:57, inculpatul M.O.I. i-a transmis un 

SMS lui J.A.F., rugându-l să îi transmită lui P.D.E. că are probleme cu livrarea motorinei 

furnizată de acesta, mai departe către S.C. A. S.R.L., din cauza lui B.D., administratorul 

respectivei societăţi: „vb tu cu tataie ca sunt undeva si nu am semnal nici pe bb nici pe 

cosmot, ara(n.n. S.C. A. S.R.L.) nu vine numai luni sa imbatat fraierul ăla (n.n. B.D.) şi a zis 

că îi trimite luni dimineaţa pe ai lui si nu mai am unde sa desc pana luni”. 

Au urmat două convorbiri telefonice cu acelaşi inculpat J.A.F. care nu apucase să 

verifice mesajele primite („să te uiţi o ţâră la ăla, la VODA ăla, ... uită-te când ai timp. Că nu 

am semnal pe ... şti? Pe alealalte că-s undeva…. Uită-te când te trezeşti….să-i zici o ţâr’ să 

ştie”). 

Inculpatul J.A.F. a priceput mesajul şi l-a trimis mai departe către inculpatul P.D.E. 

care fiind alertat de impedimentul ivit în derularea fluentă a afacerii, după aproximativ 10 

minute, respectiv la ora 10:49:33, l-a apelat pe inculpatul M.O.I., căruia i-a solicitat explicaţii 

pentru situaţia creată şi, totodată, i-a cerut ca  autocisternele care erau deja pe drum să rămână 

în curtea S.C. B.O. SRL., „până luni”, solicitare cu care interlocutorul se declară de acord, 

dar îl roagă pe inculpatul P.D.E. să organizeze livrările de motorină în aşa fel încât, cel puţin 

pentru moment, să nu mai trimită prea multe transporturi: P.D.E.: „.............. 

În acelaşi sens, la data de 26.06.2012, urmare a mişcărilor apărute în piaţă cu privire la 

preţul motorinei, inculpatul M.O.I. i-a transmis inculpatului  J.A.F. următorul SMS:„Anunţă l 

pe tataie a apărut pe site la petrom ieftinire astăzi”. Acest SMS survine urmare a unui mesaj 

primit la rândul său de către inculpatul M.O.I. de la numitul B.D., administratorul S.C. A. 

S.R.L., la data de 25.06.2012, ora 22:33:46, cu următorul conţinut: „Cu 5.10 iau 10 Daca nu 

poti iau 3 Da msg pe celalalt”. De altfel, tot în ziua de 25.06.2012, printr-un mesaj transmis 

la ora 22:42:54, inculpatul M.O.I. îi promisese lui B.D. că va discuta cu P.D.E. despre preţul 

de livrare a motorinei, lucru care aşa cum am arătat s-a şi întâmplat în ziua următoare: „Ia 3 

maine, acum degeaba vb că sigur nu mai lasă, vb eu maine şi te anunţ”. 

În ziua de 26.06.2012, unul dintre şoferii S.C. R.T.C. SRL a fost implicat într-un 

accident rutier, context în care la ora 10:44:15, inculpatul J.A.F. i-a transmis lui M.O.I. 

următorul SMS: „E varza sof. + 2 morti + 1 ranit. Ajung eu intr o ora in buc sa vb cu el. Sunt 

de la 3 noaptea pe autostrada”, iar acesta din urmă, la ora 10:44:32, i-a trimis la rândul lui un 

mesaj inculpatului J., adresându-i rugămintea „Spune i sa ma sune el are nr meu pe care ma 

poate suna” (n.n. referindu-se la inculpatul P.D.E.). Această menţiune privitoare la accidentul 

de circulaţie în care fusese implicat unul dintre şoferii S.C. R.T.C. SRL figurează consemnată 
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şi într-una din agendele aparţinând inculpatului P.D.E. : „Gaga accident 26.06.”, respectiv în 

agenda cu coperte de culoare portocaliu-albastru cu inscripţia Banca Italo Veneto ridicată cu 

prilejul percheziţiei domiciliare efectuată în locuinţa inculpatului P.D.E.. 

În ziua următoare, 27.06.2012, prin intermediul unui SMS transmis la ora 09:31:09, 

inculpatul M.O.I. l-a rugat pe J.A.F.: „Zi  la tat sa ma sune te rog”. Câteva minute mai târziu, 

prin SMS-ul expediat la ora 09:40:30, inculpatul J. a confirmat că „îi zic acu” şi totodată l-a 

rugat pe inculpatul M. „Tati, da-i 18 kg agri beci” (referindu-se la efectuarea unei plăţi către 

S.C. A.L.E. S.R.L.). 

Ori, observând limbajul codificat folosit de către interlocutorii acestor convorbiri 

telefonice redate cu titlu exemplificativ, Curtea concluzionează că în niciun caz acesta nu 

poate fi specific derulării unor raporturi comerciale oneste, aşa cum în mod neverosimil şi 

neplauzibil pretinde inculpatul M.O.I. şi apărarea acestuia. 

Pentru a pune la punct detaliile afacerii pe care o derulau, între inculpaţii care se 

ocupau cu livrarea efectivă a motorinei neaccizate provenind de la S.C. E.R.G. SRL 

(inculpaţii P.D.E. şi J.A.F.) şi cei ale căror atribuţii constau în valorificarea acestui carburant 

(inculpaţii M.O.I. şi G.P.P.) au avut  loc numeroase întrevederi, unele dintre acestea fiind 

surprinse cu prilejul supravegherilor operative efectuate în cauză. 

Astfel, la data de 15.03.2012, în intervalul orar 12.44 – 14:25, în incinta restaurantului 

Tratoria Il Calcio Atheneu din Bucureşti a avut loc o „întâlnire de afaceri” la care au 

participat M.O.I., J.A.F., N.A. şi P.D.E. (a se vedea planşele foto aferente activităţii de 

supraveghere operativă a acestui episod). 

Ulterior, la data de 31.03.2012, inculpatul M.O.I., alături de inculpaţii P.D.E. şi J.A.F., 

s-au aflat „în pelerinaj” la mânăstirea Prislop, judeţul Hunedoara. Astfel cum se poate 

observa din planşele foto aferente activităţii de supraveghere operativă desfăşurată în acest 

context, pe parcursul acestei întrevederi, care nu a avut doar scop turistic sau religios, 

inculpatul M.O.I. a consultat un dosar cu documente ce i-a fost predat de către ceilalţi doi 

inculpaţi. În contextul acestei întâlnirii, inculpatul M.O.I. a purtat mai multe discuţii 

telefonice cu numitul N.A., administrator al S.C. E. S.R.L., societate care achiziţiona 

motorină de la S.C. B.O. SRL., subiectul fiind intermedierea unei întâlniri între P.D.E. şi 

N.A.. 

Astfel, în ziua de 31.03.2012, la ora 14:20:19, între interlocutorii anterior menţionaţi 

se poartă prin telefon următorul dialog: N.A.: „...........” Ulterior, la 18:04:33, între cei doi a 

avut loc o nouă convorbire telefonică cu prilejul căreia inculpatul M.O.I. i-a transmis lui N.A. 

că nu l-a mai sunat întrucât „ăsta o zis că nu se mai opreşte că-i cu familia cu finii”: 

O altă întâlnire a avut loc în data de 11.04.2012, în incinta Hotelului Ramada din 

Bucureşti, la care au participat inculpaţii M.O.I., J.A.F. şi P.D.E., ocazie cu care cei trei au 

perfectat un nou sistem de comunicare, în mod conspirat, prin intermediul tabletelor PC. 

Dovadă în acest sens stau comunicările pe care în perioada ulterioară inculpaţii anterior 

menţionaţi le-au efectuat între ei. 

Astfel, la data de 13.05.2012, în intervalul ora 23:51:55 – 23.56:55, între 

inculpaţii M.O.I. şi J.A.F. a avut loc un schimb de SMS–uri cu următorul conţinut: 

J.A.F.:  „Bb” (n.n. BlackBerry), M.O.I.: „Ac am aj nu am curent pe bb îţi dau 

imd”,  J.A.F.: „Pai vezi ca tre sa.l incarci…Nu merge fara curent :p”, M.O.I.: „L am pus la 

inc”. De asemenea, în ziua de 22.06.2012, ora 11:36:51 inculpatul J.A.F. l-a atenţionat pe 

inculpatul M.O.I. să folosească terminalul BlackBerry: „tati! bb bb bb!”. 

La rândul său şi inculpatul G.P.P. obişnuia să se deplaseze în municipiul Bucureşti 

pentru a participa la întâlniri cu „furnizorii de motorină” - inculpaţii J.A.F. şi P.D.E.. 

Astfel, la data de 05.03.2012, aşa cum reiese din planşele foto aferente activităţii de 

supraveghere operativăefectuată cu prilejul acestei întrevederi, inculpatul G.P.P. s-a întâlnit 

cu P.D.E. şi J.A.F., în incinta localului Trattoria Il Calcio Atheneu. Pe parcursul discuţiilor 
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purtate cu acest prilej, inculpatul J.A.F. a ieşit din restaurant pentru a se întâlni cu omul său de 

încredere, inculpatul I.L.F. de la care a primit o pungă de culoare albă cu documente care, 

ulterior a fost remisă inculpatului G.P.P., cel din urmă părăsind localul cu respectivele 

materiale asupra sa. 

Anterior acestei întâlniri, respectiv în ziua de 29.02.2012, ora 10:55:46, inculpatul 

G.P.P. a discutat telefonic cu inculpatul M.O.I. pe tema faptului că fusese „convocat” la 

Bucureşti de P.D.E.. Cu acelaşi prilej, cei doi interlocutori şi-au manifestat nemulţumirea 

legată de împrejurarea că nu aveau cumpărători pentru motorină achiziţionată, întrebându-se 

reciproc dacă este profitabil să mai continue această relaţie de afaceri fie şi pentru a stoca 

combustibilul cumpărat: G.P.P.: „...................  

Discuţia privitoare la acelaşi subiect a fost reluată de cei doi interlocutori câteva ore 

mai târziu, în cadrul unei convorbiri telefonice purtată în aceeaşi zi, la ora 14:22:42: G.P.P.: 

„.... 

Cu privire la modalitatea concretă în care se R.izau transporturile de motorină 

provenind în fapt de la antrepozitarul S.C. E.G. S.L.L., Curtea constată că probatoriul strâns 

în cauză pune în evidenţă următoarele aspecte: 

În fapt, astfel cum au subliniat şi şoferii angajaţi ai S.C  R.T.C. S.R.L., martorii 

.. autocisternele încărcate cu motorină achiziţionată din O.T. treceau mai întâi pe la sediul 

S.C. E.R.G. SRL, situat în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, unde nu staţionau 

decât pentru răgazul necesar schimbării documentelor de transport şi al înlocuirii sigiliilor, 

după care parcurgeau următorul traseu: Hârşova – Slobozia – Urziceni – Bucureşti – Piteşti – 

Râmnicu Vâlcea – Sibiu (Mediaş). În momentul în care autocisternele ajungeau la destinaţie, 

combustibilul era transvazat în autocisterne aparţinând S.C. A. S.R.L. şi S.C. E. S.R.L., 

societăţi care cumpărau motorina de la S.C. B.O. SRL. 

Pentru a disimula provenienţa mărfurilor, inculpatul M.O.I. dispunea angajaţilor lui, 

B.T. şi D.A. să întocmească documente de transport care să ateste că S.C.B.O. S.R.L. era 

expeditorul motorinei livrate către S.C. A. S.R.L. şi S.C. E. S.R.L., numerele de înmatriculare 

ale mijloacelor de transport fiind diferite de cele ale autocisternelor care porneau de la S.C. 

E.R.G. SRL 

În acest scop, în mod constant, inculpatul M.O.I. primea pe fax, de la reprezentanţii 

S.C. E. S.R.L., sub forma unor menţiuni olografe, datele privitoare la numele şoferului, 

numerele de înmatriculare ale maşinii, cantitatea de motorină, preţul şi data livrării. Astfel, la 

data de 31.05.2012, ora 14:07:04, inculpatul M.O.I. a primit prin fax de la S.C. E. S.R.L. 

următoarele informaţii: „1. şofer: ...... 

Că lucrurile s-au petrecut în modalitatea anterior expusă o demonstrează şi 

convorbirile telefonice purtate între inculpaţii M.O.I. şi P.D.E. în data de 25.04.2012, la orele 

13:42:15 şi 13:44:00, când acesta din urmă, pentru a urgenta descărcarea autocisternelor i-a 

solicitat lui M.O.I. să încerce să redirecţioneze autocisternele aparţinând S.C. R.T.C. SRL 

direct către beneficiarii S.C. A. S.R.L. şi S.C. E. S.R.L., însă inculpatul M.O.I. i-a precizat că 

a încercat acest lucru, dar administratorii celor două societăţi nu au fost de acord întrucât ar 

putea fi probleme cu„numerele de maşini”, și în plus societatea pe care o administrează nu 

dispune decât de trei autocisterne care nu pot face față: P.D.E.: „................ 

La data de 26.04.2012, ora 13.08.20, între cei doi inculpaţi a avut loc o nouă discuţie 

telefonică pe parcursul căreia, inculpatul P.D.E. şi-a manifestat nemulţumirea că S.C A. 

S.R.L. şi S.C. E. S.R.L. se aprovizionează cu motorină şi din alte surse din zona de sud a 

ţării („de aicea de jos”). În continuare, subiectul conversaţiei dintre aceştia l-a reprezentat 

viitoarele livrări de motorină ce urma a fi efectuate către S.C. B.O. SRL., în acelaşi context 

inculpatul P.D.E. plângându-se de comportamentul neîndemânatic al inculpatului G.P.P. care 

nu reuşea să valorifice cu rapiditate motorina pe care i-o livra: P.D.E.: „.... .... st
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În ceea ce priveşte apărarea inculpatului M.O.I., în sensul că unul dintre motivele 

determinante în considerarea cărora a optat pentru achiziţionarea de motorină de la firmele 

reprezentate de inculpatul J.A.F. l-ar fi reprezentat împrejurarea că preţul de achiziţie al 

carburantului includea şi preţul transportului care era suportat de către furnizor, Curtea 

constată că şi această susţinere este demontată de probatoriul cauzei, întrucât, astfel cum 

rezultă din raportul de expertiză contabilă judiciară administrat în cursul urmăririi penale, în 

perioada mai 2011 – februarie 2012, S.C. B.O. SRL. a achitat către S.C. R.T.C. SRL suma 

totală de 256.680,00 lei cu titlul de contravaloare pentru prestaţii servicii de transport, 17 

dintre cele 18 facturi emise de transportatorul S.C. R.T.C. SRL către beneficiarul S.C. B.O. 

SRL. având înscrisă motivaţia: “Transport auto: Constanţa – Mediaş”, iar o factură poartă 

menţiunea, “Transport auto: Galaţi - Mediaş, Mediaş – Galaţi”. De altfel, acelaşi aspect 

rezultă şi din conţinutul unei comunicări tip SMS transmisă de inculpatul J.A.F. către 

inculpatul M.O.I. în ziua de 25.04.2012, ora 12:48:11 cu următorul conţinut: “Te rog achit-mi 

10.000 din factura de transport. Din socoteala, am nevoie să plătesc salarii. Mă poţi rezolva? 

Ori în transilvania ori în bcr”.   

De asemenea, împrejurarea că achiziţiile de motorină provenind de la societăţile 

fantomă controlate de inculpaţii P.D.E. şi J.A.F., precum şi operaţiunile de revânzare 

ulterioară a acestor mărfuri au fost înregistrate în contabilitatea S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. 

SRL iar în raport cu aceste activităţi economice au fost calculate şi achitate obligaţiile fiscale 

datorate bugetului de stat, nu este în măsură a face dovada bunei lor credinţe vis a vis de 

veridicitatea şi legalitatea acestor raporturi comerciale, întrucât acest mod de operare a fost 

anume gândit în cadrul schemei infracţionale concepută de membrii grupului infracţional 

organizat, tocmai pentru a asigura posibilitatea recuperării într-o manieră aparent legală a 

beneficiilor rezultate din înfăptuirea acestui amplu mecanism evazionist. 

De altminteri, dacă aceste relații de afaceri ar fi fost cu adevărat legale, așa cum 

pretinde inculpatul M.O.I., atunci cum se explică atitudinea temătoare și suspicioasă pe care 

acesta o exprimă în cuprinsul comunicărilor SMS pe care în ziua de 21.05.2012, ora 09:28:44 

și 09:36:50 le-a transmis către angajatul lui V.A.S., având următorul conținut : „I ai mai văzut 

pe ăia? Oricum să fi atent, dacă obs ceva maşini suspecte să mă anunţi,şi să le iei şi nr de 

înmatric”; „Fi cu ochii n 4 ,şi ziua fi atent şi noaptea”. 

Toate argumentele de fapt expuse în considerentele ce preced cu privire la atitudinea 

subiectivă conştientă a inculpaţilor M.O.I. şi G.P.P. asupra caracterului simulat al raporturilor 

comerciale desfăşurate cu societăţile controlate de inculpaţii J.A.F. şi P.D.E., menite a masca 

adevărata provenienţă a motorinei euro 5 care, în fapt, era livrată de către S.C. E.R.G. SRL, 

fără a avea acciza plătită, fac inadecvată şi invocarea în apărarea acestora a acelei 

jurisprudenţe a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit căreia un comerciant nu poate fi 

făcut responsabil de comportamentul nelegal al partenerului de afaceri. 

******* 

Evaluând conduita de ansamblu a membrilor grupului infracţional organizat prin 

prisma probatoriului cauzei, Curtea constată că acesta s-a caracterizat printr-o conspirativitate 

exacerbată, materializată prin folosirea unor modalităţi clandestine de comunicare, care 

presupuneau utilizarea, de regulă, a serviciului Messenger al terminalelor BlackBerry, 

schimbarea în mod constant şi repetat a terminalelor telefonice utilizate ori folosirea unor 

numere de telefon „dedicate” (folosite doar pentru convorbiri şi SMS-uri cu o singură 

persoană), toate aceste acţiuni fiind incompatibile cu derularea unor activităţi comerciale 

oneste invocate de către unii dintre inculpaţii trimişi în judecată în cauza pendinte 

Edificatoare pentru justeţea acestei concluzii sunt numeroase aspecte factuale decelate 

pe baza probatoriul administrat, dintre care, cu titlu exemplificativ, se cuvine a fi menţionate 

următoarele: 

.......................................... 
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******* 

În vederea asigurării condiţiilor propice desfăşurării nestingherite a activităţii 

evazioniste ce constituia scopul grupului infracţional organizat, la adăpost de o intervenţie 

categorică şi eficientă din partea autorităţilor statului, menită a pune capăt fraudării bugetului 

de stat, inculpatul N.R. a manifestat o preocupare constantă pentru constituirea şi consolidarea 

unui palier de protecţie a grupării infracţionale pe care o coordona, alcătuit din funcţionari cu 

putere de decizie în cadrul unor instituţii publice cu competenţe în această materie (Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală ori Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă). 

Această protecţie venită din partea unor înalţi funcţionari ai statului s-a dovedit a avea 

un caracter R.mente necesar, în condiţiile în care dimensiunea activităţii evazioniste 

operaţionalizată prin intermediul S.C. E.R.G. SRL nu ar fi putut trece neobservată, mai ales 

într-o localitate precum comuna Nicolae Bălcescu, unde în perioada de referinţă cuprinsă între 

mai 2011 şi iulie 2012, transporturile de motorină care veneau şi la scurt timp plecau de pe 

platforma S.C. E.R.G. SRL către destinaţiile din Sibiu şi Mediaş, precum şi pretinsa producţie 

de produse petroliere inferioare declarată a fi fost R.izată în antrepozitul deţinut de S.C. 

E.R.G. SRL erau comparabile cu cele R.izate de o rafinărie. 

Astfel cum probatoriul cauzei o dovedeşte, acest palier de protecţie care a sprijinit 

activitatea evazionistă a grupului infracţional organizat controlat şi coordonat de inculpatul 

N.R. a fost alcătuit în primul rând dininculpaţii B.S., care la momentul respectiv avea 

calitatea de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi C.V., care îndeplinea 

funcţia de vicepreşedinte al aceleiaşi instituţii, protecţia asigurată de aceştia rezultând din 

maniera voit ineficientă în care şi-au exercitat atribuţiile ce le reveneau în virtutea funcţiilor 

deţinute, în sensul că deşi primiseră, în mod nemijlocit, date şi informaţii precise şi 

concludente cu privire la modalitatea ilicită în care gruparea infracţională patronată de 

inculpatul N.R. frauda bugetul de stat, în mod conştient şi deliberat nu au intervenit cu 

promptitudine şi fermitate pentru ca operaţiunile frauduloase cu produse accizabile 

desfăşurate de S.C. E.R.G. SRL cu ajutorul multor alte societăţi comerciale implicate în 

schema infracţională, să fie controlate de către organele fiscale şi vamale competente, iar 

atunci când totuşi astfel de acţiuni de control au fost demarate, acestea s-au desfăşurat într-o 

modalitate formală şi superficială, care nu avea aptitudinea de a identifica faptele de evaziune 

fiscală. 

Din punct de vedere subiectiv, ansamblul probator strâns în cauză pune în evidenţă 

faptul că inculpaţii B.S. şi C.V. au acţionat cu intenţie, urmărind ca în virtutea funcţiilor 

publice pe care le deţineau în cadrul instituţiei a cărei menire era tocmai aceea de a interveni 

pentru descoperirea şi stoparea activităţii evazioniste, să-i ajute pe membrii grupului 

infracţional, în baza unor înţelegeri intermediate de M.C.A. şi S.E.. 

În această privinţă, reţine atenţia faptul că M.C.A. avea o relaţie apropiată cu inculpaţii 

B.S. şi C.V. încă din perioada în care acesta activase în cadrul A.N.A.F., îndeplinind inclusiv 

funcţia de şef de cabinet al inculpatului B.S., iar S.E. era, la rândul lui, prieten apropiat cu 

inculpaţii B.S. şi C.V., cu care avea întâlniri şi conversaţii frecvente, aceste aspecte fiind 

probate cu prisosinţă de notele de redare a convorbirilor telefonice şi a comunicărilor 

interceptate şi înregistrate cu autorizarea judecătorului. În perioada săvârşirii faptelor deduse 

judecăţii, S.E. controla postul de televiziune R.itatea TV, iar prin prisma statutului influent pe 

care i-l conferea calitatea de „mogul de presă”, acesta clama împrejurarea că relaţiile pe care 

le avea în mediul politic, cu membrii tuturor partidelor de pe eşichierul politic, îi permiteau să 

manipuleze procesul de numire a conducerii A.N.A.F.  

În acest context, M.C.A. şi S.E. primeau de la inculpatul N.R. o parte din sumele 

obţinute din evaziunea fiscală cu scopul de a-i determina pe preşedintele şi pe 

vicepreşedintele A.N.A.F. să protejeze mecanismul infracţional prin prisma funcţiilor publice st
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deţinute, garantându-se în schimb acestora menţinerea în funcţiile de conducere pe care le 

ocupau. 

Analiza modului concret în care a fost operaţionalizat acest laborios mecanism 

evazionist scoate în evidenţă faptul că o activitate infracţională atât de amplă şi de complexă, 

perpetuată în timp pe parcursul unei perioade de mai bine de un an de zile, nu ar fi putut fi 

organizată dacă grupul infracţional în cadrul căruia a fost desfăşurată nu ar fi beneficiat de 

protecţie din partea celor mai de seamă reprezentanţi ai organelor vamale şi fiscale ale 

statului, mai ales într-o perioadă de gravă criză economică, în care fenomenul evaziunii 

fiscale fusese calificat drept o ameninţare la adresa siguranţei naţionale prin hotărârea 

C.S.A.T. nr.69/28.06.2010, în conformitate cu prevederile art.3 lit.f din Legea siguranţei 

naţionale nr.51/1991. 

Astfel, transporturile de motorină R.izate aproape zilnic pe ruta Constanţa – 

Sibiu/Mediaş, timp de peste un an de zile, în baza unor documente false, însumând cantitatea 

de aproximativ 90.000 tone de combustibil, inexistenţa celor 120.000 tone de ţiţei menţionate 

scriptic a fi achiziţionate de către S.C. E.R.G. SRL sau simularea activităţilor de fabricare a 

celor 120.000 tone de CLG şi CL Navo care nu au existat niciodată, reprezentau R.ităţi faptice 

uşor verificabile în cadrul oricărei acţiuni serioase de control, ori lipsa identificării vreuneia 

dintre aceste nereguli flagrante dovedeşte atitudinea coniventă a conducerii A.N.A.F. de 

tolerare şi, chiar de încurajare a activităţii evazioniste desfăşurate prin intermediul S.C. 

E.R.G. SRL 

Succesul demersului infracţional era astfel condiţionat de susţinerea unor înalţi 

funcţionari ai statului aflaţi în poziţii importante în structura instituţiilor publice abilitate în 

combaterea fenomenului evaziunii fiscale, care le permitea să influenţeze modalitatea de 

desfăşurare a eventualelor controale ce ar fi putut viza atât pretinsul proces tehnologic de 

prelucrare a produselor petroliere, ce ar fi trebuit să se desfăşoare pe platforma petrochimică a 

S.C. E.R.G. SRL, cât şi activitatea ilicită de transport şi distribuţie a motorinei către staţiile de 

carburanţi din judeţul Sibiu, pe baza unor documente fictive. 

Din probatoriul administrat în cauză, rezultă că în cazul în speţă protecţia de care s-a 

bucurat S.C. E.R.G. SRL în comercializarea ilegală a motorinei euro 5 achiziţionată în regim 

suspensiv de la plata accizelor cu scopul declarat al folosirii acesteia în procesul de producţie 

din antrepozitul fiscal, a venit atât din partea inculpaţilor B.S. şi C.V., funcţionari cu un rol 

esenţial în combaterea evaziunii fiscale şi care se aflau în strânsă legătură cu liderii grupului 

infracţional, cât şi din partea unor conducători ai structurilor teritoriale aflate în subordinea 

acestora, care deşi nu au făcut obiectul vreunei anchete, există suficiente indicii că au 

manifestat la rândul lor o atitudine coniventă de tolerare şi de ocrotire a activităţii 

infracţionale desfăşurate prin intermediul S.C. E.R.G. SRL 

Deşi, pentru dovedirea activităţii inculpaţilor B.S. şi C.V. de influenţare a modului de 

efectuare a controalelor ce intrau în competenţa persoanelor aflate în subordinea lor, 

probatoriul administrat în cauză nu relevă existenţa unor probe directe în acest sens, totuşi, 

Curtea constată că, în aplicarea principiilor consacrate de jurisprudenţa instanţei europene de 

contencios al drepturilor omului în materia aprecierii probelor (Hotărârea din 13 iulie 2010 

pronunţată de CEDO în cauza Carabulea împotriva României), conform cărora standardul 

probei „dincolo de orice dubiu” poate fi atins şi prin coexistenţa unor inferenţe suficient de 

puternice, clare şi concordante sau a unor prezumţii similare de fapt, irefutabile, acestea pot fi 

decelate cu valoare de certitudine prin coroborarea unor probe indirecte, suficient de 

temeinice şi legal administrate în cauză.  

