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                          R O M Â N I A  

                     
                    MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE 

DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 

Serviciul Teritorial Ploieşti  

                     Dosar nr. 234/P/2016   

                    Operator date nr. 4472 

 

 

                                                    28.11.2016 

                                                    În temeiul art. 22 
2 

alin. 1 

                                                     Teza I din O.U.G. nr. 43/2002 

                                                       cu ref. la art. 328 alin. 1 C.p.p., 

                                                                     verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, 

                                                      PROCUROR ŞEF SERVICIU, 

                                                      (...) 

 

 

 

R E C H I Z I T O R I U  

25.11.2016 

 

   Procuror (...) şi procuror (...), ambii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

- Serviciul Teritorial Ploieşti. 

   Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai 

sus, privind pe inculpaţii: 

 

BLAGA VASILE - cercetat în stare de libertate sub control judiciar ce 

expiră la data de 25.01.2017, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, 

prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. 

art. 5 alin. 1 C.p.; 

                                                    şi  
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BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – cercetat în stare de libertate, sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap 

la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; 

 

 

EXPUNEM URMĂTOARELE: 

 

I. ÎN FAPT: 

 

Date privind contextul general al cauzei 

 

          Inculpatul BLAGA VASILE este senator în Parlamentul României, (...) . 

Anterior, a exercitat aceeaşi funcţie de demnitate publică pe parcursul a trei 

legislaturi. 

(...) 

 

 Inculpatul BERDILĂ HORAŢIU BRUNO este un om de afaceri din România, 

specialist în IT, fost director general al S.C. (...) S.R.L. Bucureşti. 

 

La nivelul anului 2009, în cadrul formațiunii politice aflate la guvernare – (...) - 

a existat o înțelegere vădită între persoane cu funcții de conducere și anume secretarul 

general BLAGA VASILE și vicepreședintele ȘTEFAN GHEORGHE, în sensul 

obținerii de bani pentru partid. Potrivit înțelegerii, acest lucru urma să fie realizat prin 

numirea, cu ajutorul miniștrilor desemnați politic, a unor persoane agreate la 

conducerea companiilor naționale și instituțiilor publice din subordinea acestor 

ministere, prin intermediul cărora să se procedeze la atribuirea unor contracte de 

achiziție publică către firme dispuse să ,,cotizeze” pentru formațiunea politică din care 

cei doi făceau parte. 

            În acest sens, ȘTEFAN GHEORGHE - în calitate de vicepreședinte al 

partidului aflat la guvernare, și-a folosit în mod direct influența deținută în mediul 
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politic și a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de 

resort să numească la conducerea unei companii naționale din domeniul energiei o 

anumită persoană. Respectiva persoană fusese agreată de ȘTEFAN GHEORGHE și 

BLAGA VASILE și a fost dispusă să contribuie - indirect - la finanțarea partidului cu 

sume de bani, prin atribuirea preferențială a unor contracte de achiziție publică către 

diverse societăți indicate.  

În perioada 2011 – 2012, ȘTEFAN GHEORGHE l-a informat pe BLAGA 

VASILE asupra demersurilor prin care, prin intermediul directorului acelei companii 

naționale din domeniul energiei, se urmărea obținerea de bani pentru partid. Concret, 

prin încheierea de contracte de către respectiva companie națională – prin licitații 

trucate – cu firma lui BERDILĂ HORAȚIU BRUNO, acesta din urmă a transferat 

din contractele respective o anumită sumă de bani la partid, reprezentând un procent 

prestabilit din valoarea contractelor.  

Astfel, în perioada 2011 – 2012, ȘTEFAN GHEORGHE i-a condiționat 

persoanei numite prin influența sa, că va fi menținută în funcția de conducere la 

compania națională din energie dacă vor fi atribuite societății reprezentate de 

BERDILĂ HORAȚIU BRUNO o serie de contracte de achiziții servicii și produse 

IT.  

 

           În paralel, ȘTEFAN GHEORGHE i-a promis lui BERDILĂ HORAȚIU 

BRUNO că va interveni la directorul companiei, astfel încât firma omului de afaceri 

să câștige licitațiile publice organizate, iar în schimb, a pretins și a primit un procent 

cuprins între 10 și 25% din valoarea fiecărui contract astfel încheiat, primind pentru 

sine și pentru formațiunea politică din care făcea parte – coordonată de BLAGA 

VASILE - suma totală de aproximativ 10.000.000 lei.  

            Primirea în mod repetat de către BLAGA VASILE, în perioada 2011 – 2012, 

în trei rânduri, prin interpus, a sumei totale de 200.000 euro, precum și de la ȘTEFAN 

GHEORGHE a sumei de 500.000 euro, despre a căror proveniență avea cunoștință, 

prin prisma celor de mai sus, a reprezentat consfințirea înțelegerii anterioare. st
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În cursul urmăririi penale efectuate în cauză, (...) , cauza a fost disjunsă în ceea 

ce-l priveşte pe ȘTEFAN GHEORGHE, urmând a fi soluţionată în cadrul unui nou 

dosar penal. 