Astfel, pe baza probatoriului cauzei, Curtea reţine că inculpatul B.S. a fost numit 

preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la data de 06 ianuarie 2009, iar 

inculpatul C.V. a fost numit vicepreşedinte al A.N.A.F. cu rol de conducător al Autorităţii 

Naţionale a Vămilor la data de 02 martie 2011, după ce anterior deţinuse funcţia de director al 
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Direcţiei de Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale în cadrul aceleiaşi instituţii. Prin 

prisma funcţiilor de conducere deţinute, cei doi inculpaţi coordonau nemijlocit modul în care 

organele vamale R.izau supravegherea operaţiunilor cu produse energetice, atât prin 

organizarea activităţii de control, cât şi prin gestionarea informaţiilor concrete referitoare la 

fapte de evaziune fiscală. 

Autoritatea Naţională a Vămilor (A.N.V.) îşi desfăşura activitatea la data săvârşirii 

faptelor în baza prevederilor HG nr.109/2009 în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, 

buget şi patrimoniu proprii. Principala atribuţie a A.N.V. era aplicarea legislaţiei în domeniul 

vamal şi pentru accize, prin aparatul central şi unităţile subordonate la nivel teritorial. 

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conducea Autoritatea 

Naţională a Vămilor avea în subordinea directăDirecţia Supraveghere Accize şi Operaţiuni 

Vamale şi era membru de drept al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse 

accizelor armonizate. 

Controlul operaţiunilor cu produse accizabile se R.iza într-o modalitate care asigura, 

pe de o parte, concentrarea deciziilor la persoanele cu funcţii de conducere, iar pe de altă parte 

permitea un grad ridicat de subiectivism în luarea acestor decizii. 

Acest lucru reiese dintr-un raport de audit al performanţei la ANV, R.izat în cursul 

anului 2012 de către Curtea de Conturi, prin care s-a constatat că selecţia contribuabililor 

supuşi controlului se R.iza prin utilizarea „raţionamentului profesional”, fără a exista analize 

de risc, această procedură fiind calificată drept una din principalele vulnerabilităţi ale 

instituţiei la corupţie, întrucât permitea evitarea R.izării unor controale la anumiți agenți 

economici cu risc fiscal ridicat. 

Totodată, auditorii Curţii de Conturi au constatat că inspectorii fiscali erau repartizaţi 

în mod inegal în cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, astfel încât 

DJAOV Constanţa avea doar 3 inspectori fiscali, jumătate din numărul altor direcţii, în 

condiţiile în care judeţul Constanţa deţinea o pondere însemnată din antrepozitele fiscale de 

producţie şi depozitare produse energetice şi alcoolice la nivel naţional. 

Potrivit aceluiaşi raport de audit, activitatea de supraveghere a mişcării produselor 

accizabile în regim fiscal suspensiv şi cea de investigare cu privire la deţinerea, producerea, 

mişcarea şi comercializarea produselor supuse accizării se R.iza pe baza unor modalităţi de 

selecţie arbitrare, subiective a acţiunilor din planul de control al echipelor mobile. 

Totodată, autorizarea antrepozitelor fiscale se R.iza de către o comisie din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice prezidată de şeful ANV, în lipsa unor termene precise de 

eliberare a autorizaţiilor, împrejurare care permitea la rândul său luarea unor decizii 

subiective. 

În perioada cât au deţinut funcţiile de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al A.N.A.F., 

atât inculpatul B.S., cât şi inculpatul C.V. au primit nemijlocit sesizări oficiale conţinând date 

concrete cu privire la activităţile evazioniste desfăşurate de N.R. şi de S.C. E.G. R. S.R.L., 

însă şi-au exercitat atribuţiile de coordonare a acţiunilor de control într-o modalitate care să 

asigure funcţionarea în continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea 

vulnerabilităţilor sistemului vamal. 

Astfel, încă din luna iunie 2009, inculpatului B.S. i-a fost transmisă nota nr.30493 a 

Curţii de Conturi cu privire la formarea, evidenţierea, urmărirea şi încasarea veniturilor 

bugetului de stat, administrate şi gestionate de Autoritatea Naţională a Vămilor. În cuprinsul 

acestui document era descrisă pe larg modalitatea de fraudare a bugetului de stat prin 

tranzacţiile cu produse energetice comercializate de antrepozitele fiscale şi era indicată 

activitatea desfăşurată de mai multe societăţi comerciale, printre care se număra şi S.C. 

E.R.G. SRL administrată la acel moment de inculpatul N.R., precum şi o altă societate 

administrată anterior de acelaşi inculpat. 
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Constatările auditorilor Curţii de Conturi demonstrau că buletinele de verificare 

metrologică în baza cărora a fost autorizat antrepozitul fiscal erau contrafăcute, că verificările 

faptice efectuate de autorităţile vamale aveau caracter formal, precum şi că societatea a R.izat 

achiziţii de motorină şi benzină care depăşeau capacitatea de depozitare, fiind evident că nu 

R.izează activitate de producţie de produse petroliere inferioare, ci că revinde combustibilul. 

De asemenea, s-a mai arătat că anumiţi reprezentanţi ai structurilor A.N.A.F. cu atribuţii în 

autorizarea antrepozitarilor şi supravegherea mişcării produselor accizabile nu şi-au îndeplinit 

în mod corespunzător atribuţiile de serviciu. 

Având în vedere aceste împrejurări, reprezentanţii Curţii de Conturi au cerut ca 

reprezentanţii A.N.A.F să efectueze verificări la S.C. E.R.G. SRL privind 24 de aspecte 

concrete, printre care: 

- R.itatea intrărilor de produse energetice în antrepozitul fiscal 

- consumurile specifice de energie electrică ale instalaţiilor folosite pentru producţia 

produselor energetice; 

- activitatea tuturor agenţilor economici implicaţi pe circuit, până la consumatorul 

final; 

identitatea autovehiculelor folosite pentru R.izarea transporturilor; 

- reconstituirea traseului sumelor de bani folosite pentru plata obligaţiilor între 

antrepozitar şi ceilalţi participanţi la circuitul financiar; 

- modul în care organele vamale şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu autorităţile cu 

atribuţii de autorizare şi supraveghere a antrepozitelor fiscale. 

Această solicitare a fost adresată nemijlocit inculpatului B.S., în calitate de preşedinte 

al A.N.A.F., căruia i s-a cerut totodată să comunice Curţii de Conturi rezultatul măsurilor 

dispuse. Inculpatul a rezoluţionat nota primită de la Curtea de Conturi cu menţiunea „Măsuri 

legale”, însă verificările indicate cu privire la S.C. E.G. R. S.R.L. nu au fost niciodată 

efectuate. 

În răspunsul transmis Curţii de Conturi de inculpatul B.S. s-a invocat imposibilitatea 

efectuării acestor verificări, cu motivarea că o inspecţie fiscală iniţiată la 26.03.2009 de 

D.R.A.O.V Constanţa fusese suspendată la data de 06.04.2009 datorită unor cercetări 

efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Inspecţia menţionată nu a mai fost 

reluată până la sfârşitul anului 2012, sub pretextul că documentele contabile ale S.C. E.G. R. 

S.R.L. au fost ridicate de organele de urmărire penală, deşi verificările solicitate de Curtea de 

Conturi se refereau şi la alte împrejurări de fapt, precum şi la activitatea celorlalte societăţi 

implicate pe circuit, astfel încât nu erau influenţate de cercetările penale întreprinse cu privire 

la S.C. E.G. R. S.R.L.. 

De asemenea, în luna octombrie 2011, deci într-un moment în care activitatea 

infracţională dedusă judecăţii în cauza pendinte se afla în plină desfăşurare, inculpatului B.S. 

i-a fost prezentată nota nr.846.709 a Direcţiei Generale de Informaţii Fiscale din cadrul 

A.N.A.F., în cuprinsul căreia era practic descris în mod sintetic modul de fraudare a bugetului 

de stat prin activităţile evazioniste R.izate în numele şi pe seama S.C. E.R.G. SRL, arătându-

se că există informaţii potrivit cărora S.C. I.J. SRL livrează în mod fictiv combustibil (ţiţei 

brut) către antrepozitul fiscal aparţinând S.C. E.R.G. SRL sub pretextul efectuării de activităţi 

de producţie, în fapt motorina fiind livrată către staţiile de distribuţie aparţinând S.C. B.O. 

SRL. şi S.C. E. S.R.L. 

În cuprinsul aceleiaşi note, Direcţia Generală de Informaţii Fiscale a solicitat în mod 

expres instituirea unor măsuri de supraveghere şi control care să vizeze R.itatea operaţiunilor 

desfăşurate de aceste societăţi comerciale. 

Această notă a fost transmisă din dispoziţia inculpatului B.S. către inculpatul C.V., 

fiind ulterior direcţionată la Direcţia Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale. st
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În legătură cu interesul manifestat de către inculpatul B.S. pentru aspectele grave 

semnalate în cuprinsul notei anterior menţionate este relevantă declaraţia autorul notei 

respective, martorul ...., din lecturarea căreia se deduce cu uşurinţă atitudinea de neîncredere 

pe care inculpatul B.S. a lăsat să se înţeleagă că o manifestă faţă de R.itatea împrejurărilor 

consemnate în cuprinsul notei ce i-a fost prezentată, ca şi cum acestea ar fi parvenit din zvon 

public, iar nu de la o structură a instituţiei al cărei conducător era. În acest sens, din declaraţia 

martorului ...., care la vremea respectivă conducea Direcţia Generală de Informaţii Fiscale din 

cadrul A.N.A.F., se reţine că, fiind încunoştiinţat de către un subordonat al său care îşi 

desfăşura activitatea în cadrul Serviciului de monitorizare a activităţii fiscale, al cărui 

principal obiectiv consta în surprinderea activităţilor cu potenţial fiscal ridicat, despre faptul 

că existau anumite tranzacţii scriptice între expeditorul S.C. I.J. SRL şi antrepozitarul S.C. 

E.R.G. SRL, iar faptic aceste tranzacţii se R.izau între expeditor şi staţiile de distribuţie a 

produselor petroliere S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. SRL a întocmit o notă pe care la rândul său 

a prezentat-o preşedintelui A.N.A.F., inculpatul B.S., care primind respectiva notă, a studiat-o 

cu atenţie şi l-a întrebat dacă informaţiile pe care le conţinea sunt verificate, după care fără a 

pune nicio rezoluţie scrisă, a dispus verbal transmiterea notei către A.N.V.   

Singurele verificări efectuate în urma notei anterior menţionate au constat într-un 

control efectuat la data de 21.11.2011 la sediul S.C. E.R.G. SRL, vizând identitatea dintre 

stocul scriptic de produse energetice şi cel faptic. Acest control nu a avut însă aptitudinea de a 

confirma informaţiile din nota întocmită de Direcţia Generală de Informaţii Fiscale privind 

livrările faptice de motorină către staţiile de carburanţi şi caracterul fictiv al operaţiunilor de 

rafinare, în condiţiile în care stocurile scriptice erau influenţate de documentele fictive 

întocmite de inculpaţi, iar verificările care ar fi trebuit să fie efectuate potrivit solicitărilor se 

refereau tocmai la R.itatea tranzacţiilor consemnate. 

Organele vamale abilitate nu au folosit niciunul dintre instrumentele de supraveghere 

pe care le aveau la dispoziţie conform normelor de organizare şi funcţionare (oprirea în trafic 

şi controlul cisternelor care transportau motorină la S.C. B.O. SRL. şi S.C. E. S.R.L., 

supravegherea permanentă pe timp de zi şi de noapte a clădirilor şi depozitelor aparţinând 

S.C. E.R.G. SRL, însoţirea mijloacelor de transport) pentru a verifica dacă aspectele cuprinse 

în notă sunt R.e. Totodată, nu s-au efectuat controale pe fluxul tehnologic al rafinăriei, pentru 

a stabili dacă produsele energetice inferioare au fost într-adevăr produse, nu s-a R.izat o 

verificare a circuitului fizic al ţiţeiului, nu au fost verificaţi cumpărătorii combustibilului 

lichid pentru a stabili dacă activitatea acestora justifica achiziţiile şi nu au fost organizate 

activităţi de însoţire a autovehiculelor folosite pentru transportul motorinei. 

De altfel, aspecte relevante referitoare la modul în care inculpaţii B.S. şi C.V., în 

virtutea funcţiilor importante deţinute în cadrul A.N.A.F. puteau coordona şi influenţa 

direcţionarea activităţilor de control se desprind şi din declaraţiile altor martori audiaţi în 

cauză, chiar la propunerea acestora. 

Astfel, potrivit declaraţiei martorului ..., care în perioada de referinţă ocupa funcţia de 

şef Serviciu echipe mobile din cadrul A.N.V., de regulă controalele inopinate se dispuneau de 

către directorii structurilor din care făceau parte echipele operative şi, numai în mod 

excepţional, atunci când era vorba despre inspecţii fiscale complexe care presupuneau 

implicarea mai multor direcţii regionale exista posibilitatea ca astfel de inspecţii să fie 

coordonate de către conducătorul A.N.V., însă astfel de inspecţii nu erau uzuale. Ori în cazul 

în speţă, o astfel de inspecţie fiscală complexă, deşi absolut necesară în raport cu amploarea şi 

complexitatea activităţilor evazioniste despre care deţinea informaţii concrete că ar fi 

desfăşurate de către S.C. E.R.G. SRL cu ajutorul a numeroşi alţi agenţi economici implicaţi în 

mecanismul de fraudare a bugetului de stat, nu a fost niciodată dispusă de către şeful A.N.V., 

inculpatul C.V., acţiunea de control demarată de A.N.V. asupra S.C. E.R.G. SRL în luna 

noiembrie 2011 în urma notei nr.846.709 a Direcţiei Generale de Informaţii Fiscale din cadrul 
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A.N.A.F. limitându-se, aşa cum s-a precizat anterior, la verificarea formală a corespondenţei 

dintre stocul scriptic şi stocul faptic de produse energetice. 

Aspecte similare se desprind şi din declaraţia martorului .... ., care la momentul 

comiterii faptelor deduse judecăţii deţinea funcţia de director al Regionalei Vamale Constanţa 

şi care a afirmat că aprobarea menţionării în planul de inspecţie fiscală a oricărei societăţi, 

deci şi a S.C. E.R.G. SRL se făcea de către preşedintele A.N.V., inculpatul C.V., iar în luna 

aprilie 2012 a primit o propunere din partea A.N.V., semnată de către inculpatul C.V. pentru 

efectuarea unei astfel de inspecţii fiscale la S.C. E.R.G. SRL, dispunând repartizarea acelei 

solicitări către Compartimentul de inspecţie fiscală care era compus din 3 persoane şi care la 

acel moment mai avea în derulare alte 3-4 inspecţii fiscale, astfel încât activitatea de inspecţie 

la care trebuia supusă S.C. E.R.G. SRL, nu începuse până la momentul în care el şi-a încetat 

activitatea de director al Regionalei Vamale Constanţa, în luna mai 2012. 

De asemenea, şi martorul ... care a ocupat mai întâi funcţia inspector vamal în cadrul 

direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Sibiu şi apoi pe aceea de director executiv 

în cadrul aceleiaşi instituţii a precizat că toate inspecţiile fiscale erau aprobate de către 

conducerea A.N.V, respectiv de către inculpatul C.V.. 

În cât priveşte faptul că niciunul dintre martorii ...., care a îndeplinit funcţia de director 

al Regionalei Vamale Constanţa, .. care a deţinut funcţia de director al D.G.F.P. Constanţa sau 

..., care începând cu luna martie 2012 a ocupat funcţia de director executiv în cadrul direcţiei 

Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Sibiu, nu a afirmat că ar fi primit vreo dispoziţie sau 

ar fi fost influenţaţi în vreun fel de către inculpaţii B.S. şi C.V. spre a favoriza S.C. E.R.G. 

SRL, ori, după caz, S.C. B.O. SRL., în cadrul acţiunilor de control întreprinse de către 

structurile teritoriale fiscale sau vamale pe care le conduceau, Curtea consideră că acest aspect 

trebuie interpretat în strânsă legătură cu propria conduită „binevoitoare” manifestată de 

aceştia în îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu. 

Astfel, în pofida evidenţei faptelor, martorul .... a susţinut că, în perioada cât a 

îndeplinit funcţia de director al Regionalei Vamale Constanţa, S.C. E.R.G. SRL nu a fost o 

societate care să ridice probleme nici măcar la nivelul Grupurilor Regionale de Luptă 

Antifraudă în cadrul cărora se organizau întâlniri cu Poliţia, Prefectura, Finanţele Publice, 

Garda Financiară şi nici nu auzise ca această societate să desfăşoare vreo activitate 

infracţională, iar în urma controalelor inopinate pe care le-a ordonat cu privire la respectiva 

societate sau la care echipe ale Regionalei Vamale au participat împreună cu organele de 

poliţie, nu i-au fost raportate niciun fel de nereguli sau acţiuni de fraudă din partea S.C. 

E.R.G. SRL, pentru simplul motiv că acestea nici nu au fost căutate.          

În acelaşi sens, din declaraţia martorului .... care a deţinut funcţia de director general al 

D.G.F.P. Constanţa, Curtea reţine că, deşi aprobarea planului lunar de control intra în 

atribuţiile lui de serviciu, acesta nici nu are cunoştinţă despre activitatea desfăşurată de către 

S.C. E.R.G. SRL, care constituia totuşi un agent economic destul de însemnat din raza de 

competenţă a instituţiei pe care o conducea, ci despre aceasta a auzit doar din ceea ce s-a scris 

în presa vremii. 

Cu privire la martorul ..., care începând cu luna martie 2012 a ocupat funcţia de 

director executiv în cadrul direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Sibiu, din 

declaraţia acestuia rezultă că asupra S.C. B.O. SRL. a fost începută o inspecţie fiscală în 

lunile noiembrie sau decembrie 2011, însă această activitate nu fusese finalizată nici la 

sfârşitul lunii iunie 2012, ceea ce coroborat cu atitudinea de superioritate pe care, astfel cum 

s-a precizat cu prilejul expunerii contribuţiei infracţionale a inculpatului M.O.I., acesta 

obişnuia să o manifeste în relaţia cu inspectorii vamali, dovedeşte lipsa de seriozitate şi de 

eficienţă a verificărilor efectuate în cadrul respectivelor acţiuni de control. 

De altfel, despre modul detaşat în care inculpatul G.G percepea posibilitatea 

declanşării unor controale asupra S.C. E.R.G. SRL, bizuindu-se probabil pe sistemul de 
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protecţie pe care îl crease asociatul lui, inculpatul N.R., sunt extrem de elocvente următoarele 

comunicări şi convorbiri telefonice: 

- „..... 

Pe lângă aspectele faptice anterior menţionate, Curtea constată că înregistrările de 

convorbiri telefonice şi imagini şi listingurile apelurilor telefonice din perioada de referinţă 

constituie elemente probatorii ce oferă date deosebit de relevante despre succesiunea 

discuţiilor şi a întâlnirilor ce au avut loc chiar în perioada comiterii faptelor ce formează 

obiectul judecăţii, între N.R., M.C.A., S.E., B.S. şi C.V., contacte care nu pot fi explicate 

decât în contextul interesului manifest al inculpatului N.R. de a obţine o protecţie de cel mai 

înalt nivel pentru activitatea evazionistă desfăşurată de membrii grupării şi care demonstrează 

existenţa unei coordonări între membrii grupului şi funcţionarii publici care le asigurau 

protecţie. Modul conspirat în care s-au desfăşurat aceste întâlniri, limbajul codificat folosit şi 

metodele utilizate pentru a evita o eventuala interceptare a discuţiilor ambientale  denotă că 

toţi participanţii la aceste consfătuiri aveau reprezentarea caracterului infracţional al activităţii 

desfăşurate de inculpatul N.R. împreună cu ceilalţi membrii ai grupului infracţional. 

Totodată, aceste elemente probatorii obţinute cu ajutorul mijloacelor tehnice de 

interceptare şi înregistrare vin să infirme în mod categoric şi susţinerile neadevărate ale 

inculpaţilor B.S. şi C.V., care au pretins în mod constant că nu îl cunosc pe inculpatul N.R.. 

Astfel, la data de 20.12.2011, inculpatul N.R. s-a întâlnit cu M.C.A. în incinta 

restaurantului „La Pergola”, situat în municipiul Arad. Ulterior discuţiei dintre cei doi, 

M.C.A. l-a contact pe inculpatul C.V., cu care a perfectat o întâlnire în cursul aceleiaşi seri, la 

reşedinţa fostului director executiv al Autorităţii Naţionale a Vămilor, inculpatul C.V.. 

În ziua de 18.01.2012, M.C.A. a avut două întâlniri cu inculpatul B.S., una la sediul 

A.N.A.F. şi cealaltă la restaurantul Osteria Gioia din Bucureşti, la ambele participând şi 

inculpatul C.V., iar la datele de 22 şi 25.01.2012, între M.C.A. şi B.S. au avut loc noi întâlniri, 

ultima dintre acestea petrecându-se la domiciliul preşedintelui A.N.A.F. 

La data de 10.02.2012, ora 09:44:24, M.C.A. l-a contactat pe inculpatul N.R. şi l-a 

întrebat dacă sunt „noutăţi ceva”, acesta din urmă răspunzându-i că nu, deocamdată, şi că 

„dăm înainte, uşurel, aşa”, după care cei doi au stabilit să se 

întâlnească „luni  (13.02.2012) ... tot aşa, seara, tot aşa, pe la ăla, pe acolo ...”. Totodată, 

M.C.A. l-a întrebat pe inculpatul N.R. despre swifturile bancare pe care le-a 

primit, atrăgându-i atenţia că „nu erau toate, erau numai o parte”, iar acesta i-a promis că se 

„va uita prin ele, să vadă ce lipseşte”. M.C.A. a afirmat că le are pe „primele de prin 

octombrie”, dar că mai trebuie şi „celelalte, să i le dau lu’ ăla”. Inculpatul N.R. i-a spus că 

trebuie să fie„opt în total”, întrebându-l câte a primit, la care M.C.A. a răspuns că a 

primit „numai vreo patru, în total 1,1”. Inculpatul N.R. a promis că le va pregăti şi pe 

celelalte şi le va pune „într-un dosar”, moment în care M.C.A. a insistat asupra necesităţii 

primirii tuturor documentelor, întrucât trebuie „să i le dau lu’ ăsta să şi le …”, deoarece „nu e 

bine să nu le aibă”. 

Referitor la conţinutul convorbirii telefonice anterior menţionate, este de precizat 

faptul că transferurile bancare la care au făcut referire cei doi interlocutori reprezentau, în 

fapt, plăţile efectuate de inculpatul N.R. prin compania C.I.L. din Emiratele Arabe Unite către 

compania M.M.I. controlată de E.S.. Astfel, primele plăţi au fost efectuate la data de 

06.10.2011 şi 12.10.2011, iar împreună cu transferurile ulterioare din 13.12.2011 şi 

22.12.2011 însumau 1,1 milioane de dolari. 

Subiectul acestor plăţi externe a făcut şi obiectul unei discuţii telefonice purtate în data 

de 16.02.2012, ora 21:51:06. între M.C.A. şi inculpatul B.M., locotenentul lui N.R., ocazie cu 

care acesta din urmă a precizat că are cunoştinţă de „dosar”, întrucât s-a ocupat personal de 

întocmirea acestuia, fiind vorba despre „alea 8”. st
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În contextul în care la data de 09.02.2012 fusese numit un nou guvern al României, iar 

conducerea Ministerului Finanţelor Publice analiza oportunitatea demiterii persoanelor cu 

funcţii de conducere din instituţiile cu competenţe fiscale şi vamale, M.C.A. şi S.E. au R.izat 

demersuri, la cererea inculpatului N.R., în vederea menţinerii în aceste funcţii a inculpaţilor 

B.S. şi C.V. sau cel puţin pentru a determina numirea în funcţia de preşedinte al Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală a unei persoane apropiate care să protejeze în continuare 

activitatea grupului. 

În acest sens, în seara zilei de 15.02.2012, R.R.C., comisar şef al Gărzii Financiare – 

Secţia Judeţeană Ilfov, s-a deplasat la biroul numitului S.E.. Pe parcursul acestei întâlniri, la 

ora 19:31:41, R.R.C. i-a contactat telefonic pe F.S., la acel moment comisar şef adjunct al 

Gărzii Financiare, căruia i-a solicitat să îi transmită în regim de urgenţă CV-ul în format 

electronic, comunicându-i totodată că este nevoie de discreţie absolută: „Uită c-ai vorbit cu 

mine, ăsta-i mesajul”. În conversaţia purtată de cei doi prin telefon a intervenit şi numitul 

S.E., care i-a transmis lui F.S. următorul mesaj „Când se dărâmă castelul, încerc să păstrez o 

casă”, ceea ce semnifica demersurile pe care acesta le făcea pentru numirea lui F.S. în funcţia 

de şef al A.N.A.F. 

Împrejurarea transmiterii CV-ului către S.E., deşi ce-i drept cu o altă motivaţie 

necredibilă, este confirmată şi prin declaraţiile date de către însuşi martorul F.S., care a 

precizat că a trimis CV-ul la cererea prietenului lui S.E. şi deşi a fost surprins de o atare 

cerere, s-a gândit că aceasta era în legătură cu discuţiile pe care le avuseseră anterior despre 

posibilitatea angajării lui într-una dintre firmele aparţinând acestuia.   

Tot în seara zilei de 15.02.2012, în intervalul 19.30 – 19.45, M.C.A. şi inculpatul N.R. 

au efectuat o vizită la reşedinţa inculpatului C.V. din Bucureşti, detaliile întâlnirii fiind 

stabilite prin intermediari, iar deplasarea celor doi în această locaţie R.izându-se la intervale 

diferite. 

O nouă întâlnire a fost plănuită între M.C.A. şi B.S., prin convorbirea telefonică din 

ziua de 16.02.2012, ora 12:01:29, întrevederea urmând a avea loc în biroul preşedintelui 

A.N.A.F.  

În ziua de 26.02.2012, într-o convorbire telefonică purtată la ora 19:04:44, inculpatul 

N.R. i-a transmis lui M.C.A. că trebuie să se vadă, întrucât „Îs câteva treburi din astea 

organizatorice, ca să vedem ce şi cum le aşezăm pentru viitor”, interlocutorul răspunzându-i 

că  „e bine, că există presiuni mari acuma pe toată lumea de la ăsta nou” care „măcar e 

O.K.” şi că „a vrut să-l tupăie p-ăsta  al nostru, dar noroc că mai am eu prieteni”, referindu-

se la posibilitatea demiterii inculpatului B.S.. În plus, M.C.A. i-a confirmat inculpatului N.R. 

că a primit „dosărelul” şi că l-a dat mai departe, după ce anterior şi-a făcut o copie, context în 

care N.R. a ţinut să sublinieze că „e inclusiv scrisă data pe fiecare, ca să poată să le pupe, să 

le puncteze”. 

La data de 01.03.2012, la ora 20:14, inculpatul N.R. l-a apelat pe M.C.A. care se afla 

în Franţa şi l-a întrebat dacă poate să ajungă mai repede în ţară întrucât „am fost acum la un 

prieten şi zice c-a înnebunit lupul acolo şi nicicum nu mai vrea să rămână”, referindu-se la 

faptul că inculpatul B.S. intenţiona să demisioneze din funcţie de preşedinte al A.N.A.F, 

context în care M.C.A. l-a întrebat dacă „vrea să-l ardă pe ăsta micu’”, iar N.R. i-a răspuns 

că „Nu să-l ardă, vrea să se ardă singur”,pentru că „s-a săturat, că alea, că nu mai 

poate”. În continuarea discuţiei, inculpatul N.R. i-a recomandat lui M.C.A. să vină mai 

repede în ţară, întrucât „pe dumneavoastră întotdeauna v-a ascultat”, astfel încât să-l 

convingă pe inculpatul B.S.  să mai rămână în funcţie „măcar o perioadă, că nu-i momentul 

acuma. Măcar, când e o perioadă mai liniştită, că acuma chiar nu e ... e prea mare presiunea 

acuma”.M.C.A. a promis că va vorbi cu inculpatul B.S. în aceeaşi seară şi că îl va convinge, 

inculpatul N.R. insistând pe lângă interlocutor să-l convingă pe B.S. „măcar să v-aştepte 

până veniţi ... măcar să mai aibă răbdare până veniţi şi ... că e un cadru mai larg, aşa, care 
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trebuie discutat, că v-am spus eu că mai sunt nişte lucruri care vroiam să le vorbim 

...” Totodată, inculpatul N.R. a afirmat că„Şi asta e o chestiune. Bun, s-a sătura, S-a săturat. 

Na, e ok, că până la urmă fiecare îşi ştie limitele. ... Dar zic că trebuie un pic gândită, 

că...”, context în care M.C.A. i-a reamintit că data trecută când s-a pus problema demiterii lui 

B.S. „Noi atunci am dat şi soluţie. ... Era una repede, repede”, referindu-se la demersurile 

întreprinse pentru numirea în funcţia de preşedinte al A.N.A.F. a lui F.S., deşi „p-aia (n.n. 

varianta) preferam s-o ţinem după”. În final, inculpatul N.R. a promis că-l va suna din nou pe 

M.C.A. după ce va merge la „văru’” (n.n. inculpatul C.V.), întrucât „a fost chemat înapoi”. 

La scurt timp, în jurul orelor 20:23, în timp ce se afla în locuinţa inculpatului C.V. 

inculpatul N.R. l-a apelat din nou pe M.C.A., după care, pe terminalul mobil folosit de 

inculpatul N.R., discuţia a continuat între M.C.A. şi Inculpatul C.V. care şi-a exprimat 

nedumerirea cu privire la decizia intempestivă a inculpatului B.S., că „Aşa i-a intrat lui ... şi 

s-a apucat să-şi facă curăţenie”. M.C.A. l-a întrebat pe interlocutor „care este motivul R.” al 

unei asemenea decizii, inculpatul C.V. afirmând că nu ştie, că „el are în cap că oricum o să-l 

mătrăşească poate”, dar că l-a chemat „să vină pe aici” şi că B.S. i-a confirmat prezenţa într-

o oră (aspect ce este confirmat de convorbirea telefonică pe care anterior, la ora 20:12:37, 

inculpatul C.V. o purtase cu inculpatul B.S., cu prilejul căreia cei doi stabiliseră să se 

întâlnească mai târziu, acasă la inculpatul C.V.). În continuare, M.C.A. l-a întrebat pe 

inculpatul C.V. dacă crede că ar fi cazul să-l sune şi el pe inculpatul B.S., cei doi convenind 

că dacă va fi nevoie inculpatul C.V. îi va da un beep în timpul întâlnirii pe care urma să o aibă 

cu inculpatul B.S., scopul fiind acela de a-l convinge pe acesta să se răzgândească, „să mai 

aştepte o săptămână, două”. În final, M.C.A. l-a solicitat la telefon pe inculpatul N.R., căruia 

i-a promis că va încerca să vină sâmbătă, după ce va afla „ce simte văru” în urma întâlnirii cu 

inculpatul B.S., iar inculpatul N.R. a afirmat că nu va rămâne la discuţie întrucât „n-are sens,  

... n-are rost, ...Doar complicăm lucrurile.”, după care cei doi au stabilit că vor avea o nouă 

conversaţie după ce inculpatul N.R. va părăsi locuinţa inculpatului C.V.. 

Această convorbire telefonică, pe lângă rolul esenţial de element probatoriu care 

dovedeşte cu certitudine interesul major al inculpatului N.R. ca preşedintele A.N.A.F., 

inculpatul B.S., să mai rămână în funcţie pentru a garanta protecţie grupării infracţionale pe 

care o coordona, constituie şi dovada incontestabilă a caracterului nesincer al susţinerilor 

inculpatului C.V. făcute cu prilejul audierii sale de către instanţa de fond, când a afirmat că nu 

l-a cunoscut niciodată personal pe inculpatul N.R. şi că la solicitarea lui M.C.A., acesta din 

urmă s-a întâlnit o singură dată cu inculpatul N.R. în curtea locuinţei sale, unde au discutat 

timp de circa 15-20 de minute, fără însă ca el să participe la această întrevedere şi fără măcar 

să fie informat despre identitatea persoanei cu care s-a întâlnit M.C.A. în acel context  

În aceeaşi seară, după aproximativ 10 minute, la ora 20:32:24, inculpatul N.R. şi 

M.C.A. au discutat din nou la telefon, primul afirmând că  „problema e, că v-am zis, că sunt 

nişte lucruri pe care n-am cum să vi le explic acuma, dar nu-i momentul, adică trebuie să mă 

credeţi pe cuvânt” şi că „am nişte lucruri cu care mă descurc cu el, dar în condiţiile în care 

nu apar altele în plus”, pentru că altfel „o să pară la toată lumea că sunt de capul meu”. În 

cadrul aceleiaşi convorbiri, M.C.A. l-a întrebat pe inculpatul N.R. dacă „mai face lumea 

presiuni pe tine?”, context în care acesta din urmă a răspuns „Da, păi d-asta vă zic, că mai 

sunt nişte lucruri, dar nu sunt nici măcar ca să m-agite, dar în condiţiile actuale, dacă se 

modifică ceva n-o să mai fie aşa ... E o chestie de imagine.”, reiterând astfel ideea că este 

importantă menţinerea percepţiei cu privire la protecţia conducerii A.N.A.F. 

Aceste discuţii telefonice denotă mai presus de orice dubiu faptul că menţinerea în 

funcţie a inculpatului B.S. constituia un obiectiv esenţial pentru inculpatul N.R. şi că în lipsa 

protecţiei preşedintelui A.N.A.F. ar fi existat riscul ca mecanismului evazionist să se 

prăbuşească. st
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În continuarea convorbirii telefonice anterior menţionate, M.C.A. şi-a exprimat totuşi 

înţelegerea faţă de gestul precipitat al preşedintelui A.N.A.F. „Adevărul că după trei ani de 

zile ... stresuri de astea” (n.n. referirea priveşte perioada în care inculpatul B.S. ocupase 

funcţia de preşedinte al A.N.A.F., în care fusese numit la data de 06.01.2009), însă i-a promis 

în mod repetat inculpatului N.R. că-l va convinge pe inculpatul B.S. să nu demisioneze. 

Totodată, inculpatul N.R. a insistat pe lângă M.C.A. să îl determine pe B.S. să mai 

stea „măcar o lună, două, nu se pune problema de perioade lungi. ... Că suntem şi cu alea 

vechi pe punct de finalizare, sunt şi altele noi şi-n momentul în care apare o chestie nouă 

toată lumea ce zice? A, păi stai aşa că nu... înseamnă că nu mai e ...”. Pentru a înţelege 

semnificaţia R.ă a acestor afirmaţii ale inculpatului N.R., este important de reamintit faptul că, 

potrivit probatoriului administrat în cauză la care s-a făcut trimitere în considerentele ce 

preced, începând cu luna februarie 2012 a fost introdusă în circuitul infracţional, cu rol de 

firmă „supapă” prin intermediul căreia erau retrase în numerar sumele de bani provenite din 

vânzarea ilegală de motorină, cu motivaţia fictivă de achiziţie ceR.e de la persoane fizice şi pe 

baza unor documente false, S.C. P.N. S.R.L., care înlocuia pe S.C. D.Z. SRL.      

De asemenea, cu prilejul aceleiaşi conversaţii, inculpatul N.R. l-a sfătuit pe 

M.C.A. „Eu zic că ar trebui un pic explicată situaţia, ce efecte are”, pentru că bănuieşte 

că „nu îi este chiar indiferent ce se întâmplă în jurul lui”. Nevoia ca preşedintele A.N.A.F. să 

mai rămână în funcţie pentru încă o perioadă limitată de timp a mai fost reiterată pe parcursul 

conversaţiei de către inculpatul N.R., „Problema este în felul următor, că eu cred totuşi că o 

lună, o lună şi jumătate nu e o perioadă atât de lungă ... Că de atâta e vorba, nu e vorba de 

mai mult, până se ancorează nişte treburi, dup-aia...”, aceasta fiind perioada ce-i era necesară 

inculpatului N.R. pentru continuarea nestingherită a activităţii infracţionale, înainte de a 

părăsi definitiv teritoriul României cu destinaţia S.U.A., eveniment ce a avut loc spre sfârşitul 

lunii aprilie 2012.    

În final, M.C.A. a arătat că în cazul unei demisii a preşedintelui A.N.A.F. este necesar 

să fie anunţat în timp util pentru a acţiona în sensul numirii unei alte persoane: „Dacă chiar 

vrea aşa, ok, dar să-mi dea posibilitatea să pun eu …, să fac altceva, dacă tot vrea el să 

plece, să pun pe cine trebe”, indicând că într-o situaţie similară a trimis CV - ul unei persoane 

potrivite. 

Tot în seara zilei de 01.03.2012, în jurul orei 21:50, inculpatul N.R. i-a comunicat 

telefonic lui M.C.A. ceea ce îi transmisese inculpatul C.V. cu privire la întâlnirea avută cu 

inculpatul B.S., în sensul că „ar fi vorba de nişte bănuieli şi nişte zvonuri pe care le-a auzit şi 

cărora le dă crezare, dar nu vrea să spună de unde şi cum”, iar M.C.A. i-a spus că şi el 

discutase în urmă cu doar două minute cu inculpatul B.S., care i-a spus că „vine de la lucru 

cât timp o mai avea de unde, că ăştia vor să schimbe toţi şefii de instituţii” şi că l-a convins să 

nu facă nimic pentru moment. În continuare, M.C.A. a afirmat că „dacă îi schimbă pe toţi, îi 

schimbă pe toţi, n-ai ce să faci, să-l punem pe ălalalt, pe unul pe care îl cunoaştem noi”, dar 

înainte ca B.S. să-şi dea demisia, acesta trebuie să-l înlocuiască din funcţie pe un funcţionar 

cu atribuţii de control, „ăla care e vice, ştii tu, boul acela de la control care ne certăm cu el, 

ăla trebuie schimbat şi ăla trebuie f...(n.n. cuvânt obscen)”. Inculpatul N.R. a arătat că este de 

acord cu orice persoană aleasă de M.C.A., dar i-a sugerat totuşi că ar fi bine să-l convingă pe 

inculpatul B.S. „să mai aştepte măcar o lună”, interval suficient pentru a pune la punct nişte 

lucruri. 

Aceste convorbiri telefonice se coroborează cu listingul aferent postului telefonic 

utilizat de inculpatul B.S. din care rezultă că la ora 21:45 de la acest post telefonic a fost 

iniţiat un apel către postul telefonic utilizat de M.C.A., cel la care se face referire în discuţia 

purtată de acesta din urmă cu inculpatul N.R.. Totodată, discuţiile purtate cu prilejul 

convorbirilor telefonice anterior menţionate, referitoare la întreprinderea unor demersuri 

pentru amânarea demisiei inculpatului B.S., sunt confirmate de modul în care a acţionat acesta 
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în perioada ulterioară, în sensul că nu a mai pus în aplicare intenţia de a-şi da demisia din 

funcţia de preşedinte al A.N.A.F., ci a rămas în această funcţie până la data de 19.04.2012, 

când a fost revocat de către primul-ministru. 

În data de 02.03.2012, printr-o convorbire telefonică ce a avut loc la ora 14:33:16, 

inculpatul C.V. a apelat într-o modalitate similară la sprijinul lui M.C.A., arătându-i că noul 

ministru al finanţelor publice îşi manifestase intenţia de a-l demite datorită deficienţelor în 

cooperarea cu autorităţile vamale din Republica Moldova, context în care M.C.A. l-a asigurat 

că va întreprinde toate demersurile necesare pentru a-l menţine în funcţie: „Lasă că ţi-l rezolv 

eu! ... Stai calm, nu te schimbă nimeni – stai liniştit, vin eu. Fiţi calmi, nu se întâmplă nimic”, 

în final cei doi stabilind să se întâlnească în seara zilei de 04.03.2012, după ce M.C.A. se va 

vedea cu o terţă persoană „duminică ajung pe la ora 22.00, să zicem că aş putea pe la ora 

23.00, însă trebuie să mă văd cu o persoană. Şi după aceea, dacă vrei, ne vedem” ulterior, cu 

prilejul unei convorbiri purtată în seara zilei de 04:03:2012, la ora 23:01:08, această întâlnire 

a fost reprogramată pentru a doua zi.. 

Drept urmare, în cursul zilei de 05.03.2012, M.C.A. a participat, în jurul orelor 10:10, 

la o întâlnire cu inculpatul C.V., iar ulterior, în intervalul 12:25 – 13:45, la o întâlnire cu S.E., 

la restaurantul „Casa di David”. În seara aceleiaşi zile, între orele 19:40 – 21:38, în locuinţa 

inculpatului C.V. a avut loc o întâlnire la care au participat F.S., M. OVIDIU, la acea dată 

comisar în cadrul Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Constanţa, inculpatul N.R. şi 

M.C.A.. Scopul acestei întrevederi a fost acela de a dezvolta palierul de protecţie al grupului 

infracţional coordona de inculpatul N.R., fiind urmărită crearea unei legături între acesta şi 

reprezentanţii Gărzii Financiare, în condiţiile în care după numai două zile M. OVIDIU a fost 

desemnat la conducerea Secţiei Judeţene Constanţa, iar la data de 13.03.2012 reprezentanţii 

acestei instituţii au primit dispoziţii să verifice toate livrările de produse petroliere expediate 

în regim suspensiv din depozitul O.T.. Existenţa acestei din urmă întâlniri petrecută în 

locuinţa inculpatului C.V. a fost confirmată şi prin declaraţiile martorului ..., care a precizat că 

a mers la această întrevedere împreună cu un coleg de la Constanţa (n.n. ...) şi cu M.C.A., la 

solicitarea acestuia din urmă,, dar pretinde în chip mincinos, că nu ştie ca la această întâlnire 

să fi venit cumva şi inculpatul N.R..    

Urmare a acestei întâlniri, în ziua de 06.03.2012, inculpatul N.R. a discutat telefonic 

cu administratorul unei alte societăţi implicată în comerţul cu produse energetice despre 

verificările care urmau să fie efectuate la O.T. şi i-a comunicat acestuia că a vorbit cu „omul 

care ar fi trebuit să îşi dea acceptul”, dar nu ştie nimic, după care a fost informat la rândul 

său că verificările nu îl vizează, dar că ar fi de preferat să nu efectueze transporturi în ziua de 

07.03.2012. 

În data de 07.03.2012, printr-o convorbire telefonică de la ora 09:05:34, S.E. a stabilit 

o întâlnire pentru ora 12:00 cu M.C.A., transmiţându-i că „vin şi cu răspunsurile cred că până 

atunci, cu aşa”. În aceeaşi zi, la ora 18.15, inculpatul N.R. s-a deplasat la reşedinţa din 

Bucureşti a inculpatului C.V., unde a stat până la ora 20.45, la întâlnire participând şi M.C.A. 

în intervalul 19.05 – 20.30. După ce a părăsit locuinţa inculpatului C.V., la ora 20:37:02, 

M.C.A. l-a apelat pe inculpatul B.S., căruia i-a comunicat că trece pe la el pe acasă 5, 10 

minute. 

În cursul zilei de 12.03.2012, la ora 12:11:26, M.C.A.  i-a comunicat inculpatului N.R. 

că „...!”. Din cuprinsul aceleiaşi convorbiri a mai rezultat că motivul dorinţei inculpatului 

B.S. de a demisiona din funcţia de preşedinte al A.N.A.F. era reprezentat de solicitările 

premierului de la acel moment de a aduna la bugetul de stat 2 miliarde de euro în termen de 

60 de zile din combaterea evaziunii fiscale. 

La 21.03.2012 M.C.A. a avut o întâlnire la restaurantul Bogdani cu inculpatul C.V., 

după care, în ziua următoare, i-a comunicat lui S.E. modul în care au decurs discuţiile. st
iri

pe
su

rs
e.r

o



De asemenea, M.C.A. s-a întâlnit cu inculpaţii C.V. şi B.S. şi în ziua de 22.03.2012 la 

restaurantul Potcoava, iar la data de 12.04.2012, M.C.A., S.E., B.S. şi C.V. au avut o nouă 

întâlnire la restaurantul „Casa di David", cu prilejul unei convorbiri anterioare acestei 

întâlniri, purtată cu M.C.A. la ora 14:03:50, inculpatul B.S. exprimându-şi reticenţa de a 

participa la acel prânz, întrucât „E prea expus acolo. E în vitrină”, fiind însă încurajat de S.E. 

să vină la acel restaurant, întrucât „ieşim separat”. 

Împrejurarea că încă dinaintea perioadei în care au fost comise infracţiunile deduse 

judecăţii în cauza pendinte, inculpatul N.R. se bucura de protecţie de cel mai înalt nivel din 

partea conducerii A.N.A.F, la acel moment  M.C.A., îndeplinind funcţia de şef de cabinet al 

preşedintelui A.N.A.F., rezultă şi din declaraţiile martorului ..., fost director coordonator al 

Gărzii Financiare  – Secţia Judeţeană Bacău. Astfel, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în 

faţa instanţei de fond, acesta a arătat că în cursul anului 2009 sau 2010, în timp ce poliţia 

Bacău efectua unele verificări cu privire la livrările suspecte de combustibil efectuate de S.C. 

I.V. S.R.L., controlată de N.R., către S.C. A.O. SRL respectivele organe de cercetare penală i-

au solicitat să le pună la dispoziţie nişte acte contabile ce fuseseră ridicate de către Garda 

Financiară Sibiu de la S.C. A.O. SRL, iar după ce a predat aceste documente organelor de 

poliţie, acestora li s-a părut ceva suspect cu privire la respectivele documente, astfel că i-au 

sugerat că ar fi cazul să adreseze o solicitare Gărzii Financiare Piteşti pentru ca această 

instituţie să comunice documentele în baza cărora S.C. I.V. S.R.L. achiziţionase marfa de la 

S.C. T.I. S.R.L. Piteşti, al cărui reprezentant legal era tot inculpatul N.R., astfel că, într-o zi de 

vineri, după ce i-a adus la cunoştinţă şefului Direcţiei Judeţene a Gărzii Financiare Bacău 

această solicitare a organelor de poliţie şi a obţinut aprobarea verbală a acestuia, a transmis 

prin fax către Garda Financiară Piteşti o solicitare scrisă în sensul anterior menţionat. A mai 

arătat martorul că după două zile de la transmiterea acestei solicitări, într-o duminică seara, a 

fost sunat pe telefonul de serviciu de către M.C.A., care i-a spus că a doua zi dimineaţa este 

chemat împreună cu directorul adjunct, la cabinetul preşedintelui A.N.A.F.,  B.S.. Aici au fost 

primiţi de către M.C.A., care l-a luat la întrebări despre solicitarea pe care o adresase Gărzii 

Financiare Piteşti şi i-a impus să înceteze aceste controale, întrucât, altfel îl va destitui din 

funcţia de director coordonator în care tocmai fusese numit de scurtă vreme, arătând totodată 

că B.S. nu le poate transmite personal această solicitare întrucât este plecat din localitate. În 

calitatea sa de şef de cabinet al preşedintelui A.N.A.F., M.C.A. nu era superiorul ierarhic al 

acestor funcţionari şi nu avea autoritatea de a modifica planurile de control, astfel încât modul 

în care a acţionat denotă că solicitarea provenea în R.itate de la preşedintele A.N.A.F., care 

proteja în acest mod activităţile grupului infracţional. Trebuie remarcat totodată că S.C. I.V. 

S.R.L. este societatea care a fost autorizată iniţial ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile cu 

produse energetice din comuna Nicolae Bălcescu şi care a vândut ulterior echipamentele de 

rafinare către S.C. E.G. R. S.R.L. 

Încercarea inculpaţilor de decredibilizare a acestui martor pe motiv că destituirea lui 

din funcţia de director coordonator în cadrul Gărzii Financiare Bacău a fost semnată de către 

însuşi inculpatul B.S., în calitate de preşedinte al A.N.A.F. nu poate fi acceptată de către 

Curte, întrucât nu există dovezi că martorul în discuţie s-ar fi prezentat din proprie iniţiativă în 

faţa organelor de urmărire penală pentru a depune această mărturie, ci acesta a explicat într-un 

mod plauzibil modul în care bănuieşte că organele judiciare au avut referinţe despre 

implicarea lui în acest incident, în sensul că probabil organele de cercetare de la Poliţia Bacău, 

pe care le informase în legătură cu discuţia pe care o avusese la Bucureşti cu M.C.A., au 

înştiinţat probabil organul de urmărire penală cu privire la motivul lipsei demersurilor pentru 

obţinerea documentelor relevante de la Garda Financiară Piteşti. 

Totodată, din înscrisurile obţinute de la autorităţile judiciare americane, în urma 

percheziţiei efectuate de F.B.I. la domiciliul inculpatului N.R. rezultă că acesta a efectuat 

demersurile necesare pentru a-i cumpăra inculpatului C.V. un bilet de avion pentru o 
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deplasare în Las Vegas, în intervalul 25 – 27 noiembrie 2013, la scurt timp după ce măsura 

preventivă aplicată acestui inculpat expirase. Deşi este adevărat că potrivit declaraţiei 

inculpatului C.V., confirmată de copia paşaportului depusă de acesta la dosarul cauzei în 

cursul cercetării judecătoreşti, călătoria pe care acesta a efectuat-o în S.U.A. nu a avut loc în 

perioada anterior menţionată, ci în cursul lunii decembrie 2013, totuşi achiziţionarea de către 

inculpatul N.R. a unui bilet de avion la business class cu destinaţia Las Vegas (în condiţiile în 

care inculpatul C.V. a susţinut că nici măcar nu-l cunoaşte pe inculpatul N.R.), demonstrează 

natura relaţiei apropiate dintre cei doi inculpaţi şi confirmă, sub aspectul laturii subiective, 

rezoluţia infracţională comună a acestora. 

Din palierul de protecţie al grupului infracţional organizat a mai făcut parte 

şi inculpatul S.F.D., ofiţer în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi 

fost şef al Serviciului Constanţa din cadrul acestei structuri, care cunoscând natura ilegală a 

activităţilor de comercializare a motorinei euro 5 desfăşurate în numele şi pe seama S.C. 

E.R.G. SRL, a sprijinit grupul prin divulgarea constantă către inculpaţii N.R. sau B.M. a unor 

informaţii confidenţiale de care acesta lua la cunoştinţă în virtutea atribuţiilor lui de serviciu, 

cu scopul de a evita deconspirarea activităţii infracţionale în care aceştia şi deopotrivă ceilalţi 

membrii ai grupării erau implicaţi. 

Comunicarea dintre inculpaţii anterior menţionaţi se R.iza fie prin intermediul 

mesajelor de tip SMS transmise prin intermediul unor posturi telefonice dedicate exclusiv 

acestei legături, fie prin organizarea unor întâlniri caracterizate prin conspirativitate şi 

comportament contrainformativ. 

Astfel, la data de 14.02.2012, ora 17:30:55, inculpatul S.F.D. i-a transmis inculpatului 

N.R. printr-un SMS că „lupta este strânsă... dar suntem pe loc fruntaş ... ajungi în seara asta 

pe aici?”,după care cei doi au stabilit o întâlnire pentru ziua următoare. 

Drept urmare, în ziua de 15.02.2012, la ora 19:08:02, inculpatul S.F.D. l-a interogat pe 

inculpatului N.R. „la ce oră ajungi?”, acesta răspunzându-i tot printr-o comunicare tip 

SMS „la ora 22 e ok?”, dialogul între cei doi fiind reluat la ora 22:10:36, când inculpatul 

N.R. i-a comunicat lui S.F.D. locul de întâlnire „În piaţa Amzei la Tratoria Don Vito, e 

ok?” şi apoi prin SMS-ul transmis la ora 22:11:44 l-a anunţat că „Eu ajung în 10 min.”.    

În continuare, în ziua de 20.02.2012, inculpatul S.F.D. l-a anunţat pe N.R.despre 

iniţierea unei acţiuni de control de gradul 0 începând chiar cu acea zi pe tematica evaziunii 

fiscale, efectuată de către echipe mixte formate din procurori, poliţişti şi lucrători din cadrul 

ANAF: „Începând de azi acţiune gradu 0 pe evaziune, petrol, alimentare, alcool, toată ţara 

cu echipe mixte parcket,pol,anaf”. 

În ziua de 01.03.2012, prin SMS-urile transmise la orele 13:33:22, 13:33:52, 13:34:26, 

13:34:31, 13:36:08, 13:36:32 şi 17:29:14, inculpaţii S.F.D. şi N.R. au stabilit să se întâlnească 

în cursul serii respective în municipiul Constanţa.     

De asemenea, la data de 02.03.2012, printr-o corespondenţă SMS, transmisă la orele 

17:02:41, 17:10:19:, 17:10:42, 19:03:40, 19:54:06 şi 19:54:35, inculpaţii N.R. şi S.F.D. au 

stabilit să se întâlnească în jurul orei 20:00, întâlnire care, de altfel, a şi avut loc la ora 

stabilită, în municipiul Constanţa. 

În ziua următoare, 03.03.2012, printr-un SMS transmis la ora 21:35:04, inculpatul 

N.R. l-a interogat pe S.F.D. dacă au apărut „ceva noutăţi”, context în care, la ora 21:39:04, 

acesta din urmă i-a răspuns tot prin SMS că „mai am încă o întâlnire să lămuresc situaţia şi 

ne vd mâine pe zi”.    

În data de 04.03.2012, printr-o corespondenţă SMS purtată la orele 11:44:25, 

12:11:42, 12:11:58, 13:51:01 şi 14:08:03, la iniţiativa inculpatului S.F.D., cei doi s-au întâlnit 

în jurul orei 14:10 în zona Hotelului Perla din Mamaia, aşa cum stabiliseră cu o seară în urmă. st
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În continuare, în ziua de 05.03.2012, prin corespondenţa SMS transmisă la orele 

08:56:25, 09:00:11, 09:02:48, 09:03:39, inculpatul S.F.D. i-a transmis inculpatului N.R. că 

....... 

Conform înţelegerii din ziua precedentă, la data de 07.03.2012, prin corespondenţa 

purtată prin SMS la orele 19:50:22, 19:52:43, 20:47:41, 20:48:13, 20:48:34, 20:49:28, 

20:50:07 şi 20:50:36, inculpaţii N.R. şi S.F.D. au stabilit o nouă întrevedere pentru seara 

respectivă, întâlnire ce a avut loc tot la rondul de la Piaţa Alba Iulia „la cerc ... alba”. 

O astfel de întâlnire a mai avut loc între cei doi şi în ziua de 12.03. 2012, tot la „rond”, 

conform corespondenţei SMS purtată la orele: 19:52:54, 19:55:08, 20:53:04, 21:29:29 şi 

21:29:46, iar în data de 13.03.2012, prin SMS-urile transmise la orele 18:37:16 şi 18:37:47, 

aceştia au stabilit să se întâlnească la ora 19:15 „la mol la ieşire”. 

De asemenea, în ziua de 19.03.2012, printr-un SMS primit la ora 20:15:28, inculpatul 

N.R. a fost informat de către inculpatul S.F.D. că „Pe mâine dimineaţă dga a solicitat de la 

garda de coastă 20 de oameni ptr percheziţii. Nu ştiu mai mult. Acum am primit semnal de la 

garda de coastă.”, iar la data de 29.03.2012, prin corespondenţa purtată prin SMS la orele 

21:50:26 şi 21:50:54, inculpatul N.R. l-a interogat pe ofiţerul D.I.P.I. S.F.D. dacă au 

apărut „ceva noutăţi”, iar acesta i-a răspuns că „aşteptăm”. 

Urmare a corespondenţei purtate prin SMS-urile transmise în ziua de 30.03.2012, 

orele 08:50:59, 08:51:58, 08:54:06, 08:56:34, 08:57:41, 13:16:35, 13:20:31, 14:03:57, 

14:04:23, la solicitarea inculpatului B.M., „locotenentul” lui N.R., inculpatul S.F.D. s-a 

întâlnit cu acesta în cursul zilei respective, în jurul orei 14:00, în zona Pieţei Alba Iulia din 

Bucureşti („la nr.2”), această întâlnire fiind şi înregistrată cu mijloace foto-video, în baza 

autorizaţiei emise de Curtea de Apel Bucureşti. 

În ziua de 02.04.2012, printr-un SMS transmis la ora 12:59:11, inculpatul N.R. s-a 

informat din nou la ofiţerul D.I.P.I. S.F.D. dacă a apărut „ceva nou”, la ora 13:04:45, primind 

de la acesta răspunsul că „deocamdată nimic”, iar la data de 09.04.2012, între inculpaţii N.R. 

şi S.F.D. s-au transmis mai multe SMS-uri, la orele 09:57:10, 09:57:56, 09:58:13, 09:59:13, 

10:00:19,  10:01:17, 16:10:32 şi 16:11:17, prin intermediul cărora aceştia au stabilit să se 

întâlnească negreşit în cursul acelei zile, „la nr.2”(n.n. în rondul de la Piaţa Alba Iulia din 

Bucureşti), pentru ca S.F.D. să-i transmită lui N.R. „un mesaj urgent din partea lui A”, 

O nouă întâlnire clandestină a fost programată a avea loc şi în ziua de 10.04.2012, 

când prin SMS-urile transmise la orele 12:23:04, 12:23:34, 12:24:24, 12:25:25, 12:26:29, 

14:01:03, 14:01:31, 14:01:52, 14:02:30 şi 14:02:58, inculpaţii B.M. şi S.F.D. au plănuit a se 

vedea la locul ştiut „la nr.2”,adică în rondul de la Piaţa Alba Iulia din Bucureşti.   

Din conţinutul comunicărilor R.izate între inculpaţi anterior menţionaţi se poate 

observa că inculpatul S.F.D. se consideră parte a afacerii desfăşurate de N.R. („să stăm 

liniştiţi”) şi că relaţia dintre aceştia presupunea o asigurare explicită, în sensul că orice acţiune 

ar fi fost întreprinsă de instituţia în cadrul căreia inculpatul S. îşi desfăşura activitatea 

(D.I.P.I.), aceasta ar fi fost comunicată cu celeritate liderilor grupării. 

În cursul cercetării judecătoreşti, prevalându-se fără temei de invocarea riscului de a 

dezvălui date şi informaţii care ar avea caracter de secret de stat sau de secret de serviciu, 

inculpatul S.F.D. a refuzat se dea declaraţie cu privire la faptele pentru care a fost trimis în 

judecată, o atare atitudine datorându-se cel mai probabil imposibilităţii obiective de a oferi o 

explicaţie credibilă conţinutului SMS-urilor transmise inculpaţilor N.R. şi B.M.. 

Cu prilejul dezbaterilor asupra fondului cauzei, apărarea inculpatului S.F.D., 

întemeindu-se pe o afirmaţie coniventă a inculpatului N.R. conform căreia ar fi avut impresia 

că inculpatul S. ar fi avut intenţia să-l racoleze în vederea obţinerii de informaţii,  a pretins că 

în cadrul activităţilor sale de serviciu, inculpatul S.F.D. a avut contracte cu inculpaţii N.R. şi 

B.M., în vederea obţinerii de la aceştia a unor informaţii privind săvârşirea anumitor 

infracţiuni, însă Curtea constată că această teză de apărare nu poate fi acceptată, întrucât este 
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categoric infirmată de conţinutul adreselor comunicate instanţei, urmare a solicitărilor 

inculpatului, de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. Astfel, prin adresa înaintată la dosarul cauzei pentru termenul de judecată 

din data de 16.11.2015, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne a comunicat că în urma verificărilor efectuate la nivelul 

acestei instituţii nu au fost identificate note informative întocmite de S.F.D. în cursul anului 

2012 cu privire la activitatea vreunei societăţi comerciale furnizoare de produse petroliere, 

valorificate către Direcţia Naţională Anticorupţie. De asemenea, prin adresa depusă la dosarul 

cauzei pentru termenul de judecată din data de 21.03.2016, Departamentul de Informaţii şi 

Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că din verificările 

efectuate la nivelul instituţiei nu au rezultat date privind existenţa vreunor produse analitice 

întocmite de către S.F.D. cu privire la S.C. L.S.A. GENEVA – ELVEŢIA. 

În cât priveşte faptul că potrivit acestei din urmă adrese, demersurile de verificare 

întreprinse la nivelul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă au relevat că 

inculpatul S.F.D. nu a accesat bazele de date ale instituţiei în vederea obţinerii de informaţii 

cu privire la O.T. şi S.C. E.R.G. SRL, nici acest aspect nu poate fi interpretat în favoarea 

inculpatului, întrucât obţinerea de date şi informaţii cu privire la eventualele acţiuni de control 

ce ar fi putut viza şi unele dintre firmele implicate în mecanismul evazionist dedus judecăţii în 

cauza pendinte, constituia apanajul atribuţiilor lui de serviciu şi se putea R.iza în multiple 

modalităţi, ce nu presupuneau neapărat accesarea vreunei baze de date în acest scop. 

Pe de altă parte, chiar în situaţia în care s-ar considera că această apărare a inculpatului 

S.F.D. ar fi una R.ă, totuşi este neverosimil a crede că metodele şi tehnicile de investigare 

folosite pentru descoperirea săvârşirii unor infracţiuni în domeniul comerţului cu produse 

petroliere ar fi fost compatibile cu desconspirarea acţiunilor ce urma a fi întreprinse de 

autorităţile statului în acest scop, aşa cum inculpatul a procedat prin intermediul SMS-urilor 

transmise către inculpatul N.R. în datele de 20.02.2012 şi 19.03.2012.  

******* 

Concluzionând, Curtea constată că din coroborarea ansamblului probelor administrate 

în cauză, rezultă existenţa unei grupări criminale care îndeplineşte toate condiţiile legale şi 

jurisprudenţiale pentru a fi calificată drept grup infracţional organizat, în sensul că acesta nu a 

fost constituit în mod ocazional, date fiind rolurile şi poziţiile din ierarhia acestuia, care au 

avut timp să se structureze, fiecare inculpat acţionând concordant cu înţelegerea prestabilită şi 

în funcţie de poziţia asumată în cadrul grupării. 

Grupul infracţional constituit de inculpaţii N.R., N.D.M., G.G, C.D., B.M., J.A.F., 

P.D.E., M.O.I. şi G.P.P. era organizat piramidal, iar pe orizontală era întins în mai multe 

judeţe ale ţării. Reţeaua infracţională gândită de grupare era extrem de elaborată şi sofisticată, 

în sensul că în activitatea grupului erau folosiţi şi ,,oameni de paie” care să apară doar în acte, 

iar încrengătura infracţională era completată cu nenumărate societăţi „fantomă”, folosite fie 

pentru disimularea desfăşurării unei activităţi licite de către S.C. E.R.G. SRL, fie pentru 

culegerea beneficiilor activităţii infracţionale. 

O explicaţie a reuşitei unui astfel de angrenaj infracţional rezidă în aceea că inculpatul 

N.R., identificat ca fiind capul reţelei, a dezvoltat un sistem de relaţii cu persoane bine situate 

în aparatul administrativ al statului, de unde avea posibilitatea să primească informaţii atât în 

ce priveşte eventualele acţiuni de control derulate de instituţiile abilitate, cât şi cu privire la 

modalitatea de a frauda legea. 

În ceea ce priveşte structura grupului infracţional organizat, acesta era condus de 

inculpatul N.R. care, prin relaţiile pe care şi le-a creat la nivelul instituţiilor de control ale 

statului a asigurat atât obţinerea autorizaţiilor, cât şi coordonarea întregii activităţi 

infracţionale, fiind cel care, în mod indubitabil era recunoscut drept liderul grupării. st
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Palierul al doilea era format din „operativii de la Constanţa”, coordonat de inculpaţii 

G.G şi C.D., care aveau atribuţii atât în domeniul achiziţiilor de motorină, cât şi al distribuirii 

acesteia, prin intermediul inculpaţilor P.D.E. şi J.A.F.. 

Pentru întregirea grupului infracţional, un rol important l-au avut 

şi „benzinarii”, inculpaţii M.O.I. şi G.P.P., fără contribuţia cărora ar fi fost imposibilă 

facilitarea vreunui beneficiu pentru membrii  întregii grupări. 

Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de inculpaţii B.S., C.V. şi S.F.D., care 

reprezentau palierul de protecţie, precum şi de V. (fostă C.)M., B.N. şi I.L.F., care se aflau în 

subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit. 

Scopul acestui grup infracţional organizat l-a constituit operaţionalizarea unui amplu 

mecanism evazionist prin ascunderea sursei impozabile şi taxabile, neevidenţierea în actele 

contabile ale S.C. E.R.G. SRL a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor R.izate din 

vânzarea de motorină euro 5, în acelaşi timp cu evidenţierea, în actele contabile sau în alte 

documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni R.e (achiziţionarea de ţiţei brut) 

şi evidenţierea altor operaţiuni fictive aferente rafinării produselor energetice inferioare 

C.L.G, C.L.U. şi C.L. Navo 1 şi 2, pentru a acoperi activitatea evazionistă, toate acestea în 

vederea sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 

Având în vedere modul în care a fost concepută construcţia evazionistă, faţă de 

indivizibilitatea acţiunilor concertate din cadrul grupului infracţional, subsumate unui scop 

comun, inculpaţii N.R., N.D.M. G.G, C.D., B.M., J.A.F., P.D.E., M.O.I. şi G.P.P. au acţionat 

pentru conceperea şi operaţionalizarea unui circuit evazionist, în modalitatea deja consacrată 

în practica juridică a ultimilor ani - folosirea unor oameni de paie care să aibă rolul de 

administratori pe hârtie, respectiv folosirea unor societăţi fantomă. 

Practic, având în vedere activitatea R.ă şi concretă a SC E.G. SRL, acciza trebuia 

achitată în momentul achiziţionării motorinei, însă utilizarea autorizaţiei de antrepozit fiscal a 

făcut posibilă ascunderea sursei taxabile, scopul inculpaţilor fiind sustragerea de la 

îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 

De asemenea, interpunerea în lanţul infracţional a numeroase societăţi comerciale cu 

activitate R.ă sau după caz, tip „fantomă”, S.C. D.Z. SRL.,  S.C. P.N. SRL S.C. R.G. SRL., 

S.C. A.P. SRL S.C. M.S.M. SRL S.C. ME. SRL., S.C. G.I.S. SRL., S.C. C.D. SRL, S.C. 

A.L.E. SRL S.C. D.O.L. SRL S.C. E.S.S. S.R.L., S.C. C.D. SRL,  S.C. B.O. SRL., S.C. A.O. 

SRL S.C. R.T.C. SRL şi S.C. C.L. SRLimplicate în activitatea de comercializare a motorinei, 

respectiv de „recuperare” a sumelor de bani rezultate în urma introducerii pe piaţă a 

combustibilului, a făcut posibilă ascunderea sursei impozabile reprezentată de veniturile 

obţinute din această activitate. De altfel, unele dintre aceste societăţi au fost create şi utilizate 

special pentru a face parte din lanţul evazionist, văzut ca o construcţie infracţională unică, 

subsumată unui unic obiectiv. 

Pentru R.izarea activităţii evazioniste, membrii grupului infracţional au profitat de 

faptul că S.C. E.R.G. SRL,  era deţinătoarea unei autorizaţii de antrepozit fiscal de producţie, 

care le permitea ca, în regim suspensiv de la plata accizelor, să primească, să transforme, să 

deţină şi să expedieze, după caz, produsele accizabile expres şi limitativ prevăzute în 

cuprinsul acesteia, 

În baza autorizaţiei menţionate, societatea a achiziţionat, în regim suspensiv de la plata 

accizei, motorină euro 5, sub pretextul că aceasta reprezintă una dintre materiile prime 

necesare în procesul de fabricare a produselor finite combustibil lichid greu, combustibil 

lichid uşor şi combustibil lichid de tip Navo 1 şi 2. 

Acest lucru a fost posibil prin simpla invocare a existenţei autorizaţiei de antrepozit 

fiscal în faţa furnizorilor de motorină euro 5, cu ocazia efectuării achiziţiilor. 

În fapt, S.C. E.R.G. SRL, a desfăşurat o activitate specifică unei societăţii comerciale 

deţinătoarea a unui atestat pentru comercializare en-gros de produse petroliere, motorina 
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achiziţionată fiind valorificată în mod direct către beneficiari, evident cu eludarea regimului 

accizabil instituit de legislaţia fiscală pentru acest produs energetic. 

Totodată, pe baza probelor administrate în cauză, s-a stabilit că achiziţiile de ţiţei 

efectuate de S.C. E.R.G. SRL, procesul de fabricare a produselor finite  combustibil lichid 

greu, combustibil lichid uşor şi combustibil lichid de tip Navo 1 şi 2, precum şi vânzarea 

acestora, au caracter fictiv. 

Raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză a concluzionat că, prin 

neînregistrarea în contabilitatea S.C. E.R.G. SRL a vânzării motorinei euro 5 şi înregistrarea 

producţiei şi vânzării de combustibil lichid greu, combustibil lichid uşor şi combustibil lichid 

de tip Navo 1 şi 2 au fost denaturate veniturile societăţii, TVA colectată şi implicit TVA 

datorată bugetului de stat, precum şi impozitul pe profit. 

Totodată, conform constatărilor expertizei contabile judiciare, în contabilitatea 

societăţii au fost evidenţiate şi cheltuielile fictive ocazionate de aprovizionarea cu ţiţei şi de 

transportul acestei materii prime, cea ce, de asemenea, a influenţat negativ cuantumul 

obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. Practic cheltuielile menţionate mai sus şi 

înregistrate în contabilitatea S.C. E.R.G. SRL sunt inexistente din punct de vedere faptic şi 

juridic, însă ele au fost transpuse în R.itatea scriptică. Sumele de bani transferate de societate 

în conturile furnizorilor fictivi de ţiţei nu reprezintă decât o componentă a circuitului financiar 

de tip suveică prin care membrii grupului infracţional şi-au asigurat produsul infracţiunii. 

În ceea ce priveşte noţiunea de „operaţiune fictivă”, Legea nr.241/2005 oferă o 

definiţie a acesteia prin dispoziţiile art.2, lit.f – „disimularea R.ităţii prin crearea aparenţei 

existenţei unei operaţiuni care în fapt nu există”. 

După cum a constatat expertiza contabilă administrată în cauză, au fost întocmite 

documente contabile justificative pentru aceste operaţiuni fictive, care au fost preluate în 

registrele contabile, precum şi în situaţiile contabile recapitulative şi care s-au soldat cu 

depunerea unor declaraţii fiscale neR.e. 

Modalităţile în care membrii grupului infracţional organizat au intrat în posesia 

beneficiilor ilicite rezultate din activitatea de evaziune fiscală au constat pe de o parte în 

retragerea de sume de bani în numerar din conturile societăţilor comerciale tip „fantomă”, cu 

motivaţia fictivă de achiziţii ceR.e de la persoane fizice şi pe baza unor documente 

justificative false, iar pe de altă parte, în transferarea repetată prin intermediul S.C. I.J. SRL, a 

unor importante sume de bani în valută către un cont din Dubai aparţinând C. I.L., companie 

off-shore controlată de inculpaţii N.R. şi N.D.M., cu justificarea fictivă a plăţii unor servicii 

de consultanţă, în fapt, inexistente. 

  

E.    Încadrarea juridică și legea aplicabilă 
            În raport cu situaţia de fapt descrisă în considerentele ce preced, Curtea constată că 

faptele reţinute în sarcina inculpaţilor judecaţi în cauza pendinte, se circumscriu, atât sub 

aspectul laturii obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective, conţinutului constitutiv al 

următoarelor infracţiuni: 

            1. Faptele inculpatului N.R. (administrator de fapt al S.C. E.R.G. SRL), care împreună 

cu inculpatul G.G (administrator de drept al S.C. E.R.G. SRL), în perioada mai 2011 – iulie 

2012, în R.izarea obiectului de activitate al persoanei juridice inculpate S.C. E.R.G. SRL, cu 

ajutorul inculpaţilor N.D.M. (asociat majoritar al aceleiaşi societăţi), C.D., B.M., B.N., J.A.F., 

P.D.E., M.O.I., G.P.P., V. (fostă C.)M., I.L.F., B.S., C.V. şi S. F. (ultimii trei reprezentând 

palierul de protecţie) şi folosindu-se de societăţile comerciale inculpate S.C. I.J. SRL, S.C. 

D.Z. SRL., S.C. P.N. SRL S.C. R.G. SRL., S.C. A.P. SRL S.C. M.S.M. SRL S.C. ME. SRL., 

S.C. G.I.S. SRL., S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL S.C. B.O. SRL., S.C. A.O. SRL S.C. 

R.T.C. SRL, S.C. C.L. SRL S.C. D.O.L. SRL S.C. E.S.S. S.R.L. şi S.C. C.D. SRL, au 

achiziţionat motorină euro 5 în regim suspensiv de la plata accizelor, pe care au vândut-o apoi 
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către comercianţii de carburanţi auto (ascunderea sursei taxabile), au interpus în circuitul 

infracţional societăţi fantomă în spatele cărora s-a derulat mecanismul evazionist (ascunderea 

sursei impozabile), nu au evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi 

nici veniturile R.izate din vânzarea de motorină euro 5 şi în acelaşi timp au evidenţiat în actele 

contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni R.e, precum şi 

alte operaţiuni fictive aferente fabricării produselor finite combustibil lichid greu, combustibil 

lichid uşor şi combustibil lichid de tip Navo 1 şi 2, pentru a acoperi activitatea evazionistă, 

toate acestea în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, creând în patrimoniul 

bugetului de stat un prejudiciu de 242,642,205.44 lei (aproximativ 56 milioane euro), 

întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, care atât la momentul 

epuizării activităţii infracţionale, cât şi în prezent este încriminată prin dispoziţiile art. 9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. 

            2. Faptele inculpaţilor N.D.M. (asociat în cadrul S.C. E.R.G. SRL), C.D., B.M., B.N., 

J.A.F., P.D.E., M.O.I., G.P.P., V. (fostă C.)M., I.L.F., B.S., C.V. şi S. F.,  (ultimii trei 

reprezentând palierul de protecţie), care în perioada mai 2011 – iulie 2012 i-au ajutat, în 

modalităţile descrise în partea expozitivă a hotărârii, pe inculpaţii N.R. şi G.G ca în R.izarea 

obiectului de activitate al persoanei juridice inculpate S.C. E.R.G. SRL şi folosindu-se de 

societăţile comerciale inculpate S.C. I.J. SRL, S.C. D.Z. SRL., S.C. P.N. SRL S.C. R.G. 

SRL., S.C. A.P. SRL S.C. M.S.M. SRL S.C. ME. SRL., S.C. G.I.S. SRL., S.C. C.D. SRL, 

S.C. A.L.E. SRL S.C. B.O. SRL., S.C. A.O. SRL S.C. R.T.C. SRL, S.C. C.L. SRL S.C. 

D.O.L. SRL S.C. E.S.S. S.R.L. şi S.C. C.D. SRL, să achiziţioneze motorină euro 5 în regim 

suspensiv de la plata accizelor pe care ulterior să o vândă către comercianţii de carburanţi auto 

(ascunderea sursei taxabile), să interpună în circuitul infracţional societăţi fantomă în spatele 

cărora s-a derulat mecanismul evazionist (ascunderea sursei impozabile), să nu evidenţieze în 

actele contabile operaţiunile comerciale efectuate şi nici veniturile R.izate din vânzarea de 

motorină euro 5, în acelaşi timp cu evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente 

legale, a cheltuielilor care nu au avut la bază operaţiuni R.e şi evidenţierea altor operaţiuni 

fictive aferente fabricării produselor finite combustibil lichid greu, combustibil lichid uşor şi 

combustibil lichid de tip Navo 1 şi 2, pentru a acoperi activitatea evazionistă, toate acestea în 

scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, creând astfel în patrimoniul bugetului 

de stat un prejudiciu de 242,642,205.44 lei (aproximativ 56 milioane euro), întrunesc 

elementele constitutive ale complicităţii la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută la data 

săvârşirii faptelor de dispoziţiile art.26 din Codul penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b 

şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, atât 

pentru inculpaţii persoane fizice, cât şi pentru persoanele juridice inculpate, iar actualmente 

încriminată prin dispoziţiile art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005. 

            3. Faptele inculpaţilor N.R., N.D.M., C.D., B.M., J.A.F., P.D., M.O.I. şi G.P.P. care, 

împreună şi cu inculpatul G.G, au constituit grupul infracţional organizat în scopul săvârşirii 

infracţiunii de evaziune fiscală prin intermediul S.C. E.R.G. SRL întrunesc elementele 

constitutive ale infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, încriminată la 

momentul săvârşirii faptelor prin dispoziţiile art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003 şi 

preluată ulterior în dispoziţiile art.367 aliniatele 1 şi 2 din Codul penal (Legea nr.286/2009 

intrată în vigoare la data de 01.02.2014). 

            4. Faptele inculpaţilor B.S., C.V. şi S. F. care reprezentau palierul de protecţie, precum 

cele şi ale inculpaţilor V.M., B.N. şi I.L.F. care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi 

executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit, de a sprijini grupul infracţional 

organizat constituit de inculpaţii N.R., N.D.M., G.G, C.D., B.M., J.A.F., P.D.E., M.O.I. şi 

G.P.P., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de constituirea (în forma sprijinirii) 

unui grup infracţional organizat, încriminată la momentul săvârşirii faptelor prin dispoziţiile 
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art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003 şi preluată ulterior în dispoziţiile art.367 aliniatele 1 şi 

2 din Codul penal (Legea nr.286/2009 intrată în vigoare la data de 01.02.2014). 

            5. Faptele inculpatului C.D. care în perioada iunie 2011 – iulie 2012, prin intermediul 

persoanei juridice inculpate S.C. I.J. SRL, a  transferat prin tranzacţii repetate suma totală de 

13.212.000 USD din sumele obţinute în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală către 

un cont din Dubai aparţinând C. I.L., societate controlată de inculpaţii N.R. şi N.D.M., 

înregistrând ca justificare operaţiuni fictive de consultanţă, pentru a disimula originea ilicită a 

acestor sume, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani, în formă 

continuată, care atât la atât la momentul epuizării activităţii infracţionale, cât şi în prezent este 

încriminată prin dispoziţiile art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, diferenţa de 

reglementare existând doar în ceea ce priveşte forma continuată a infracţiunii care sub 

imperiul Codului penal din 1969 îşi avea sediul în dispoziţiile art.41 alin.2, iar în noul Cod 

penal (Legea nr.286/2009 intrată în vigoare la data de 01.02.2014) este prevăzută de art.35 

alin.1. 

            6. Faptele inculpatului S.F.D., constând în aceea că, în calitate de ofiţer în cadrul 

Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă a transmis inculpaţilor N.R. şi B.M., 

informaţii ce nu erau destinate publicităţii privitoare la acţiunile de control organizate de 

organele fiscale şi cele de urmărire penală, în scopul obţinerii de către aceştia din urmă a unui 

folos patrimonial ilicit rezultat în urma săvârşirii de evaziune fiscală prin intermediul S.C. 

E.R.G. SRL întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de permitere a accesului unor 

persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, faptă prev. şi ped. de 

art.12 alin.1 lit. b Legea nr.78/2000. 

            În contextul în care încă din cursul urmăririi penale, respectiv la data de 01 februarie 

2014, a intrat în vigoare o nouă reglementare cu caracter penal, cuprinzând Legea nr.286/2009 

privind noul Cod penal şi Legea nr.187/2012 privind Legea de punere în aplicare a noului 

Cod penal, prin care au fost operate modificări esenţiale în privinţa mai multor instituţii 

juridice incidente în speţă, se pune problema de a stabili care dintre cele două reglementări 

penale succesive este cea mai favorabilă inculpaţilor, din perspectiva dispoziţiilor art.5 alin.1 

din Codul penal (în interpretarea constatată a fi constituţională, prin Decizia nr.265/2014 a 

Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr.372 din data de 20 mai 2014 conform 

căreia „dispoziţiile art.5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit 

combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai 

favorabile.”) 

            Sub acest aspect, Curtea reţine că în privinţa infracţiunilor de evaziune fiscală şi 

complicitate la evaziune fiscală nu au fost operate niciun fel de modificări cu ocazia intrării în 

vigoare la data de 01 februarie 2014 a pachetului legislativ conţinând Legea nr.286/2009 

(noul Cod penal) şi Legea nr.187/2012 (legea de punere în aplicare a noului Cod penal), ci 

Legea nr.241/2005 a fost modificată anterior, prin Legea nr.50/2013, publicată în M.of nr.146 

din 19 martie 2013, conform căreia limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunea prev. 

de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 au fost majorate de la 5 la 9 ani 

închisoare (limita minimă), respectiv de la 11 la 15 ani închisoare (limita maximă). Ca atare, 

în cazul tuturor inculpaţilor persoane fizice în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea acestei 

infracţiuni (în forma autoratului sau a complicităţii), legea penală mai favorabilă o reprezintă 

legea aflată în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale (iulie 20112), adică 

Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013). 

            De asemenea, şi în cazul inculpaţilor persoane juridice în sarcina cărora s-a reţinut 

comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, Curtea constată că tot reglementarea 

aflată în vigoare la momentul finalizării activităţii infracţionale reprezintă legea penală mai 

favorabilă în accepţiunea art.5 Cod penal, întrucât potrivit art.711 alin.3 Cod penal din 1969 
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cu referire la art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013), limitele pedepsei amenzii sunt cuprinse între 10.000 şi 900.000 lei, pe când 

potrivit dispoziţiilor actualei reglementări a Codului penal intrat în vigoare la data de 01 

februarie 2014 (art.137 din Codul penal adoptat prin legea nr.286/2009), pedeapsa aplicabilă 

persoanei juridice pentru aceeaşi infracţiune potrivit sistemului zilelor amendă ar fi cuprinsă 

între 24.000 şi 2.100.000 lei. 

            Acelaşi raţionament este valabil şi în cazul infracţiunii de spălare de bani în formă 

continuată reţinută în sarcina inculpatei persoană juridică S.C. I.J. SRL, care potrivit 

art.711 alin.3 Cod penal din 1969 cu referire la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, în 

varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin art.111 din Legea nr.187/2012, 

era sancţionată cu pedeapsa amenzii penale de la 10.000 la 900.000 lei, iar conform art.137 

din Codul penal adoptat prin Legea nr.286/2009 cu referire la art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002, astfel cum a fost modificată prin art.111 din Legea nr.187/2012 de punere în 

aplicare a noului Cod penal, este pedepsită cu amendă cuprinsă între 18.000 şi 1.500.000 lei. 

            În ceea ce priveşte infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat (în 

varianta constituirii sau a sprijinirii), Curtea observă că reglementarea aflată în vigoare la 

momentul săvârşirii acesteia (art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003) sancţiona această 

infracţiune cu închisoarea de la 5 la 20 de ani, fără însă ca această pedeapsă să poată fi mai 

mare decât sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul 

grupului infracţional organizat. Printr-o jurisprudenţă constantă în această materie, instanţa 

supremă a stabilit că  prin dispoziţiile art.7 alin.2 din Legea nr.39/2003 s-a instituit o limitare 

a pedepsei aplicate în concret pentru infracţiunea prevăzută în art.7 alin.(1) din aceeași lege, 

prin raportare la tratamentul sancţionator prevăzut de lege pentru infracţiunea sau, după caz, 

pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional organizat - 

tratament sancţionator care privește atât limita minimă, cât și limita maximă, stabilite de lege 

pentru această infracţiune, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere a pedepsei 

(I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr.1327 din 26 aprilie 2012, decizia nr.2325 02 iulie 2013). În 

consecinţă, în condiţiile în care norma de încriminare a infracţiunii ce a constituit scopul 

grupului infracţional organizat (infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi 

c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse 

prin Legea nr.50/2013), prevede pentru această faptă pedeapsa închisorii cuprinsă între 5 şi 11 

ani, rezultă că sancţiunea aplicabilă infracţiunii de constituirea unui grup infracţional 

organizat prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003 nu poate excede acestor limite. În 

schimb, potrivit noii ordini juridice penale instituită odată cu intrarea în vigoare a Legii 

nr.286/2009, infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 

alin.1 şi 2 din noul Cod penal este sancţionată cu pedeapsa de la 3 la 10 ani închisoare. Drept 

urmare, comparând tratamentul sancţionator prevăzut de cele două reglementări succesive 

pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, rezultă că norma de 

încriminare din noul Cod penal ar constitui legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor. 

            De asemenea, şi în privinţa infracţiunii de spălarea banilor în formă continuată, 

reţinută în sarcina inculpatului C.D., sancţionată potrivit art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002, astfel cum a fost modificată prin art.111 din Legea nr.187/2012 de punere în 

aplicare a noului Cod penal, cu pedeapsa închisorii cuprinsă între 3 la 10 ani, cu posibilitatea 

adăugării potrivit art.36 alin.1 din noul Cod penal a unui spor de pedeapsă de numai 3 ani 

închisoare se constată că această nouă reglementare ar constitui legea penală mai favorabilă în 

comparaţie cu reglementarea anterioară acestor modificări, care pentru aceeaşi infracţiune 

prevedea pedeapsa închisorii de la 3 la 12 ani, cu posibilitatea aplicării unui spor de până la 5 

ani, conform art.42 din Codul penal anterior. st
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            Ţinând însă seama de imperativul determinării globale a legii penale mai favorabile, 

statuat cu caracter obligatoriu erga omnes prin Decizia nr.265/2014 a Curţii Constituţionale, 

care presupune alegerea, în ansamblu, fie a Codului penal din 1969, fie a noului Cod penal 

(Legea nr.286/2009), intrat în vigoare la data de 01 februarie 2015, Curtea constată că, în 

R.itate, şi în cazul acestor din urmă două infracţiuni (constituirea unui grup infracţional 

organizat şi spălare de bani), legea penală mai favorabilă este tot reglementarea anterioară 

modificărilor legislative intrate în vigoare la data de 01 februarie 2014, întrucât aceste două 

infracţiuni se află în concurs R., după caz, cu infracţiunea de evaziune fiscală sau complicitate 

la evaziune fiscală, ori sub aspectul tratamentului sancţionator al acestei forme de pluralitate 

de infracţiuni, legea penală veche conţine prevederi mai favorabile inculpaților, întrucât art.34 

alin.1 din Codul penal din 1969 prevede sistemul cumulului juridic cu spor facultativ şi 

variabil (lăsat la latitudinea judecătorului), spre deosebire de Codul penal actual care operează 

cu sistemul cumulului juridic al pedepselor cu spor obligatoriu şi fix (art.39 alin.1 Cod pena). 

            În plus, în cazul inculpatului C.D., dată fiind împrejurarea că acesta a comis 

infracţiunile ce-i sunt imputate în stare de recidivă postcondamnatorie, respectiv în timpul 

liberării condiţionate din executarea pedepsei de 10 ani şi 8 luni închisoare, aplicată prin 

Sentinţa penală nr.171/13 aprilie 2006 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul 

nr.345/2006, aplicarea globală a reglementării anterioare datei intrării în vigoare a noului Cod 

penal este justificată şi de tratamentul juridic sancţionator mai blând pe care aceasta îl 

stipulează pentru respectiva formă de recidivă (cumul juridic potrivit art.39 alin.2 cu referire 

la art.61 din Codul penal din 1969), în comparaţie cu cel edictat prin noua orientare de 

politică penală (cumul aritmetic conform art.43 alin.1 din noul Cod penal). 

            Aşadar, în condiţiile în care, fără excepţie, pentru toţi inculpaţii (persoane fizice sau 

juridice) trimişi în judecată în cauza pendinte, legea penală mai favorabilă, determinată în 

ansamblul său, conform art.5 Cod penal, o constituie reglementarea anterioară modificărilor 

legislative aduse prin Legea nr.286/2009 privind noul Cod penal şi Legea nr.187/2012 de 

punere în aplicare a noului Cod penal, în cazul inculpatei N.D.M. se justifică reţinerea formei 

de participaţie a complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală (chestiune pusă în discuţie de 

către instanţă din oficiu la termenul de judecată din data de 18.04.2016), iar referitor la 

infracţiunea de spălare de bani reţinută în sarcina inculpaţilor C.D. şi S.C. I.J. S.R.L., comisă 

prin 22 de acte materiale repetate, săvârşite în baza unei rezoluţii infracţionale unice, se 

impune a se face aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la comiterea faptei în formă 

continuată (solicitare formulată de către reprezentantul Ministerului Public şi pusă în discuţia 

părţilor la termenul de judecată din data de 07.03.2016), în temeiul art.386 Cod de procedură 

penală Curtea va schimba încadrarea juridică a faptelor deduse judecăţii, după cum urmează: 

            - Pentru inculpatul N.R. – din infracţiunile prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu 

aplicarea art.5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile prev. de 

art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013) şi de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, totul 

cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal din 1969; 

            - Pentru inculpata N.D.M. - din infracţiunile prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 

din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu 

aplicarea art.5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile prev. de 

art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în 

varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013) şi de art.7 

alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, totul cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal 

din 1969; 

            - Pentru inculpatul C.D. – din infracţiunile prev. de art.48 Cod penal, raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.41 alin.1 
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Cod penal, de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.41 alin.1 Cod 

penal şi de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal, totul 

cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat 

la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare 

anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.37 alun.1 lit.a Cod 

penal din 1969, de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod 

penal din 1969 şi de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 (în varianta de reglementare 

anterioară modificărilor aduse prin art.111 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a 

noului Cod penal), cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod penal din 1969 şi art.41 alin.2 Cod penal 

din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal din 1969; 

            - Pentru inculpaţii B.M., J.A.F., P.D.E., M.O.I., G.P.P., B.S., C.V., V.M., B.N. şi 

I.L.F. - din infracţiunile prev. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 

din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu 

aplicarea art.5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile prev. de 

art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în 

varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013) şi de art.7 

alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, totul cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal 

din 1969; 

            - Pentru inculpatul S.F.D. – din infracţiunile prev. de art.48 Cod penal raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, de art.367 

alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal şi de art.12 alin.1 lit.b Legea nr.78/2000, 

totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile prev. de art.26 Cod penal din 1969 

raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare 

anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003 şi de art.12 alin.1 lit.b Legea nr.78/2000, totul cu aplicarea art.5 Cod penal şi 

art.33 lit.a Cod penal din 1969; 

            - Pentru inculpata persoană juridică S.C. E.R.G. SRL – din infracţiunea prev. de art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, în infracţiunea 

prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare 

anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal; 

            - Pentru inculpata persoană juridică S.C. I.J. SRL – din infracţiunile prev. de art.48 

Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 

Cod penal şi de art.29 alin.1 lit.a  din Legea nr.656/2002, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod 

penal, în infracţiunile prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi 

alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin 

Legea nr.50/2013) şi de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 (în varianta de reglementare 

anterioară modificărilor aduse prin art.111 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a 

noului Cod penal), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod 

penal şi art.33 lit.a Cod penal din 1969; 

            - Pentru inculpatele persoane juridice S.C. B.O. SRL., S.C. A.O. SRL S.C. D.Z. SRL., 

S.C. P.N. SRL S.C. R.G. SRL., S.C. A.P. SRL S.C. M.S.M. SRL S.C. ME. SRL., S.C. G.I.S. 

SRL., S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL S.C. R.T.C. SRL, S.C. C.L. SRL S.C. D.O.L. SRL 

S.C. E.S.S. S.R.L., S.C. O.B. SRL şi S.C. C.D. SRL din infracţiunea prev. de art.48 Cod penal 

raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, 

în infracţiunea prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 

din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

            În ceea ce priveşte solicitarea de schimbare încadrare juridică formulată de 

reprezentantul Ministerului Public la termenul de judecată din data de 07.03.2016, în sensul 

de a se reţine în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală (atât în forma autoratului, cât şi a 
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complicităţii), incidenţa prevederilor art.35 alin.1 Cod penal, referitoare la comiterea acestora 

în formă continuată, Curtea nu-i va da satisfacţie, întrucât, prin sentinţa penală nr.79 din 07 

mai 2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală în dosarul nr.1573/2/2015, 

intrată în puterea lucrului definitiv judecat conform deciziei penale nr.318/A din 21 

septembrie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în privinţa infracţiunii de 

evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului G.G în calitate de autor şi la săvârşirea căreia 

au participat, sub diverse forme de participaţie (coautori sau complici) inculpaţii găsiţi 

vinovaţi în cauza de faţă, nu s-a reţinut unitatea legală a formei continuate. 

            De asemenea, Curtea va respinge ca neîntemeiată şi cererea de schimbare a încadrării 

juridice formulată de inculpatul I.L.F., în sensul înlăturării variantei agravate a infracţiunii de 

evaziune fiscală prev. de alin.3 al art.9 din Legea nr.241/2005, pe considerentul că potrivit 

răspunsului la obiecţiunile pe care le-a formulat faţă de raportul de expertiză contabilă 

judiciară administrat în cauză, prejudiciul pe care l-ar fi provocat în dauna bugetului de stat ar 

fi fost de 1154 lei şi, că oricum prin intermediul plăţilor pe care le-a ordonat în numele şi pe 

seama S.C. D.O.L. SRL în perioada martie – iunie 2012 nu ar fi putut cauza un prejudiciu mai 

mare de 500.000 de euro. Pentru a hotărî astfel, Curtea are în vedere pe de o parte faptul că, 

suma de 1.154 lei indicată de inculpat cu titlu de prejudiciu reprezintă cota de impozit pe 

profit calculată în raport cu suma de 7.211 reprezentând comisionul bancar aferent retragerilor 

de numerar efectuate de S.C. D.O.L. SRL ori faptele pentru care inculpatul este acuzat în 

cauza pendinte nu se rezumă la plata nejustificată a acestui comision, iar pe de altă parte, aşa 

cum s-a precizat în detaliu cu prilejul analizării situaţiei lui concrete, inculpatul I.L.F., prin 

îndeplinirea rolului pe care şi l-a asumat în structura grupului infracţional organizat, acela de 

„consilier” al inculpatului J.A.F., a avut o contribuţie destul de însemnată şi în deplină 

cunoştinţă de cauză la înfăptuirea mecanismului evazionist derulat prin intermediul S.C. 

E.R.G. SRL, cu ajutorul celorlalte numeroase persoane juridice cu activitate R.ă sau fictivă, 

printre care s-a numărat şi S.C. D.O.L. SRL al cărei administrator era. 

******* 

            Întrucât, pentru motivele în detaliu prezentate în cuprinsul considerentelor de mai sus, 

Curtea a stabilit că faptele ce au făcut obiectul judecăţii există, fiind probate mai presus de 

orice îndoială rezonabilă, acestea au fost săvârşite de către inculpaţii trimişi în judecată (cu 

excepţia inculpatei persoană juridică S.C. O.B. SRL) şi R.izează conţinutul constitutiv al 

infracţiunilor enunţate anterior, în temeiul art.396 alin.2 din Codul de procedură penală va 

dispune soluţia condamnării inculpaţilor persoane fizice N.R., N.D.M., C.D., J.A.F., P.D.E., 

M.O.I., G.P.P., B.N., I.L.F., V.M., B.S., C.V. şi S.F.D., precum şi a inculpatelor persoane 

juridice S.C. E.R.G. SRL, S.C. I.J. SRL,  S.C. D.Z. SRL., S.C. P.N. SRL S.C. R.G. SRL., S.C. 

ME. SRL., S.C. G.I.S. SRL., S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL S.C. B.O. SRL., S.C. A.O. 

SRL S.C. R.T.C. SRL, S.C. C.L. SRL S.C. D.O.L. SRL S.C. E.S.S. S.R.L. şi S.C. C.D. SRL 

            Totodată, dat fiind faptul că potrivit relaţiilor comunicate la solicitarea instanţei de 

către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, potrivit sentinţei civile nr.166/2014 din 

15.05.2014 a Tribunalului Călăraşi – Secţia Civilă, pronunţată în dosarul nr.181/116/2013, în 

temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 s-a dispus închiderea procedurii falimentului şi radierea 

din Registrul comerţului a debitorului S.C. A.P. SRL iar în baza sentinţei civile nr.963/2016 

din 05.02.2016 a Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a Civilă, pronunţată în dosarul 

nr.2970/118/2014, s-a dispus închiderea procedurii falimentului şi radierea din Registrul 

Comerţului a debitorului S.C. M.S.M. SRLastfel încât aceste entităţi juridice şi-au încetat 

existenţa,  Curtea, în temeiul art.17 alin.2 Cod de procedură penală raportat la art.16 alin.1 

lit.f Cod de procedură penală, va dispune încetarea procesului penal pornit faţă de ele sub 

aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal 

din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de st
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reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod 

penal, ca efect al radierii lor. 

            În ceea ce o priveşte, însă, pe inculpatei persoană juridică S.C. O.B. SRL, Curtea 

constată că probatoriul strâns în cauză nu oferă date pertinente şi relevante din care să rezulte 

că aceasta ar fi contribuit în vreun fel la derularea activităţii evazioniste ce face obiectul 

judecăţii în cauza pendinte. 

            Astfel, analiza probelor administrate în cauză nu atestă împrejurarea că această 

societate comercială ar fi fost în vreun mod implicată în desfăşurarea tranzacţiilor ilicite prin 

intermediul cărora membrii grupului infracţional organizat au operaţionalizat mecanismul 

evazionist, constând, în vânzarea disimulată a motorinei euro 5 achiziţionată în regim 

suspensiv de la plata accizelor către staţiile de distribuţie carburanţi, achiziţionarea fictivă de 

ţiţei brut necesar simulării procesului tehnologic de fabricare a produselor finite combustibil 

lichid greu, combustibil lichid uşor şi combustibil lichid de tip Navo 1 şi 2, vânzarea simulată 

a acestor produse energetice şi în efectuarea de operaţiuni de transfer sau retragere de numerar 

cu privire la sumele de bani provenite din vânzarea ilegală de motorină euro 5. 

            Mai mult decât atât, nici expertiza contabilă judiciară administrată în cauză în cursul 

urmăririi penale nu a pus în evidenţă existenţa vreunor operaţiuni comerciale desfăşurate între 

S.C. O.B. SRL şi vreuna dintre persoanele juridice inculpate din prezenta cauză, ci singurele 

aspecte faptice pe care aceasta le consemnează se referă la faptul că S.C. O.B. SRL are ca 

administrator pe inculpatul N.R., iar ca asociat unic pe C.I.L. din Dubai, care este reprezentată 

tot de către inculpatul N.R., în calitate de director, ori chiar dacă C.I.L. din Dubai a 

reprezentat entitatea juridică prin intermediul căreia inculpatul N.R. a intrat în posesia 

produsului infracţional, simplul fapt că aceasta a avut calitatea de asociat unic al S.C. O.B. 

SRL, nu este sub niciun motiv de natură să atragă răspunderea penală a acestei din urmă 

societăţi, şi chiar dacă inclusiv aceasta era controlată tot de inculpatul N.R.. 

            De altfel, nici în cuprinsul actului de sesizare a instanţei, acuzarea nu menţionează în 

mod explicit în ce ar fi constat participaţia infracţională a S.C. O.B. SRL, la activitatea de 

evaziune fiscală desfăşurată în numele şi pe seama S.C. E.R.G. SRL 

            Drept urmare, constatând că în cauză nu există probe care să ateste că S.C. O.B. SRL 

ar fi participat la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală dedusă judecăţii, Curtea va 

dispune achitarea acesteia sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune 

fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal, pe temeiul prev. de art.17 alin.2 Cod de procedură 

penală raportat la art.16 alin.1 lit.c Cod de procedură penală. 

  

F.     Pedepsele principale, complementare şi accesorii 
            Întrucât, în considerarea argumentelor anterior expuse, pentru toţi inculpaţii în privinţa 

cărora este legal posibilă angajarea răspunderii penale, legea penală în vigoare la momentul 

epuizării activităţii infracţionale (iulie 2012) a fost reţinută, ca fiind legea penală mai 

favorabilă acestora, stabilirea şi individualizarea pedepselor se va R.iza conform dispoziţiilor 

acelei legi. 

            Astfel, în cazul pedepselor principale, Curtea constată că, pentru toate infracţiunile 

reţinute în sarcina inculpaţilor persoane fizice, închisoarea este pedeapsa unică prevăzută în 

normele de incriminare incidente, iar limitele speciale ale acesteia sunt cuprinse între 5 ani 

(minimul) şi 11 ani (maximul), în cazul infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), complicitate la evaziune fiscală prev. de art.26 

Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în 

varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013) şi constituirea 
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ori sprijinirea unui grup infracţional organizat prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, iar în cazul infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin art.111 din Legea 

nr.187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 

din 1969, limitele speciale ale pedepsei închisorii se situează între 3 ani (minimul) şi 12 ani 

(maximul). 

            În continuare, Curtea constată că în privinţa inculpatului B.N. este incidentă o cauză 

specială de reducere a pedepsei, respectiv aceea prevăzută de art.19 din Legea nr.682/2002, 

atrasă de demersurile întreprinse de acesta prin denunţarea şi facilitarea identificării şi tragerii 

la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni grave, astfel cum rezultă din 

relaţiile comunicate acestei instanţe de către organele abilitate, respectiv din adresa 

nr.115/P/2016 din 22.04.2016 emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de 

Combatere a Corupţiei, potrivit căreia prin ordonanţa nr.115/P/2016 din data de 15.04.2016 a 

acelei unităţi de parchet (ataşată în fotocopie) a fost admisă cererea inculpatului BELBA 

NICOALAE cu privire la aplicabilitatea art.19 din Legea nr.682/2002, corespunzătoare 

deciziei Curţii Constituţionale nr.67 din 26.02.2015 publicată în M.Of. nr.185 din 18.03.2015, 

efectele legale ale acestei cauze de atenuare a răspunderii penale constând în reducerea la 

jumătate a limitelor speciale ale pedepselor prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite de 

acesta, care, astfel, devin cuprinse între 2 ani şi 6 luni şi 5 ani şi 6 luni închisoare în cazul 

ambelor infracţiuni reţinute în sarcina acestui inculpat. 

            Referitor la solicitarea aceluiaşi inculpat anterior menţionat de a se reţine incidenţa 

cauzei legale de reducere a limitelor de pedeapsă prevăzută de art.396 alin.10 Cod de 

procedură penală cu referire la art.374 alin.4 şi art.375 alin.1 Cod de procedură penală, Curtea 

constată că aceasta este neîntemeiată, întrucât a fost formulată cu mult după depăşirea 

stadiului procesual în care o astfel de cerere putea fi în mod legal adresată instanţei de fond. 

            Astfel, din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, se reţine că după ce la termenul 

de judecată din data de 12 ianuarie 2015 s-a dat citire actului de sesizare a instanţei, Curtea a 

adus la cunoştinţă tuturor inculpaţilor faptul că potrivit dispoziţiilor art.374 alin.4 Cod de 

procedură penală pot solicita ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în 

cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor noi pe care le pot prezenta în respectivul stadiu 

procesual, dacă recunosc în totalitate faptele reţinute în sarcina lor, cu consecinţa reducerii cu 

o treime a limitelor pedepsei închisorii prevăzute de lege pentru infracţiunile de care sunt 

acuzaţi, conform art.396 alin.10 Cod de procedură penală, context în care numai inculpatul 

G.G (arestat într-o altă cauză şi asistat de apărător ales) şi-a exprimat opţiunea de a fi judecat 

potrivit procedurii simplificate bazată pe recunoaşterea învinuirii; în rest toţi ceilalţi inculpaţi 

trimişi în judecată în aceeaşi cauză au aplicat pentru procedura ordinară de judecată care 

presupune efectuarea cercetării judecătoreşti prin readministrarea probatoriului strâns în 

cursul urmăririi penale şi administrarea de probe noi în apărare. 

            Drept urmare, în privinţa inculpatului G.G, instanţa a dispus disjungerea cauzei cu 

consecinţa formării dosarului nr.1573/2/2015, în care a fost pronunţată sentinţa penală nr.79 

din 07 mai 2015, iar cu privire la ceilalţi inculpaţi, începând cu termenul de judecată din data 

de 09.02.2015, a procedat la efectuarea propriu-zisă a cercetării judecătoreşti prin 

readministrarea probatoriului pe care se întemeiază actul de sesizare şi administrarea de probe 

noi la solicitarea acestora sau dispuse din oficiu. 

            Mai mult decât atât, la termenul de judecată din data de 09.03.2015, fiind întrebat în 

mod explicit de către instanţă, inculpatul B.N. a precizat că nu doreşte să fie audiat la acel 

moment, atitudine asupra căreia nu a revenit nici la termenele ulterioare, aceleaşi aspecte fiind 

consemnate şi în declaraţia pe care inculpatul a consimţit să o dea la termenul de judecată din 

data de 02.11.2015. st
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            Abia la termenul de judecată din data de 08.02.2016, deci aproape de finalizarea fazei 

cercetării judecătoreşti, după arestarea lui în executarea unei pedepse privative de libertate, 

inculpatul B.N. a formulat o declaraţie amănunţită, în cuprinsul căreia şi-a asumat în 

integralitate responsabilitatea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, însă acest demers 

lăudabil, dar tardiv, nu poate genera efectul atenuant de răspundere penală vizat de inculpat, 

întrucât procedura simplificată de judecare a cauzei pe baza recunoaşterii învinuirii a fost 

edictată de legiuitor exclusiv în scopul de a facilita judecarea cu celeritate a cauzei prin 

însuşirea probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, ceea ce în cazul în speţă nu s-a 

întâmplat. 

            De asemenea, privitor la menţiunile din cuprinsul rechizitoriului conform cărora 

instanţa va aprecia asupra aplicării dispoziţiile art.19 din O.U.G. nr.43/2002 faţă de inculpaţii 

C.D. şi V.M., Curtea constată că în speţă nu există motive pertinente de natură a legitima 

reţinerea în favoarea acestor doi inculpaţi a acestei cauze legale de atenuare a răspunderii 

penale, care presupune reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, în cazul 

în care persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin respectivul act normativ în 

competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează 

identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de 

infracţiuni. Sub acest aspect, Curtea constată că niciuna dintre declaraţiile pe care cei doi 

inculpaţi anterior menţionaţi le-au dat în cursul urmăririi penale nu a contribuit la identificarea 

vreunuia dintre ceilalţi participanţi la comiterea faptelor din prezenta cauză, ci ele au survenit 

în momente în care probatoriul strâns în cauză oferea deja suficiente date relevante pentru 

stabilirea situaţiei de fapt şi a identităţii participanţilor la activitatea infracţională anchetată, 

respectivele declaraţii aducând doar un plus de certitudine celorlalte probe de vinovăţie pe 

care se întemeia acuzarea.. 

            La individualizarea pedepselor înăuntrul limitelor anterior precizate, Curtea va avea în 

vedere, potrivit art.72 alin.1 din Codul penal din 1969, gradul de pericol social al 

infracţiunilor săvârşite, persoana inculpaţilor, lipsa, în speţă, a vreunei cauze de atenuare a 

răspunderii lor penale (cu excepţia inculpatului B.N. despre a cărui situaţie s-a făcut vorbire 

anterior) şi, respectiv, incidenţa unor cauze de agravare a acelei răspunderi (forma de 

pluralitate a concursului R. de infracţiuni existentă în cazul tuturor inculpaţilor persoane 

fizice, forma continuată incidentă în privinţa infracţiunii de spălare de bani reţinută în sarcina 

inculpatului C.D. şi starea de recidivă postcondamnatorie constatată tot în privinţa 

inculpatului C.D.). 

            Raportat la criteriile anterior enunţate, Curtea constată că faptele deduse judecăţii în 

cauza pendinte, la săvârşirea cărora inculpaţii şi-au adus contribuţia sub diverse forme de 

participaţie sunt deosebit de grave, întrucât ele au fost comise în cadrul unui grup infracţional 

organizat, prin acţiunile premeditate, concertate şi atent coordonate ale tuturor membrilor 

grupului, desfăşurate pe baza unui plan infracţional laborios conceput şi bine articulat, care a 

presupus R.izarea unei scheme infracţionale cât mai complexe, prin angrenarea în derularea 

tranzacţiilor comerciale şi financiare nelegale a unui număr impresionant de societăţi 

comerciale cu comportament de tip „fantomă”, controlate prin intermediul unor persoane 

interpuse, precum şi a unor societăţi comerciale cu activitate economică R.ă, menite a asigura 

aparenţa de legalitate a operaţiunilor ilicite înfăptuite, precum şi utilizarea unor modalităţi 

ingenioase de obţinere efectivă a produsului infracţional, toate aceste malversaţiuni fiind apte 

a contribui la satisfacerea scopului grupării infracţionale. 

            Sub acelaşi aspect, reţine atenţia Curţii şi îndrăzneala şi lipsa de scrupule cu care, în 

dispreţul oricăror exigenţe faţă de lupta împotriva fenomenului evaziunii fiscale, într-o 

perioadă de gravă criză economico-financiară, în care aceasta constituia chiar un obiectiv de 

securitate naţională, membrii grupului infracţional organizat au perpetuat aceste activităţi 

contrare legii, de-a lungul unei perioade de mai bine de 1 an şi 2 luni de zile, bizuindu-se în 
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mod esenţial pe protecţia ce le-a fost garantată de către factori decizionali de vârf din cadrul 

unor instituţii publice cu rol esenţial în combaterea fenomenului evazionist, precum şi 

consecinţele extrem de păgubitoare ale acestor fapte, concretizate în prejudicierea bugetului 

de stat cu suma colosală de 242.642.205,44 lei. 

            În ceea ce priveşte conduita procesuală a inculpaţilor, Curtea constată că exceptându-i 

pe inculpaţii B.N. (care deşi mai târziu, a demonstrat totuşi că a înţeles semnificaţia negativă a 

comportamentului său antisocial, asumându-şi în totalitate responsabilitatea faptelor comise şi 

oferind detalii relevante despre implicarea celorlalţi inculpaţi în activitatea infracţională 

dedusă judecăţii) şi C.D. (care a manifestat o atitudine parţial sinceră, în sensul că deşi a 

precizat că recunoaşte activitatea infracţională ce i-a fost reţinută în sarcină prin actul de 

sesizare a instanţei, a prezentat o stare de fapt menită a minimaliza contribuţia lui 

infracţională), toţi ceilalţi inculpaţi au dat dovadă de un comportament procesual nesincer 

(este cazul inculpaţilor N.R., N.D.M., B.M., P.D.E., I.L.F., V. (fostă C.M.), M.O.I., G.P.P., 

B.S. şi C.V., care în pofida evidenţei probelor certe de vinovăţie existente în cauză, au negat 

orice implicare în activitatea infracţională obiect al judecăţii) sau, după caz, necooperantă 

(este cazul inculpaţilor J.A.F. şi S.F.D., care sub diverse pretexte au refuzat să lămurească 

acuzaţiile ce le sunt aduse), ceea ce dovedeşte că aceştia nu au conştientizat gravitatea faptelor 

comise şi, ca atare, nici nu sunt dispuşi să se îndrepte din punct de vedere social şi moral.   

            Pe de altă parte, Curtea reţine şi celelalte referinţe personale ale inculpaţilor, constând 

în aceea că sunt bine integraţi din punct de vedere socio-profesional, provin din medii sociale 

organizate, s-au înfăţişat la fiecare chemare a organelor judiciare (cu menţiunea că în cazul 

inculpatului N.R. această obligaţie îi era impusă de măsura preventivă sub puterea căreia a 

fost plasat începând cu data de 27 noiembrie 2015) şi, cu excepţia inculpaţilor C.D. şi B.N., 

aceştia nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale (împrejurare care nu constituie, totuşi, un 

merit personal, ce ar trebui recompensat, ci o stare de normalitate pentru orice cetăţean). 

            Referitor la antecedenţa penală a inculpaţilor C.D. şi B.N., Curtea observă că potrivit 

fişei de cazier judiciar a celui dintâi inculpat, acesta se remarcă printr-un bogat trecut 

infracţional în care se regăsesc trei condamnări definitive la pedepse cuprinse între 2 luni şi 10 

ani închisoare, aplicate pentru comiterea a numeroase infracţiuni de înşelăciune, fals material 

în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, prezentare sub o 

identitate falsă şi evaziune fiscală, toate aceste condamnări fiind ulterior contopite în pedeapsa 

rezultantă de 10 ani şi 8 luni închisoare stabilită prin Sentinţa penală nr.171/13 aprilie 2006 

pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul nr.345/2006, din executarea căreia inculpatul a 

fost liberat condiţionat la data de 14.07.2009, cu un rest rămas neexecutat de 1174 zile 

închisoare, care ar fi urmat să se împlinească la data de 30.09.2012, astfel încât faptele 

reţinute în sarcina acestuia în cauza de faţă au fost comise în timpul acestei liberări 

condiţionate, iar în ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.N., acesta are o condamnare definitivă 

de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, 

faptă concurentă cu cele reţinute în sarcina lui în cauza pendinte, iar în anul 2010, respectiv în 

2011, acesta a fast sancţionat cu 2 amenzi administrative pentru o faptă de conducere a unui 

autovehicul cu permisul suspendat şi o faptă de cumpărare de influenţă, toate aceste aspecte 

punând în evidenţă, în cazul ambilor inculpaţi predispoziţia acestora către reiterarea unui 

comportament de tip antisocial. 

            În egală măsură, în privinţa inculpaţilor N.R. şi N.D.M. trebuie luat în considerare şi 

faptul că, deşi potrivit propriilor afirmaţii, au luat la cunoştinţă aproape în timp R., din presă, 

despre ancheta ce fusese demarată în cauza de faţă începând cu luna iulie 2012 şi despre 

arestările ce fuseseră operate în acest dosar, totuşi aceştia nu au revenit de îndată în ţara de 

origine, aşa cum ar fi fost firesc, pentru a se pune la dispoziţia organelor de anchetă în vederea 

lămuririi acuzaţiilor ce le erau aduse, ci au preferat să rămână în continuare pe teritoriul 

Statelor Unite ale Americii, împreună cu cei doi copii minori ai lor, timp de aproape doi ani 
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de zile după momentul dispunerii arestării lor în lipsă, în final consimţind la predarea către 

autorităţile române într-un mod de-a dreptul fortuit, respectiv după arestarea lor de către 

autorităţile americane. 

Totodată Curtea nu identifică, în speţă, împrejurări pertinente care să justifice 

acordarea de circumstanţe atenuante judiciare, potrivit art.74 alin.1 lit.a-c şi alin.2 din Codul 

penal anterior, întrucât, pe de o parte, simpla absenţă a antecedentelor penale, acolo unde este 

cazul, nu este suficientă pentru a diminua gravitatea faptelor comise şi consecinţele 

păgubitoare ale acestora, iar pe de altă parte, niciunul dintre inculpaţi nu a întreprins până în 

prezent vreun demers voluntar pentru a repara prejudiciul cauzat bugetului de stat şi nu a 

manifestat o atitudine de asumare responsabilă a faptelor comise, care prezintă un pericol 

social deosebit de ridicat pentru a justifica aplicarea unor pedepse principale înăuntrul 

limitelor anterior menţionate. De altfel, reţinerea incidenţei circumstanţei atenuante prev. de 

art.74 alin.1 lit.c din Codul penal anterior nu este îndreptăţită nici măcar în cazul inculpaţilor 

B.N. şi C.D., care spre deosebire de ceilalţi inculpaţi, au dat dovadă de o atitudine deschisă 

aflării adevărului judiciar, întrucât, pe de o parte, această conduită procesuală nu a fost 

adoptată de către cei doi inculpaţi anterior menţionaţi încă de la debutul anchetei, iar pe de 

altă parte, recunoaşterea faptelor comise nu poate prevala în contra gravităţii sporite a 

acestora şi a potenţialului criminogen ridicat al persoanei inculpaţilor pus în evidenţă de 

perseverenţa de care au dat dovadă pe calea infracţională. 

Ţinând seama de toate aspectele anterior menţionate, dar în special de contribuţia 

concretă pe care fiecare dintre membrii grupului infracţional organizat şi-a adus-o la 

operaţionalizarea acestui amplu mecanism de fraudare a bugetului de stat, în scopul obţinerii 

unor avantaje pecuniare consistente, Curtea va stabili durata pedepselor ce urmează a fi 

aplicate pentru infracţiunile deduse judecăţii după cum urmează: în cazul inculpatului N.R. 

vor fi aplicate pedepse orientate către maximul special prevăzut de lege, în cazul inculpaţilor 

N.D.M., B.M., C.D., J.A.F., P.D.E., M.O.I., G.P.D. şi B.N. vor fi stabilite pedepse orientate 

către mediu, iar în cazul inculpaţilor V.M., I.L.F., B.S., C.V. şi S.F.D. pedepsele vor fi egale 

ori după caz orientate către minimul special, atare pedepse fiind considerate adecvate pentru o 

justă sancţionare a inculpaţilor sus-menţionaţi. 

Referitor la pedepsele accesorii şi complementare ce urmează a fi, de asemenea, 

aplicate inculpaţilor ante-menţionaţi odată cu condamnarea lor pentru infracţiunile ce le-au 

fost reţinute în sarcină, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art.12 alin.1 din Legea 

nr.187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal, în cazul, incident şi în speţă, al 

succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, 

aplicarea acestora se R.izează conform legii identificate a fi mai favorabilă în raport cu 

infracţiunea comisă. 

Întrucât, pentru motivele deja expuse, legea penală mai favorabilă a fost identificată a 

fi cea în vigoare la data săvârşirii faptelor, Curtea, având în vedere natura şi gravitatea 

acestora, precum şi împrejurarea că inculpaţii N.R., N.D.M., C.D., J.A.F., P.D.E., M.O.I., 

G.P.D., V.M., I.L.F., B.S., C.V. şi S.F.D. s-au folosit, la comiterea acelor infracţiunii, de 

calităţile sau funcţiile pe care le deţineau, va interzice acestora cu ambele titluri, în temeiul 

art.71 alin.1, 2 şi respectiv al art.65 alin.1 din Codul penal din 1969 cu referire, după caz, la 

art.9 alin.1 lit.b şi lit.c din Legea nr.241/2005 (în varianta autoratului ori a complicităţii) sau 

la art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003 (potrivit acestor din urmă texte normative aplicarea 

pedepselor complementare fiind obligatorie), exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 

lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c din acelaşi cod, pedepsele accesorii urmând să opereze pe durata 

executării pedepselor principale, iar pedepsele complementare pe perioade de câte 5 ani după 

executarea pedepselor principale, iar în privinţa inculpaţilor B.M. şi B.N. vor fi interzise cu 

titlu de pedeapsă accesorie, respectiv complementară pe o perioadă de 5, respectiv 3 ani, 

drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b din Codul penal anterior.  
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Referitor la inculpatul C.D., constatând că infracţiunile ce-i sunt imputate au fost 

comise în timpul liberării condiţionate din executarea restului de pedeapsă de 1174 zile 

închisoare rămas neexecutat din pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 8 luni închisoare ce-i fusese 

anterior aplicată prin Sentinţa penală nr.171/13 aprilie 2006 a Tribunalului Constanţa, 

pronunţată în dosarul nr.345/2006, în temeiul art.61 alin.1 din Codul penal din 1969 Curtea va 

revoca acest rest şi îl va contopi cu fiecare dintre pedepsele principale stabilite în sarcina 

acestui inculpat, iar apoi potrivit art.33 lit.a rap. la art.34 alin.1 lit.b din Codul penal din 1969, 

va contopi cele trei pedepse principale astfel determinate în cea mai grea dintre acestea, de 7 

ani închisoare, pe care o va spori cu 1 an închisoare, aplicând astfel inculpatului pedeapsa 

principală rezultantă de 8 ani închisoare, a cărei durată face imposibilă o altă formă de 

executare decât detenţia. 

Aplicarea sporului anterior menţionat, deşi facultativă conform legii penale 

identificate a fi mai favorabilă, este apreciată totuşi necesară de către Curte, întrucât acest 

inculpat a dovedit o perseverenţă remarcabilă pe calea infracţională, ce se impune a fi just 

sancţionată, iar lipsa sporului ar echivala, în fapt, cu acordarea impunităţii atât cu privire la 

restul de pedeapsă neexecutat şi actualmente revocat, cât şi pentru două dintre infracţiunile 

concurente reţinute în sarcina lui, fapt care nu este de acceptat. 

De asemenea, şi în cazul celorlalţi inculpaţi persoane fizice, în aplicarea dispoziţiilor 

art.33 lit.a raportat la art.34 lit.b din Codul penal din 1969, Curtea va dispune contopirea 

pedepselor stabilite pentru infracţiunile concurente de comiterea cărora au fost găsiţi vinovaţi, 

întinderea acestora împiedicând în mod obiectiv examinarea oportunităţii dispunerii vreunei 

modalităţi de executare a pedepsei fără privare de libertate. 

Conform art.35 alin.3 din Codul penal 1969, va fi aplicată inculpaţilor, pe lângă 

pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea şi, respectiv, potrivit 

art.71 alin.1, 2 din acelaşi cod, pedeapsa accesorie corespunzătoare. 

În ceea ce le priveşte pe inculpatele persoane juridice, în sarcina cărora s-a reţinut 

după caz comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013), complicitate la evaziune fiscală prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la 

art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013) sau spălare a banilor prev. de art.29 alin.1 lit.a din 

Legea nr.656/2002 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin art.111 din 

Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal), Curtea constată că limitele 

pedepsei amenzii penale aplicabilă acestora, determinate potrivit art.711alin.3 Cod penal din 

1969, în raport cu durata pedepsei închisorii prevăzută de fiecare dintre normele de 

încriminare incidente sus-menţionate, sunt cuprinse între 10.000 şi 900.000 lei.  

Ca atare, procedând la evaluarea aspectelor de care, potrivit art.72 din Codul penal 

anterior, se ţine seama la individualizarea judiciară a pedepsei, în cadrul limitelor de pedeapsă 

anterior menţionate, Curtea, având în vedere gravitatea ridicată a infracţiunilor săvârşite de 

inculpatele persoane juridice S.C. E.R.G. SRL, S.C. I.J. SRL, S.C. D.Z. SRL., S.C. P.N. SRL 

S.C. R.G. SRL., S.C. ME. SRL., S.C. G.I.S. SRL., S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL S.C. B.O. 

SRL., S.C. A.O. SRL S.C. R.T.C. SRL, S.C. C.L. SRL S.C. D.O.L. SRL S.C. E.S.S. S.R.L. şi 

S.C. C.D. SRL, în R.izarea obiectului lor de activitate, astfel cum este pusă în evidenţă de 

împrejurările şi modalitatea de comitere, de mijloacele folosite, de scopul urmărit şi de 

consecinţele păgubitoare aduse valorilor sociale protejate de lege (sub aceste aspecte 

prezentând relevanţă faptul că majoritatea acestor societăţi, cu excepţia S.C. B.O. SRL. şi S.C. 

A.O. SRL au fost autorizate ori, după caz înfiinţate exclusiv în scopul de a fi utilizate în 

derularea acestui amplu mecanism evazionist, care s-a perpetuat pe parcursul unei perioade de 

aproximativ 1 an şi 2 luni de zile, astfel că pe întreaga durată a existenţei lor, acestea au 

desfăşurat doar operaţiuni comerciale ilicite destinate fraudării bugetului de stat, căruia i-au 
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fost aduse pagube extrem de însemnate, iar în cazul S.C. B.O. SRL. şi S.C. A.O. SRL aceste 

activităţi frauduloase au fost împletite cu activităţi economice R.e), precum şi conduita 

manifestată, prin intermediul reprezentanţilor lor legali sau, după caz, al persoanelor care 

controlau în fapt activitatea acestora, în scopul împiedicării sau al zădărnicirii efectuării 

verificărilor fiscale de către organele abilitate, concretizată prin crearea aparenţei de legalitate 

a circuitelor comerciale în care au fost implicate pe baza atestării documentare a tuturor 

operaţiunilor comerciale menite a disimula activitatea evazionistă, apreciază că se impune 

sancţionarea intransigenţă a acestor inculpate, aplicarea faţă de inculpata S.C. E.R.G. SRL a 

unei pedepse egală cu maximul special prevăzut de lege, iar în cazul celorlalte persoane 

juridice inculpate a unor pedepse orientate către acest maxim fiind adecvată atât pentru 

sancţionarea corespunzătoare a conduitei antisociale a acestora, cât şi pentru R.izarea eficientă 

a scopului preventiv şi educativ al pedepsei. 

În privinţa S.C. I.J. SRL se va face aplicarea prevederilor art.33 lit.a rap. la art.34 lit.c 

Cod penal din 1969, în sensul contopirii celor două pedepse principale aplicate acesteia pentru 

infracţiunile concurente reţinute în sarcina sa, iar la pedeapsa rezultantă de 700.000 lei 

amendă penală, se va aplica un spor de 100.000 lei, astfel încât, în final inculpata va executa 

pedeapsa de 800.000 lei amendă penală, aplicarea acestui spor fiind justificată de multitudinea 

şi gama variată de activităţi cu caracter infracţional în derularea cărora această societate a fost 

implicată, în scopul satisfacerii intereselor frauduloase ale membrilor grupării. 

În ceea ce priveşte pedepsele complementare, Curtea, deşi reţine că potrivit normei de 

încriminare prev. de art.9 alin.1 din Legea nr.241/2005, aplicarea pedepsei complementare a 

interzicerii unor drepturi este obligatorie, totuşi, în cazul de faţă, dat fiind faptul că, potrivit 

art.531 alin.3 lit.a - e din vechiul Cod penal, pedepsele complementare aplicabile persoanei 

juridice nu constau în interzicerea exerciţiului unor drepturi, aplicarea pedepsei 

complementare a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.531 alin.3 lit.a din vechiul Cod 

penal nu se va R.iza în temeiul art.532 alin.2 din Codul penal din 1969, adică cu titlu 

obligatoriu, ci în temeiul art.532 alin.1 din Codul penal din 1969, cu referire la art.712 din 

Codul penal din 1969, necesitatea acesteia fiind dictată de natura şi gravitatea infracţiunilor 

comise, precum şi de împrejurările în care acestea au fost săvârşite. 

  

G.   Latura civilă, măsurile asigurătorii şi măsurile de siguranţă 
Sub aspectul laturii civile, Curtea constată că, potrivit precizărilor formulate, conform 

art.20 alin.5 lit.b din Codul de procedură penală, prin adresa nr.1098255 din data de 

13.06.2013, AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ s-a constituit parte 

civilă în procesul penal cu suma totală de 243.551.373,06 lei, reprezentând prejudiciul cauzat 

bugetului de stat prin activitatea de evaziune fiscală ce a format obiectul judecăţii în cauza 

pendinte. 

Aşa cum s-a precizat deja în acea secţiune a considerentelor dedicată prezentării 

detaliate a etapelor componente ale mecanismului evazionist, potrivit raportului de expertiză 

contabilă judiciară administrat în cauză în cursul urmării penale, ale cărui concluzii Curtea şi 

le însuşeşte ca fiind în concordanţă cu restul probelor de vinovăţie strânse în cauză, 

prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin înfăptuirea acestui amplu mecanism evazionist 

care a avut ca obiect ascunderea adevăratei naturi a operaţiunilor impozabile desfăşurate de 

S.C. E.R.G. SRL, înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi şi în declaraţiile fiscale a 

cheltuielilor fictive de achiziţie ţiţei şi transport aferent şi a livrărilor fictive de produselor 

petroliere inferioare, precum şi prin omisiunea înregistrării livrărilor de motorină euro 5 şi a 

veniturilor rezultate din aceste tranzacţii, ceea ce a condus la denaturarea cuantumului 

veniturilor obţinute de S.C. E.R.G. SRL, care, implicit, s-a sustras de la plata impozitului pe 

profit, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor datorate bugetului de stat în perioada mai 

2011 – iulie 2012, este în sumă totală de 242.642.205,44 lei, din care suma de 131.360.917,09 
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lei reprezintă pagubă generată bugetului de stat prin neplata accizelor aferente livrărilor R.e 

de motorină euro 5 efectuate de S.C. E.R.G. SRL, cu luarea în calcul a accizelor achitate 

efectiv de aceasta pentru operaţiunile fictive de comercializare a produselor petroliere 

inferioare slab accizate, 109.373.185,05 lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată 

corespunzătoare livrărilor R.e de motorină, cu luarea în considerare a TVA achitată efectiv de 

către S.C. E.R.G. SRL ca urmare a înregistrării operaţiunilor fictive de achiziţie ţiţei, vânzare 

combustibil lichid şi transport aferent, iar 1.908.103,30 lei, reprezintă diferenţa de impozit pe 

profit de la plata căruia s-a sustras S.C. E.R.G. SRL, prin neînregistrarea veniturilor obţinute 

din vânzarea de motorină şi înregistrarea unor cheltuieli fictive de achiziţie ţiţei şi transport 

aferent, luând în calcul şi veniturile înregistrate din livrările fictive de combustibil lichid, 

De cauzarea acestui prejudiciu, pe temeiul răspunderii civile delictuale solidare, 

conform prevederilor art.1349, art.1357 şi art.1369 Cod civil, se fac responsabili toţi inculpaţii 

persoane fizice şi juridice în sarcina cărora a fost reţinută comiterea infracţiunii de evaziune 

fiscală (în forma coautoratului sau a complicităţii). 

Deşi acţiunea civilă exercitată de partea civilă ANAF vizează acordarea cu titlu de 

despăgubiri a sumei totale de 243.551.373,06 lei, Curtea, raportându-se la conţinutul concret 

al faptelor deduse judecăţii, constată că această sumă, preluată în mod necenzurat din 

concluziile raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză, excede pagubei 

cauzată în mod efectiv prin activităţile de evaziune fiscală desfăşurate în numele şi pe seama 

S.C. E.R.G. SRL, în sensul că include anumite sume ce ar reprezenta prejudicii cauzate 

bugetului de stat prin alte fapte decât acelea ce formează obiectul judecăţii în prezenta cauză. 

Astfel, potrivit concluziilor raportului de expertiză întocmit de expertul ......... suma de 

243.551.373,06 lei, pentru care partea civilă ANAF solicită a fi despăgubită, include pe lângă 

suma de 242.642.205,44 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea 

de evaziune fiscală desfăşurată prin intermediul S.C. E.R.G. SRL, şi sumele de 811.805,26 

lei, constituind pagubă adusă bugetului de stat prin impozit suplimentar datorat de S.C. I.J. 

SRL ca urmare a plăţilor externe nejustificate făcute către C.I.L.D., respectiv de 97.362,36 lei, 

reprezentând pagubă adusă bugetului de stat aferentă impozitului pe profit calculat asupra 

comisionului bancar plătit de S.C. B.S. S.R.L., S.C. G.I.S. SRL., S.C. D.O.L. SRL S.C. D.Z. 

SRL., S.C. P.N. S.R.L. şi S.C. R.G. SRL. cu ocazia retragerilor de numerar, ori aceste din 

urmă pagube au fost pricinuite bugetului de stat prin cheltuieli nejustificate înregistrate în 

evidenţele contabile ale societăţilor anterior menţionate, ceea ce nu se circumscrie obiectului 

dedus judecăţii în speţa de faţă. 

Drept urmare,, Curtea, în temeiul art.397 alin.1 Cod de procedură penală rap. la art.19, 

20 şi 25 Cod de procedură penală şi la art.1349, art.1357 şi art.1369 Cod civil, va admite în 

parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE 

ADMINISTRARE FISCALĂ şi va obliga, în solidar, pe inculpaţii persoane fizice N.R., 

N.D.M., G.G, B.M., C.D., B.N., J.A.F., P.D.E., M.O.I., G.P.P., V.M., I.L.F., B.S., C.V. şi 

S.F.D. şi pe inculpatele persoane juridice S.C. E.R.G. SRL Nicolae Bălcescu, judeţul 

Constanţa, S.C. I.J. SRL, M.l Kogălniceanu, judeţul Constanţa, S.C. B.O. SRL, S.C. A.O. 

SRL, S.C. D.Z. SRL. Constanţa, S.C. S.C. P.N. SRL S.C. R.G. SRL. Constanţa, S.C. ME. 

SRL. Bucureşti, SS.C. G.i.S. SRL, S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL, S.C. R.T.C. SRL, S.C. 

C.L. SRL, prin lichidator judiciar SP GRINSOLV IPURL, S.C. D.O.L. SRL, S.C. E.S.S. SRL 

şi S.C. C.D. SRL să plătească acesteia, cu titlu de daune materiale, suma de 242.642.205,44 

lei, plus obligaţiile fiscale accesorii, datorate şi calculate, potrivit Codului de procedură 

fiscală, începând cu data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data executării integrale a 

plăţii. 

Curtea nu va putea da satisfacţie solicitărilor apărării inculpatului N.R., în sensul ca la 

stabilirea cuantumului prejudiciului cauzat bugetului de stat să fie avută în vedere perioada 

cuprinsă între mai 2011 şi 31 mai 2012, perioadă în raport cu care prin suplimentul la raportul 
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de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză în cursul cercetării judecătoreşti s-a stabilit 

că întinderea pagubei pricinuite bugetului de stat ar fi în sumă de 213.051.858,24 lei, întrucât, 

deşi este adevărat că pentru luna iunie 2012 nu au mai apucat să fie întocmite declaraţii fiscale 

în numele S.C. E.R.G. SRL din pricina arestării inculpatei V.M., care se ocupa de organizarea 

şi conducerea evidenţei contabile a acestei societăţi, totuşi, în toată perioada lunii iunie 2012 

şi până la momentul intervenţiei organelor de urmărire penală, activitatea infracţională a 

continuat în aceeaşi manieră ca în perioada anterioară, iar evidenţa contabilă primară a fost 

întocmită tot în sensul înregistrării fictive a achiziţiilor de ţiţei şi a vânzării de produse 

petroliere inferioare, omiţându-se înregistrarea veniturilor provenite din vânzarea ilegală a 

motorinei ce nu avea acciza plătită, ori în aceste condiţii este imposibil de crezut că, în 

discordanţă cu evidenţa contabilă primară, în declaraţiile fiscale aferente lunii iunie 2012 ar fi 

fost menţionate operaţiunile comerciale efectuate în mod R. şi, astfel ar fi fost achitate toate 

obligaţiile fiscale generate de aceste tranzacţii. 

Referitor la solicitarea apărării inculpatei N.D.M. de respingere ca inadmisibilă a 

acţiunii civile exercitată în cadrul procesului penal de către partea civilă AGENŢIA 

NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, pe motiv că această constituire de parte 

civilă care reprezintă un act de voinţă al organului de control fiscal nu îmbracă forma pe care 

legislaţia fiscală o prevede, în sensul că singura modalitate în care A.N.A.F. îşi poate 

manifesta voinţa privitor la constatarea unor prejudicii provenind din săvârşirea infracţiunii de 

evaziune fiscală o constituie întocmirea unui proces verbal de evaluare a prejudiciului de către 

organele fiscale, urmat de o decizie de impunere, Curtea constată că, prin adresa nr.A_AJR 

3983/05.02.2016, AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a formulat 

următorul punct de vedere: 

1. Constituirea ca parte civilă a Statului Român s-a făcut conform Codului de 

procedură penală, pe baza concluziilor raportului de expertiză administrat în faza de urmărire 

penală, aceasta fiind o modalitate legală de constatare a prejudiciului.        

2. În vederea stabilirii unui eventual prejudiciu, organul de urmărire penală poate 

analiza în activitatea de cercetare penală orice document relevant din evidenţa contabilă a 

societăţii sau orice document în legătură cu respectiva societate, inclusiv rapoarte de inspecţie 

fiscală, procese verbale de constatare sau decizii de impunere, precum şi orice alte documente 

care pot constitui mijloace de probă, respectiv expertize judiciare contabile, rapoarte de 

cercetare tehnico-ştiinţifică etc. 

3. Documentul legal este hotărârea judecătorească definitivă pronunţată ca urmare a 

analizării întregului probatoriu, aceasta reprezentând titlul ce consfinţeşte prejudiciul adus 

Statului Român. 

4. Prejudiciul poate fi stabilit prin orice mijloc de probă, în dosarul penal nu se 

vorbeşte de o creanţă fiscală, ci despre un prejudiciu, astfel încât nu sunt aplicabile 

dispoziţiile art.93 alin.2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Dincolo de aceste observaţii pertinente pe care şi le însuşeşte ca atare, Curtea 

consideră că pentru a pune în evidenţă lipsa de temeinicie a solicitării anterior menţionate este 

relevant de subliniat şi faptul că nicio dispoziţie din legea procesual penală în vigoare nu 

condiţionează exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal de necesitatea parcurgerii 

unei proceduri pR.abile cu caracter administrativ constând în constatarea existenţei 

prejudiciului rezultat din activitatea de evaziune fiscală de către organele fiscale de control şi 

emiterea unei decizii de impunere aferente, dispoziţiile art.20 alin.1 şi 2 din Codul de 

procedură penală care reglementează condiţiile constituirii de parte civilă şi care se referă la 

termenul limită până la care în desfăşurarea procesului penal poate surveni manifestarea 

acestui act de voinţă, precum şi la forma în care acesta trebuie făcut (în scris sau oral, cu 

indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se 

întemeiază), fiind aplicabile fără excepţie oricărei persoane vătămate prin săvârşirea unei 
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infracţiuni de prejudiciu, fie aceasta chiar şi AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE 

FISCALĂ, ori în cazul de faţă aceste cerinţe au fost întru-totul respectate. 

În condiţiile  în care, conform celor precizate în considerentele de mai sus, în privinţa 

inculpatei persoană juridică S.C. O.B. SRL nu s-a constatat existenţa unor probe care să ateste 

că aceasta ar fi fost în vreun fel implicată în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ce a 

generat prejudiciul a cărei reparare este solicitată de către partea civilă A.N.A.F, Curtea în 

temeiul art.397 alin.1 Cod de procedură penală rap. la art.19, 20 şi 25 Cod de procedură 

penală va respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată faţă de aceasta, iar potrivit 

art.404 alin.4 lit.c Cod de procedură penală va dispune ridicarea sechestrului asigurator 

instituit prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012, asupra bunurilor de orice natură şi a 

conturilor bancare ale S.C. O.B. SRL – vol.16 d.u.p., filele 51-54. 

De asemenea, ţinând seama de faptul că soluţia ce urmează a fi pronunţată pe latură 

penală faţă de inculpatele persoane juridice S.C. A.P. SRL şi S.C. MSM. SRL este aceea de 

încetare a procesului penal ca efect al radierii acestora, în temeiul art.397 alin.1 Cod de 

procedură penală rap. la art.25 alin.5 Cod de procedură penală, Curtea va lăsa nesoluţionată 

acţiunea civilă formulată în raport cu acestea. 

Totodată, potrivit art.404 alin.4 lit.c Cod de procedură penală rap. la art.11 din Legea 

nr.241/2005 (care prevede că luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie în cazul 

infracţiunilor de evaziune fiscală), Curtea va menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul 

urmăririi penale, în vederea garantării plăţii daunelor anterior menţionate, până la concurenţa 

valorii lor. 

Întrucât din probatoriul administrat în cauză, a rezultat că produsul infracţional ce a 

făcut obiectul spălării de bani comise de către inculpaţii C.D. şi S.C. I.K.J. SRL a ajuns în 

posesia inculpaţilor N.R. şi N.D.M. prin intermediul companiei off-shore C.I.L.D., controlată 

de aceştia, în temeiul art.118 alin.1 lit.a Cod penal din 1969, faţă de aceşti inculpaţi va fi 

aplicată măsura de siguranţă a confiscării speciale cu privire la suma de 13.212.000 USD. 

  

H.    Măsurile preventive şi cheltuielile judiciare 
Curtea reaminteşte că faţă de inculpatul N.R. a fost dispusă măsura arestării 

preventive, în lipsă, pentru o perioadă de 30 de zile cu începere de la data încarcerării, prin 

încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 11.07.2012, pronunţată de Curtea de 

Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în dosarul nr.5568/2/2012, în baza acestei încheieri 

fiind emis mandatul de arestare preventivă nr.30UP/2012, iar la data de 

15.05.2014, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a 

Penală, în temeiul art.231 alin.7 Cod de procedură penală a confirmat arestarea preventivă 

dispusă faţă de inculpatul N.R. prin Încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data ce 

11.07.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală, în dosarul 

nr.5568/2/2012, precum şi punerea în executare a M.A.P. nr.30/U.P./11.07.2012, emis pe o 

perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 15.05.2014 şi până la data de 13.06.2014, 

inclusiv. 

Ulterior acestui moment, măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul N.R. a 

fost prelungită şi apoi menţinută în mod succesiv, pe parcursul urmăririi penale, al procedurii 

de cameră preliminară şi al fazei cercetării judecătoreşti, până la data de 27.11.2015, când 

prin decizia penală nr.1620/2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia 

Penală, admiţându-se contestaţia formulată de inculpatul N.R. împotriva încheierii de şedinţă 

din data de 16.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, a fost 

desfiinţată, în parte, această încheiere, în sensul că, în temeiul art.242 alin.2 Cod de procedură 

penală rap. la art.202 alin.4 lit.d şi la art.218 Cod de procedură penală, s-a dispus înlocuirea 

măsurii arestului preventiv cu măsura preventivă a arestului la domiciliu. st
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În continuare, înăuntrul termenelor prevăzute de lege în acest sens, Curtea a procedat 

în mod succesiv la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a arestului la 

domiciliu luată faţă de inculpatul N.R. prin înlocuirea măsurii arestării preventive, dispunând 

menţinerea acestei măsuri, ultima astfel de încheiere fiind pronunţată la data de 18.04.2016, 

rămasă definitivă prin decizia nr.641/04.05.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr.4365/2/2014/a25.. 

În consecinţă, Curtea, în temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la 

art.88 alin.1 Cod penal din 1969 şi la art.399 alin.9 Cod de procedură penală va deduce din 

pedeapsa principală rezultantă aplicată inculpatului N.R. durata arestării preventive de la 

15.05.2014 până la 27.11.2015, precum şi perioada petrecută în arest la domiciliu, de la 

28.11.2015 la zi. 

De asemenea, în temeiul art.399 alin.1 rap. la art.208 alin.4 din Codul de procedură 

penală, Curtea va menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu, cu toate obligaţiile 

stabilite în sarcina inculpatului N.R.. Această soluţie se impune având în vedere menţinerea 

temeiurilor care au determinat luarea acelei măsuri preventive, care este în continuare 

proporţională cu gravitatea acuzaţiilor şi, totodată, necesară în raport cu scopurile prevăzute 

de art.202 alin.1 din Codul de procedură penală, în condiţiile în care, în privinţa inculpatului, 

este pronunţată, în primă instanţă, o soluţie de condamnare la pedeapsa închisorii. 

În ceea ce o priveşte pe inculpata N.D.M., Curtea reţine că şi faţă de aceasta măsura 

arestării preventive a fost dispusă în lipsă, pentru o perioadă de 30 de zile cu începere de la 

data încarcerării, prin încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 11.07.2012, 

pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în dosarul nr.5568/2/2012, pe 

numele ei fiind emis mandatul de arestare preventivă  nr.33UP/2012. 

La data de 06.05.2012, Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii a 

confirmat că inculpata N.D.M. a renunţat la procedurile de extrădare, fiind de acord să fie 

predată autorităţilor române. Astfel, au fost emise ordinul de extrădare din 05.05.2014 emis de 

Tribunalul pentru Districtul de Vest Washington din Tacoma, precum şi declaraţia prin care 

aceasta a renunţat la drepturile conferite de tratatul de extrădare. 

Drept urmare, la data de 07.05.2014, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de 

Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în temeiul art.231 alin.7 Cod de procedură penală a 

confirmat arestarea preventivă dispusă faţă de inculpata N.D.M. prin Încheierea de şedinţă din 

Camera de Consiliu din data ce 11.07.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a 

II-a Penală, în dosarul nr.5568/2/2012, precum şi punerea în executare a M.A.P. 

nr.30/U.P./11.07.2012, emis pe o perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 07.05.2014 şi 

până la data de 05.06.2014, inclusiv. 

Ulterior, măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpata N.D.M. a fost prelungită 

pentru o perioadă de încă 30 de zile, până la data de 04.07.2014, însă prin încheierea de 

şedinţă din camera de consiliu din data de 16.06.2014, pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr.3850/2/2014, rămasă definitivă prin încheierea 

din 25.06.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 

Secţia Penală, urmare a cererii formulată de inculpată în acest sens, s-a dispus înlocuirea 

măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile.   

După sesizarea judecătorului de cameră preliminară prin rechizitoriu, prin încheierea 

de şedinţă din camera de consiliu din data de 08.07.2014, rămasă definitivă prin încheierea 

nr.2277/2014 din 11.07.2014 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.4365/2/2014/a1 (în sensul respingerii contestaţiei formulate 

împotriva acestei încheieri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 

Direcţia Naţională Anticorupţie) s-a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu luată faţă 

de inculpata N.D.M. cu măsura preventivă a controlului judiciar, la rândul său, această din 

urmă măsură preventivă fiind revocată potrivit art.242 Cod de procedură penală, prin 
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încheierea de şedinţă din data de 04.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, 

rămasă definitivă prin respingerea contestaţiei promovată de Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, conform deciziei penale 

nr.641/2015 din data de 06.05.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia 

Penală, în dosarul penal nr.4365/2/2014/a13. 

Drept urmare, în temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 

alin.1 Cod penal din 1969 şi la art.399 alin.9 Cod de procedură penală, din durata pedepsei 

principale rezultante aplicată inculpatei N.D.M. se va deduce perioada arestării preventive de 

la 07.05.2014 până la 25.06.2014, precum şi perioada petrecută în arest la domiciliu, de la 

26.06.2014 până la 11.07.2014. 

Totodată, Curtea constată că în cursul urmăririi penale au mai fost dispuse măsuri 

preventive privative de libertate şi faţă de următorii inculpaţi: 

- faţă de inculpatul C.D., prin ordonanţa nr.22 din 09.07.2012 s-a dispus luarea măsurii 

preventive a reţinerii, iar la data de 10.07.2012 pe numele acestuia a fost emis mandatul de 

arestare preventivă nr.24/U.P./10.07.2012, valabil pentru o perioadă de 30 de zile, ulterior 

măsura arestării preventive fiind prelungită succesiv până la data de 03.11.2012, când prin 

încheierea nr.3578 din 03.11.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală 

pronunţată în dosarul nr.8056/2/2012 s-a dispus în mod definitiv înlocuirea măsurii arestării 

preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara; drept urmare, în temeiul art.404 alin.4 lit.a 

Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal din 1969, din durata pedepsei 

principale rezultante aplicată acestui inculpat se va deduce perioada reţinerii şi a arestării 

preventive de la 09.07.2012 până la 03.11.2012. 

- faţă de inculpatul B.M., prin ordonanţa nr.28 din 10.07.2012 s-a dispus luarea 

măsurii preventive a reţinerii şi tot la data de 10.07.2012 pe numele acestuia a fost emis 

mandatul de arestare preventivă nr.29/U.P./10.07.2012, valabil pentru o perioadă de 30 de 

zile, ulterior măsura arestării preventive fiind prelungită succesiv până la data de 05.10.2012, 

când prin încheierea din 02.10.201 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a 

Penală, în dosarul nr.7352/2/2012, rămasă definitivă prin încheierea din 05.10.2012 a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală s-a dispus în mod definitiv înlocuirea măsurii 

arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara; drept urmare, în temeiul art.404 

alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal, din durata pedepsei 

principale rezultante aplicată acestui inculpat se va deduce perioada reţinerii şi a arestării 

preventive de la 10.07.2012 până la 05.10.2012. 

- faţă de inculpatul B.N., prin ordonanţa nr.25 din 10.07.2012 s-a dispus luarea măsurii 

preventive a reţinerii şi tot la data de 10.07.2012 pe numele acestuia a fost emis mandatul de 

arestare preventivă nr.27/U.P./10.07.2012, valabil pentru o perioadă de 30 de zile, ulterior 

măsura arestării preventive fiind prelungită succesiv până la data de 05.10.2012, când prin 

încheierea din 02.10.201 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală în 

dosarul nr.7352/2/2012, rămasă definitivă prin încheierea din 05.10.2012 a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, s-a dispus în mod definitiv înlocuirea măsurii arestării 

preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara; drept urmare, în temeiul art.404 alin.4 lit.a 

Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal din durata pedepsei principale 

rezultante aplicată acestui inculpat se va deduce perioada reţinerii şi a arestării preventive de 

la 10.07.2012 până la 05.11.2012. 

- faţă de inculpatul J.A.F., prin ordonanţa nr.19 din 09.07.2012 s-a dispus luarea 

măsurii preventive a reţinerii, iar la data de 10.07.2012 pe numele acestuia a fost emis 

mandatul de arestare preventivă nr.25/U.P./10.07.2012, valabil pentru o perioadă de 30 de 

zile, ulterior măsura arestării preventive fiind prelungită succesiv până la data de 03.11.2012, 

când prin încheierea nr.3578 din 03.11.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia 

Penală pronunţată în dosarul nr.8056/2/2012 s-a dispus în mod definitiv înlocuirea măsurii 
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arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara; drept urmare, în temeiul art.404 

alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal din 1969, din durata 

pedepsei principale rezultante aplicată acestui inculpat se va deduce perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 09.07.2012 până la 03.11.2012. 

- faţă de inculpatul P.D.E., prin ordonanţa nr.21 din 09.07.2012 s-a dispus luarea 

măsurii preventive a reţinerii, iar la data de 10.07.2012 pe numele acestuia a fost emis 

mandatul de arestare preventivă nr.28/U.P./10.07.2012, valabil pentru o perioadă de 30 de 

zile, ulterior măsura arestării preventive fiind prelungită succesiv până la data de 03.11.2012, 

când prin încheierea nr.3578 din 03.11.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia 

Penală pronunţată în dosarul nr.8056/2/2012 s-a dispus în mod definitiv înlocuirea măsurii 

arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara; drept urmare, în temeiul art.404 

alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal din 1969, din durata 

pedepsei principale rezultante aplicată acestui inculpat se va deduce perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 09.07.2012 până la 03.11.2012. 

- faţă de inculpata VRĂNCEANU (fostă C.) M., prin ordonanţa nr.27 din 10.07.2012 

s-a dispus luarea măsurii preventive a reţinerii şi tot la data de 10.07.2012 pe numele acesteia 

a fost emis mandatul de arestare preventivă nr.27/U.P./10.07.2012, valabil pentru o perioadă 

de 30 de zile, ulterior măsura arestării preventive fiind prelungită succesiv până la data de 

03.11.2012, când prin încheierea nr.3578 din 03.11.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 

Secţia Penală, pronunţată în dosarul nr.8056/2/2012 s-a dispus în mod definitiv înlocuirea 

măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara; drept urmare, în temeiul 

art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal din 1969, din durata 

pedepsei principale rezultante aplicată acestei inculpate se va deduce perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 09.07.2012 până la 03.11.2012. 

- faţă de inculpatul S.F.D., prin ordonanţa nr.20 din 09.07.2012 s-a dispus luarea 

măsurii preventive a reţinerii, iar la data de 10.07.2012 pe numele acestuia a fost emis 

mandatul de arestare preventivă nr.26/U.P./10.07.2012, valabil pentru o perioadă de 30 de 

zile, ulterior măsura arestării preventive fiind prelungită succesiv până la data de 03.11.2012, 

când prin încheierea nr.3578 din 03.11.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia 

Penală, pronunţată în dosarul nr.8056/2/2012 s-a dispus în mod definitiv înlocuirea măsurii 

arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara; drept urmare, în temeiul art.404 

alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal din 1969 din durata 

pedepsei principale rezultante aplicată acestui inculpat se va deduce perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 09.07.2012 până la 03.11.2012. 

- faţă de inculpatul I.L.F., prin ordonanţa nr.26 din 10.07.2012 s-a dispus luarea 

măsurii preventive a reţinerii; ca atare, în temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală 

rap. la art.88 alin.1 Cod penal din 1969 din durata pedepsei principale rezultante aplicată 

acestui inculpat se va deduce perioada reţinerii de 24 de ore din data de 10.07.2012. 

De asemenea, Curtea reaminteşte că prin încheierea de şedinţă din data de 07.12.2015, 

în temeiul art.493 alin.1 lit.a Cod de procedură penală, s-a dispus luarea măsurii preventive a 

suspendării procedurii de lichidare a persoanei juridice faţă de inculpata S.C. C.L. SRL 

respectiva măsură preventivă fiind ulterior menţinută succesiv pentru perioade de câte 60 de 

zile, conform dispoziţiilor art.493 alin.4 Cod de procedură penală, prin încheierile de şedinţă 

din datele de 11.01.2016, 07.03.2016, respectiv 18.04.2016, rămase definitive prin 

necontestare. 

Având în vedere faptul că situaţia juridică actuală a persoanei juridice inculpate SC 

C.L. S.R.L., nu a cunoscut modificări, în sensul că în continuare aceasta se află în procedura 

insolvenţei, Curtea consideră că pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, 

inclusiv din perspectiva împiedicării dizolvării acestui subiect procesual faţă de care, în cauza 

pendinte, a fost exercitată acţiunea penală şi deopotrivă se solicită angajarea solidară a 
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răspunderii sale civile delictuale pentru repararea prejudiciului material cauzat prin faptele 

deduse judecăţii, este necesar ca societatea anterior menţionată să fie în continuare menţinută 

sub puterea măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare a persoanei juridice, prev. 

de art.493 alin.1 lit.a Cod de procedură penală, astfel că, în temeiul art.399 alin.1 Cod de 

procedură penală va fi menţinută această măsură preventivă. 

******* 

În temeiul art.274 alin.1 şi 2 din Codul de procedură penală, inculpaţii, faţă de care va 

fi pronunţată o soluţie de condamnare, vor fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat, 

iar potrivit art.275 alin.3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de 

judecarea cauzei privind pe inculpatele persoane juridice faţă de care urmează a se dispune 

soluţia încetării procesului penal sau, după caz, aceea a achitării, vor rămâne în sarcina 

statului. 

În temeiul art.272 alin.1 şi 2 Cod de procedură penală onorariile integrale cuvenite 

apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii G.G, C.D., B.N., V.M., I.L.F., J.A.F., S.C. E.R.G. 

SRL, S.C. I.J. SRL, S.C. D.Z. SRL, S.C. S.C. P.N. SRL, S.C. R.G. SRL., S.C. A.P. SRL, S.C. 

MSM. SRL, S.C. ME. SRL, SS.C. G.i.S. SRL, S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL, S.C. R.T.C. 

SRL, S.C. C.L. SRL, S.C. D.O.L. SRL, S.C. E.S.S. SRL şi S.C. C.D. SRL, precum şi 

onorariile parţiale cuvenite avocaţilor din oficiu pentru inculpaţii V.M., S.F.D., S.C. O.B. 

SRL şi S.C. B.O. SRL, vor fi acoperite din sumele avansate din fondul Ministerului Justiţiei, 

aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului potrivit art.275 alin.6 Cod de procedură penală. 

  

DISPOZITIV: 
            Pe latură penală: 

Respinge ca neîntemeiată cererea reprezentantului Ministerului Public de schimbare a 

încadrării juridice a faptelor de evaziune fiscală deduse judecăţii, în sensul reţinerii incidenţei 

dispoziţiilor art.35 alin.1 Cod penal, referitoare la forma continuată a infracţiunii. 

Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului I.L.F. de schimbare a încadrării juridice 

a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală reţinută în sarcina sa, în sensul înlăturării 

incidenţei dispoziţiilor alin.3 al art.9 din Legea nr.241/2005. 

În temeiul art.386 Cod de procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor 

pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată prin rechizitoriul nr.54/P/2014 al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de 

Combatere a Corupţiei după cum urmează: 

-        Pentru inculpatul N.R. – din infracţiunile prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 

din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, 

cu aplicarea art.5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile 

prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de 

reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013) şi de art.7 alin.1, 2 

şi 3 din Legea nr.39/2003, totul cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal 

din 1969; 

-        Pentru inculpata N.D.M. - din infracţiunile prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi 

alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi de art.367 alin.1 şi 2 Cod 

penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în 

infracţiunile prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi 

alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor 

aduse prin Legea nr.50/2013) şi de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, totul cu 

aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal din 1969; 

-        Pentru inculpatul C.D. – din infracţiunile prev. de art.48 Cod penal, raportat la 

art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi 

art.41 alin.1 Cod penal, de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal şi 
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art.41 alin.1 Cod penal şi de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea 

art.41 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile prev. 

de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013), cu aplicarea art.37 alun.1 lit.a Cod penal din 1969, de art.7 alin.1, 2 şi 3 

din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod penal din 1969 şi de art.29 

alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor 

aduse prin art.111 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal), cu 

aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod penal din 1969 şi art.41 alin.2 Cod penal din 1969, 

totul cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal din 1969; 

-        Pentru inculpatul B.N. – din infracţiunile prev. de art.48 Cod penal raportat la 

art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi 

de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 

lit.a Cod penal, în infracţiunile prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare 

anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.19 din Legea 

nr.682/2002 şi de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.19 din 

Legea nr.682/2002, totul cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal din 

1969; 

-        Pentru inculpaţii B.M., J.A.F., P.D.E.,M.O.I., G.P.P., B.S., C.V.,V.M. şi I.L.F. - 

din infracţiunile prev. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 

din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal şi de art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, 

cu aplicarea art.5 Cod penal, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile 

prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013) şi de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, totul cu aplicarea art.5 Cod 

penal şi art.33 lit.a Cod penal din 1969; 

-        Pentru inculpatul S.F.D. – din infracţiunile prev. de art.48 Cod penal raportat la 

art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, de 

art.367 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal şi de art.12 alin.1 lit.b Legea 

nr.78/2000, totul cu aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile prev. de art.26 Cod 

penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în 

varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), de 

art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003 şi de art.12 alin.1 lit.b Legea nr.78/2000, totul 

cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 lit.a Cod penal din 1969; 

-        Pentru inculpata persoană juridică S.C. E.R.G. SRL – din infracţiunea prev. de 

art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, în 

infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta 

de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea 

art.5 Cod penal; 

-        Pentru inculpata persoană juridică S.C. I.J. SRL – din infracţiunile prev. de 

art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu 

aplicarea art.5 Cod penal şi de art.29 alin.1 lit.a  din Legea nr.656/2002, totul cu 

aplicarea art.38 lit.a Cod penal, în infracţiunile prev. de art.26 Cod penal din 1969 

raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de 

reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013) şi de art.29 alin.1 

lit.a din Legea nr.656/2002 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse 

prin art.111 din Legea nr.187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal), cu 

aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.33 

lit.a Cod penal din 1969; 
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-        Pentru inculpatele persoane juridice S.C. B.O. SRL., S.C. A.O. SRL,  S.C. D.Z. 

SRL., S.C. P.N. SRL S.C. R.G. SRL., S.C. A.P. SRL S.C. M.S.M. SRL S.C. ME. 

SRL., S.C. G.I.S. SRL., S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL, S.C. R.T.C. SRL, S.C. 

C.L. SRL, S.C. D.O.L. SRL, S.C. E.S.S. SRL., S.C. O.B. SRL şi S.C. C.D. SRL din 

infracţiunea prev. de art.48 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, în infracţiunea prev. de art.26 Cod 

penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în 

varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu 

aplicarea art.5 Cod penal. 

  

I. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

N.R. (fiul lui .................) la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii 

de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în 

varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea 

art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi 

comerciale, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul N.R. la 

pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, aplică 

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a 

II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în 

funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi 

dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 anidupă 

executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului N.R., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 

grea de 9 (nouă) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

din 1969 şi la art.399 alin.9 Cod de procedură penală deduce din durata pedepsei rezultante 
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aplicată inculpatului perioada arestării preventive de la 15 mai 2014 până la 27 noiembrie 

2015, precum şi perioada petrecută în arest la domiciliu, de la 28 noiembrie 2015 la zi. 

În temeiul art.399 alin.1 Cod de procedură penală menţine măsura preventivă a 

arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul N.R.. 
  

II. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpata 

N.D.M. (fiica lui ...........) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii 

de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatei pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul 

de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat al unei 

societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpata N.D.M.  la 

pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, aplică 

inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-

a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în 

funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi 

dreptul de a fi asociat al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani după executarea 

pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatei N.D.M., urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea 

mai grea de 7 (şapte) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpata va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

din 1969 şi la art.399 alin.9 Cod de procedură penală deduce din durata pedepsei rezultante 

aplicată inculpatei perioada arestării preventive de la 07 mai 2014 până la 25 iunie 2014, 

precum şi perioada petrecută în arest la domiciliu, de la 26 iunie 2014 până la 11 iulie 2014. 

  

III.  În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

C.D.(fiul lui ....) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 
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complicitate la evaziune fiscală în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.26 Cod 

penal din 1969 raporta art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de 

reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.37 alin.1 

lit.a Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. 

În temeiul art.61 alin.1 Cod penal din 1969, revocă liberarea condiţionată din 

executarea pedepsei principale de 10 ani şi 8 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală 

nr.171/13 aprilie 2006 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.345/2006  şi 

contopeşte restul rămas neexecutat din pedeapsa respectivă, de 1174 zile închisoare, cu 

pedeapsa principală anterior menţionată, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală de 

7 (şapte) ani închisoare. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau 

administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei 

principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul C.D. la 

pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma constituirii), în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de 

art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod penal din 1969 şi 

art.5 Cod penal. 

În temeiul art.61 alin.1 Cod penal din 1969, revocă liberarea condiţionată din 

executarea pedepsei principale de 10 ani şi 8 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală 

nr.171/13 aprilie 2006 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.345/2006 şi 

contopeşte restul rămas neexecutat din pedeapsa respectivă, de 1174 zile închisoare, cu 

pedeapsa principală anterior menţionată, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală de 

7 (şapte) ani închisoare. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr.39/2003, aplică 

inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a 

II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în 

funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi 

dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 anidupă 

executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul C.D. la 

pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă 

continuată şi în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin art.111 din Legea 

nr.187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal), cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a Cod 

penal din 1969, art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. 

În temeiul art.61 alin.1 Cod penal din 1969, revocă liberarea condiţionată din 

executarea pedepsei principale de 10 ani şi 8 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală 

nr.171/13 aprilie 2006 a Tribunalului Constanţa, pronunţată în dosarul nr.345/2006  şi 
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contopeşte restul rămas neexecutat din pedeapsa respectivă, de 1174 zile închisoare, cu 

pedeapsa principală anterior menţionată, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală de 

6 (şase) ani închisoare. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 alin.1 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte 

pedepsele principale anterior menţionate şi aplică inculpatului, în vederea executării, 

pedeapsa principală cea mai grea, de 7 (şapte) ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an 

închisoare, în final acesta având de executat pedeapsa principală rezultantă de 8 (opt) ani 

închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

din 1969 deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 09 iulie 2012 până la 03 noiembrie 2012. 

  

IV. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

B.M. (fiul lui ....) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969, respectiv 

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa 

o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei 

principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul B.M. la 

pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul 

autorităţii de stat, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. st
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În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului B.M., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 

grea de 7 (şapte) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a arestării 

preventive de la 10 iulie 2012 până la 05 octombrie 2012. 

  

V. în temeiul art.375 alin.1 şi 3 Cod de procedură penală respinge ca neîntemeiată 

cererea inculpatului B.N. de judecare a cauzei pe baza recunoaşterii învinuirii şi de reţinere a 

incidenţei cauzei de reducere a limitelor de pedeapsă prev. de art.396 alin.10 Cod de 

procedură penală. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul B.N. (fiul 

lui ....) la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 

Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969, respectiv 

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa 

o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei 

principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul B.N. la 

pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire 

a unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr,39/2003, cu aplicarea art.19 din Legea nr.682/2002 şi art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul 

autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului B.N., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 

grea de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare. st
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În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

din 1969 deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 10 iulie 2012 până la 05 octombrie 2012. 

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză. 

  

VI. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

J.A.F. (fiul lui ....) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau 

administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei 

principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul J.A.F.la 

pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi 

comerciale, pe o durată de 5 anidupă executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului J.A.F., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea 

mai grea de 7 (şapte) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. st
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În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

din 1969 deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 09 iulie 2012 până la 03 noiembrie 2012. 

  

VII. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

P.D.E. (fiul lui ....) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau 

administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei 

principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul P.D.E.la 

pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi 

comerciale, pe o durată de 5 anidupă executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului P.D.E., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea 

mai grea de 7 (şapte) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

din 1969 deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 09 iulie 2012 până la 03 noiembrie 2012. 
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VIII. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

M.O.I. (fiul lui ....) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau 

administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei 

principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul M.O.I. la 

pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi 

comerciale, pe o durată de 5 anidupă executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului M.O.I., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea 

mai grea de 7 (şapte) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

  

IX.. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

G.P.P.(fiul lui ....) la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de 
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a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau 

administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei 

principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul G.P.P. la 

pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma constituirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi 

comerciale, pe o durată de 5 anidupă executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului G.P.P., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea 

mai grea de 7 (şapte) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

  

X. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpata V.M. 

fiica (..........) la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatei pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul 

de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de 

contabil, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpata V.M. la 

pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma sprijinirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. st
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În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi aleasă în 

autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de contabil, pe o durată de 5 

ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatei V.M., urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai 

grea de 6 (şase) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpata va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

din 1969 deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatei perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 10 iulie 2012 până la 03 noiembrie 2012. 

  

XI.. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

I.L.F. (fiul ....) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau 

administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei 

principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul I.L.F. la 

pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma sprijinirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în 

autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând 

exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi 

comerciale, pe o durată de 5 anidupă executarea pedepsei principale. st
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În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului I.L.F., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 

grea de 5 (cinci) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

din 1969 deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada reţinerii de 24 

de ore din data de 10 iulie 2012. 

  

XII. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

B.S. (fiul lui .....) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcții de 

conducere în cadrul autorităților statului cu competențe în domeniul fiscal, pe o durată de 5 

ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul B.S. la 

pedeapsa de 5 (cinic) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma sprijinirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul 

autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcții de conducere în cadrul autorităților statului cu 

competențe în domeniul fiscal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului B.S., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 

grea de 5 (cinci) ani închisoare. st
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În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

  

XIII. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

C.V. (fiul lui ...) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcții de 

conducere în cadrul autorităților statului cu competențe în domeniul fiscal, pe o durată de 5 

ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul C.V. la 

pedeapsa de 5 (cinic) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma sprijinirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul 

autorităţii de stat și dreptul de a ocupa funcții de conducere în cadrul autorităților statului cu 

competențe în domeniul fiscal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatului C.V., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai 

grea de 5 (cinci) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

  

XIV. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul 

S.F.D. (fiul lui ....) la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 

alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), aplică inculpatului pedeapsa complementară a 

interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969, 

respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de 

a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a exercita funcții în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei 

principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul S.F.D. la 

pedeapsa de 5 (cinic) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup 

infracţional organizat (în forma sprijinirii), prev. de art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea nr,39/2003, 

cu aplicarea art.5 Cod penal. 

În temeiul art.65 Cod penal din 1969 şi art.7 alin.1, 2 şi 3 din Legea 

nr.39/2003, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de 

art.64 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile 

publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul 

autorităţii de stat și dreptul de a exercita funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe o 

durată de 5 anidupă executarea pedepsei principale. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpatul S.F.D. la 

pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de permitere a accesului unor 

persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, prev. de art.12 alin.1 lit.b 

din Legea nr.78/2000. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei închisorii. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.b Cod penal din 1969, contopeşte cele trei 

pedepse principale aplicateinculpatului S.F.D., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea 

mai grea de 5 (cinci) ani închisoare. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.65 alin.2 din acelaşi act 

normativ, inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute 

de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după 

executarea pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă 

accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b și c Cod penal din 1969 pe 

durata executării pedepsei principale rezultante. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.a Cod de procedură penală rap. la art.88 alin.1 Cod penal 

din 1969 deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului perioada reţinerii şi a 

arestării preventive de la 09 iulie 2012 până la 03 noiembrie 2012. 

  

XV. în temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpata 

persoană juridică S.C. E.R.G. SRL . (C.U.I. ..) la pedeapsa de 900.000 lei amendă penală 
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pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din 

Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013), cu aplicarea art.711alin.3 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. 

În temeiul art.532 alin.1 Cod penal din 1969 cu referire la art.712 din acelaşi act 

normativ aplică inculpateipedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice, prev. de 

art.531 alin.3 lit.a Cod penal din 1969. 

În temeiul art.712 alin.3 Cod penal din 1969, dispune ca o copie a dispozitivului 

hotărârii definitive de condamnare să fie comunicată, de îndată, instanţei civile competente, 

care va proceda la desemnarea lichidatorului. 

În temeiul art.532 alin.4 Cod penal din 1969, executarea pedepsei complementare 

începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 

  

XVI. În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpata 

persoană juridică S.C. I.J. S.R.L.,  (C.U.I. ..) la pedeapsa de 700.000 lei amendă penală 

pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal 

din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de 

reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.711 alin.3 

Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. 

În temeiul art.532 alin.1 Cod penal din 1969 cu referire la art.712 din acelaşi act 

normativ aplică inculpateipedeapsa complementara a dizolvării persoanei juridice, prev. de 

art.531 alin.3 lit.a Cod penal din 1969. 

În temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe inculpata persoană 

juridică S.C. I.J. SRL, la pedeapsa de 500.000 lei amendă penală pentru săvârşirea 

infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin art.111 din Legea 

nr.187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 

din 1969, art.711 alin.3 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. 

În temeiul art.33 lit.a rap. la art.34 lit.c Cod penal din 1969, contopeşte cele două 

pedepse principale aplicateinculpatei S.C. I.J. SRL, urmând ca aceasta să execute pedeapsa 

cea mai grea de 700.000 lei amendă penală, pe care o sporește cu 100.000 lei, astfel încât, în 

final inculpata va executa pedeapsa rezultantă de 800.000 lei amendă penală. 

În temeiul art.35 alin.3 Cod penal din 1969 rap. la art.531 alin.3 lit.a din acelaşi act 

normativ şi cu aplicarea art.712 Cod penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa 

complementara a dizolvării persoanei juridice. 

În temeiul art.712 alin.3 Cod penal din 1969, dispune ca o copie a dispozitivului 

hotărârii definitive de condamnare să fie comunicată, de îndată, instanţei civile competente, 

care va proceda la desemnarea lichidatorului. 

În temeiul art.532 alin.4 Cod penal din 1969, executarea pedepsei complementare 

începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 

  

XVII. în temeiul art.396 alin.2 Cod de procedură penală condamnă pe fiecare 

dintre inculpatele persoane juridice S.C. B.O. SRL (C.U.I…), S.C. A.O. SRL (CUI ..), S.C. 

D.Z. SRL (C.U.I…), S.C. P.N. S.R.L. (C.U.I. ..), S.C. R.G. SRL (C.U.I. ..), S.C. ME. SRL 

(C.U.I. ..), SS.C. G.i.S. SRL (C.U.I…),S.C. C.D. SRL (C.U.I. ..), S.C. A.L.E. 

SRL(C.U.I…), S.C. R.T.C. SRL (C.U.I…), S.C. C.L. SRL (C.U.I.  ..), S.C. D.O.L. 

SRL (C.U.I. ..), S.C. E.S.S. SRL (C.U.I. .) şi S.C. C.D. SRL(C.U.I. ..) la pedeapsa de câte 

700.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, 

prev. de art.26 Cod penal din 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea 

nr.50/2013), cu aplicarea art.711 alin.3 Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal. 
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În temeiul art.532 alin.1 Cod penal din 1969 cu referire la art.712 din acelaşi act 

normativ aplică fiecăreia dintre inculpatele anterior menţionate, pedeapsa complementara a 

dizolvării persoanei juridice, prev. de art.531 alin.3 lit.a Cod penal din 1969. 

În temeiul art.712 alin.3 Cod penal din 1969, dispune ca o copie a dispozitivului 

hotărârii definitive de condamnare să fie comunicată, de îndată, instanţei civile competente, 

care va proceda la desemnarea lichidatorului. 

În temeiul art.532 alin.4 Cod penal din 1969, executarea pedepsei complementare 

începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 

În temeiul art.399 alin.1 Cod de procedură penală menţine măsura preventivă a 

suspendării procedurii de lichidare a persoanei juridice inculpate SC CRIVAS LOGISTIC 

S.R.L. 

  
XVIII. În temeiul art.17 alin.2 Cod de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.f 

Cod de procedură penală încetează procesul penal pornit faţă de inculpatele persoane 

juridice S.C. A.P. SRL şi S.C. MSM. SRL (C.U.I. ..), sub aspectul comiterii infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 

lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta de reglementare anterioară 

modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod penal, ca efect al radierii 

acestora. 

  
XIX. În temeiul art.17 alin.2 Cod de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.c 

Cod de procedură penală achită pe inculpata persoană juridică S.C. O.B. SRL, (C.U.I. 

..) sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod 

penal din 1969, raportat la art.9 alin.1 lit.a, b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 (în varianta 

de reglementare anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.5 Cod 

penal, întrucât nu există probe că aceasta ar fi săvârşit infracţiunea ce-i este imputată. 

  

Pe latură civilă: 
În temeiul art.397 alin.1 Cod de procedură penală rap. la art.19,  20 şi 25 Cod de 

procedură penală şi la art.1349, art.1357 şi art.1369 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă 

formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi 

obligă, în solidar, pe inculpaţii persoane fizice N.R., N.D.M., G.G, B.M., C.D., B.N., 

J.A.F., P.D.E., M.O.I., G.P.P., V.M., I.L.F., B.S., C.V. şi S.F.D. şi pe inculpatele persoane 

juridiceS.C. E.R.G. SRL, S.C. I.J. SRL, S.C. B.O. SRL, S.C. A.O. SRL, S.C. D.Z. SRL. 

Constanţa, S.C. S.C. P.N. SRL S.C. R.G. SRL, S.C. ME. SRL, SS.C. G.i.S. SRL, S.C. 

C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL, S.C. R.T.C. SRL, S.C. C.L. SRL, prin lichidator judiciar SP 

G. I., S.C. D.O.L. SRL, S.C. E.S.S. SRL şi S.C. C.D. SRL la plata către aceasta a sumei de 

242.642.205,44 lei, reprezentând despăgubiri civile, la care se adaugă obligaţiile fiscale 

accesorii (majorări, dobânzi şi penalităţi) calculate conform legislaţiei fiscale, începând cu 

data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data executării integrale a plăţii. 

În temeiul art.397 alin.1 Cod de procedură penală rap. la art.19, 20 şi 25 Cod de 

procedură penală respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată faţă de inculpata 

persoană juridică S.C. O.B. SRL. 

În temeiul art.397 alin.1 Cod de procedură penală rap. la art.25 alin.5 Cod de 

procedură penală lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată faţă de inculpatele persoane 

juridice S.C. A.P. SRL şi S.C. MSM. SRL. 

În temeiul art.404 alin.4 lit.c Cod de procedură penală rap. la art.11 din Legea 

nr.241/2005, în vederea garantării plăţii daunelor anterior menţionate, menţine măsurile 

asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale după cum urmează: st
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- prin  Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurător instituit asupra 

bunurilor de orice natură  şi a conturilor bancare ale S.C. E.R.G. SRL -  vol.16 d.u.p., filele 

23-26; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. M&S M. S.R.L. - vol.16 d.u.p.,  

filele 27-30; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. G.I.S. SRL. - vol.16 d.u.p.,  filele  

31-34; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. I.J. SRL - vol.16 d.u.p.,  filele  35-38; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. A.P. S.R.L. - vol.16 d.u.p., filele  39-

42; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. R.G. SRL. - vol.16 d.u.p., filele 43-

46; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. P.N. S.R.L. – vol.16 d.u.p., filele 47-

50; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. C.D. SRL - vol.16 d.u.p.,  filele  55-

58; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - asupra bunurilor de orice natură şi a 

conturilor bancare ale S.C. CRIVAS LOGISTIC S.R.L. -vol.16 d.u.p., filele 59-62; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. A.L.E. S.R.L. - vol.16 d.u.p., filele  

63-66; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. B.O. SRL. - vol.16 d.u.p., filele 67-

70; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturile bancare ale S.C. D.O.L. SRL - vol.16 d.u.p., filele 86-

89; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. C.D. SRL - vol.16 d.u.p., filele 90-

93; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. R.T.C. SRL - vol.16 d.u.p., filele 94-

97; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. ME. SRL. - vol.16 d.u.p., filele 98-

101; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare ale S.C. E.S.S. SRL. - vol.16 d.u.p., filele 

102-105; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi conturilor bancare ale S.C. D.Z. SRL. - vol.16 d.u.p., filele 106-

109; st
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- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului I.L.F. - vol.16 d.u.p., 

filele 110-113; 

- prin Ordonanţă nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului B.N. - vol.16 d.u.p., 

filele 114-117; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului M.O.I. - vol.16 d.u.p., 

filele 126-129; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului J.A.F. - vol.16 d.u.p., 

filele 134-137; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

sumelor de 307.827 lei şi 600 euro, bani găsiţi la inculpatul J.  ANDREI  F. - vol.16 d.u.p., 

filele 138-141; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului C.D. - vol.16 d.u.p., 

filele 142-145; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

sumelor de 20.000 euro şi 39.400 lei, bani găsiţi la inculpatul C.D. - vol.16 d.u.p., filele 146-

149; 

- prin Ordonanţă nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului C.V. - vol.16 d.u.p., 

filele 150-153; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 – sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului N.D.M. - vol.16 

d.u.p., filele 166-169; 

- prin Ordonanţă nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului N.R. - vol.16 d.u.p., 

filele 170-173; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului B.M. - vol.16 d.u.p., 

filele 174-177; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - asupra bunurilor de orice natură şi a 

conturilor bancare aparţinând inculpatului V.M. - vol.16 d.u.p., filele 182-185; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului P.D.E. - vol.16 d.u.p., 

filele 186-189; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului B.S. - vol.16, filele 

194-197; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului S.F.D. - vol.16 d.u.p., 

filele 198-202; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului G.G - vol.16 d.u.p., 

filele 203-206; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând S.C. G.I. S. - vol.16 d.u.p., filele 

245-248; 
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- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 26.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

unei sumei de bani găsite la sediul S.C. B.O. SRL. – vol.16 d.u.p., filele 71-74; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 26.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

sumelor de  19.520 lei, 233.920 Euro şi 133 USD, bani găsiţi la domiciliul inculpatului B.M. - 

vol.16 d.u.p., filele 178-181; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 26.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

sumelor de 39 300 lei şi 2.000 euro, bani ridicaţi de la inculpatul P.D.E. - vol.16 d.u.p., filele 

190-193; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 26.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

sumelor de 82.000 lei şi 26.025 euro, bani ridicaţi de la inculpatul G.G - vol.16 d.u.p., filele 

232-235; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 31.07.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

sumelor de 8200 Euro şi 170 lei, bani găsiţi la inculpatul C.V. - vol.16, filele 154-157; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 22.08.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

unui cont bancar în lei deschis de  S.C. B.O. SRL. la OTP BANK - vol.16 d.u.p., filele 76-79; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 03.09.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând inculpatului G.P.P. - vol.16, filele 

236-240; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 03.09.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

bunurilor de orice natură şi a conturilor bancare aparţinând S.C. A.O. S.R.L - vol.16 d.u.p., 

filele 241-244; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 05.09.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

sumelor de 22.274 lei, 4.600 USD şi 2.585 Euro, bani ridicaţi de la inculpatul G.P.P. - vol.16, 

filele 19-22; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din 27.09.2012 - sechestru asigurator instituit asupra 

cantităţii de 1.887.509 Kg. motorină aparţinând S.C. I.J. SRL - vol.16 d.u.p., filele 2-5; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din data de 03.09.2012 - sechestru asigurator instituit 

asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului G.P.P. – vol.19 d.u.p., filele 188-192; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din data de 03.09.2012 - sechestru asigurator instituit 

asupra bunurilor aflate în proprietatea S.C. A.O. SRL – vol.19 d.u.p., filele 193-196; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din data de 03.09.2012 - sechestru asigurator instituit 

asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului G.P.P. – vol.19 d.u.p., filele 200-204; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din data de 03.09.2012 - sechestru asigurator instituit 

asupra bunurilor aflate în proprietatea S.C. A.O. SRL – vol.19 d.u.p., filele 205-208; 

- prin Ordonanţa nr.54/P/2012 din data de 17.04.2014 - sechestru asigurator instituit 

asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților N.R. și N.D.M. – vol.66 

d.u.p., filele 14-21; 

În temeiul art.404 alin.4 lit.c Cod de procedură penală dispune ridicarea sechestrului 

asigurator instituit prinOrdonanţa nr.54/P/2012 din 23.07.2012, asupra bunurilor de orice 

natură şi a conturilor bancare ale S.C. O.B. SRL– vol.16 d.u.p., filele 51-54. 

În temeiul art.118 alin.1 lit.a Cod penal din 1969 aplică inculpaților N.R. și N.D.M. 

măsura de siguranță a confiscării speciale cu privire la suma de 13.212.000 USD. 

În temeiul art.13 alin.1 din Legea nr.241/2005, o copie de pe dispozitivul acestei 

hotărâri va fi comunicată, la data rămânerii ei definitive, Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului. 

În temeiul art.274 alin.1 şi 2 Cod de procedură penală, obligă pe fiecare dintre 

inculpaţii N.R., N.D.M., B.M., C.D., B.N., J.A.F., P.D.E., M.O.I., G.P.P., V.M., I.L.F., B.S., 

C.V., S.F.D., S.C. E.R.G. SRL , S.C. I.J. SRL, , S.C. B.O. SRL, S.C. A.O. SRL, S.C. D.Z. 

SRL. Constanţa, S.C. S.C. P.N. SRL S.C. R.G. SRL, S.C. ME. SRL, SS.C. G.i.S. SRL, S.C. 

C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL, S.C. R.T.C. SRL, S.C. C.L. SRL, prin lichidator judiciar SP 
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GRINSOLV IPURL, S.C. D.O.L. SRL, S.C. E.S.S. SRL şi S.C. C.D. SRL la plata sumei de 

câte 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpatul G.G la plata sumei 

de 2.000 lei cu acelaşi titlu. 

În temeiul art.275 alin.3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de 

judecarea cauzei privind pe inculpatele persoane juridice S.C. A.P. SRL, S.C. MSM. SRL 

şiS.C. O.B. SRL rămân în sarcina statului. 

În temeiul art.272 alin.1 şi 2 Cod de procedură penală onorariile cuvenite 

apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii G.G, C.D., B.N., V.M., I.L.F., J.A.F., S.C. E.R.G. 

SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, S.C. I.J. SRL, S.C. D.Z. SRL. Constanţa, S.C. S.C. 

P.N. SRL S.C. R.G. SRL. Constanţa, S.C. A.P. SRL, S.C. MSM. SRL, S.C. ME. SRL. 

Bucureşti, SS.C. G.i.S. SRL, S.C. C.D. SRL, S.C. A.L.E. SRL, S.C. R.T.C. SRL, S.C. C.L. 

SRL, S.C. D.O.L. SRL, S.C. E.S.S. SRL şi S.C. C.D. SRL, în cuantum de câte 520 lei pentru 

fiecare inculpat, precum şi onorariile parţiale cuvenite avocaţilor din oficiu pentru inculpaţii 

V.M., S.F.D., S.C. O.B. SRL şi S.C. B.O. SRL, în sumă de câte 130 lei pentru fiecare 

inculpat, se acoperă din sumele avansate din fondul Ministerului Justiţiei, aceste cheltuieli 

rămânând în sarcina statului potrivit art.275 alin.6 Cod de procedură penală. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror, inculpaţi şi 

partea civilă. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09 iunie 2016. 
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