 

Date privind modalitatea de sesizare: 

 

Prin procesul verbal din 25.07.2016, unitatea noastră de parchet s-a sesizat 

din oficiu cu privire la faptul că, în cursul anului 2009, ŞTEFAN GHEORGHE, la 

acea dată primar al municipiului Piatra Neamţ şi vicepreşedinte (...), şi-a folosit în 

mod direct influenţa deţinută în mediul politic pentru a determina factorii decizionali 

de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea C.N. (...) S.A. şi S.C. 

(...) S.A., ambele din Bucureşti - ca director general pe (...), căruia, ulterior, i-a 

condiţionat menţinerea în funcţie de atribuirea către S.C. (...) S.R.L. Bucureşti a unor 

contracte de achiziţii servicii şi produse IT, în urma derulării cărora a beneficiat de 

sume de bani, atât pentru sine, cât şi pentru partid. 

Aşa cum se preciza în sesizare, pentru câştigarea de către S.C. (...) S.R.L. a 

licitaţiilor organizate de C.N. (...) S.A. Bucureşti şi S.C. (...) S.A. Bucureşti, licitaţii 

având ca obiect servicii IT - livrări de hardware, sisteme integrate, ŞTEFAN 

GHEORGHE a pretins şi a primit de la reprezentantul societăţii – BERDILĂ 

HORAŢIU BRUNO un procent cuprins între 10-25% din valoarea fiecărui contract, 

respectiv suma de aproximativ 25 milioane lei, în schimbul căreia a promis şi şi-a 

exercitat influenţa asupra conducerii instituţiilor publice menţionate. 

S-a mai reţinut că, în vederea obţinerii procentului pretins, ŞTEFAN 

GHEORGHE a solicitat reprezentantului firmei (...) S.R.L. – BERDILĂ HORAŢIU 

BRUNO ca după câştigarea licitaţiei, pentru a crea o aparenţă de legalitate, să 

subcontracteze o parte din lucrările stipulate în contract către societăţile comerciale 

S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. şi S.C. (...) S.R.L., controlate de 

persoanele sale de încredere. 

Astfel, pe perioada derulării contractelor acordate în urma câştigării licitaţiilor, 

respectiv în perioada 2011 – 2012, S.C. (...) S.R.L. a subcontractat către societăţile 
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comerciale S.C. (...) S.R.L, S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. şi S.C. (...) S.R.L., o parte 

din serviciile dobândite prin licitaţie, valoarea serviciilor fictiv prestate fiind de 

aproximativ 25 milioane lei.  

Conform sesizării iniţiale, în realitate, niciunul din serviciile subcontractate şi 

facturate şi pentru care beneficiarul a efectuat plata, nu au fost prestate de 

subcontractorii menţionaţi, acestea fiind executate de S.C. (...) S.R.L. cu resursele 

proprii, sumele virate în conturile acestora fiind scoase în numerar şi remise lui 

ŞTEFAN GHEORGHE. 

 

Ulterior, pentru o bună înfăptuire a justiţiei, la această cauză penală a fost 

reunită cea cu numărul (...)/2016 instrumentată de Secţia de combatere a 

infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, având în vedere identitatea unora dintre subiecţii activi şi a unora din 

infracţiunile comise. 

În esenţă, acea cauză viza iniţial modalitatea de încheiere şi derulare frauduloasă 

la nivelul anului 2011 a unui contract de prestări servicii între CN (...) SA Bucureşti şi 

SC (...) SRL Bucureşti, servicii care în realitate au fost prestate de SC (...) SA 

Bucureşti, aspect constatat şi de Curtea de Conturi a României. 

Ulterior, din cercetări s-a constatat că ŞTEFAN GHEORGHE ar fi pretins de la 

reprezentanţii SC (...) SRL Bucureşti sume de bani, în schimbul traficării influenţei 

sale la conducerea companiei naţionale (...) în vederea atribuirii contractului, sumele 

pretinse fiind remise prin transferuri bancare succesive în care au fost implicate mai 

multe societăţi comerciale, în scopul de a ascunde adevărata natură a provenienţei 

banilor. 

 

Prezentarea persoanelor juridice implicate în cauză: 

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU SERVICII DE 

TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN REŢELE st
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ELECTRICE DE TRANSPORT ,,(...)” S.A. are ca unic acţionar Compania 

Naţională ,,(...)” S.A.  

S.C. (...) SA îndeplineşte funcţia de operator de telecomunicaţii şi tehnologia 

informaţiei, asigurând servicii specifice pentru Compania Naţională (...) şi pentru piaţa 

de telecomunicaţii. 

Domeniul principal de activitate al (...) S.A îl reprezintă ,,activităţi de 

telecomunicaţii prin reţele cu cablu”, societatea fiind furnizorul de servicii specifice de 

telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei al Companiei Naţionale (...) . 

Contractul de bază cu compania mamă - (...) este încheiat pe 3 ani, prelungit 

prin acte adiţionale, iar activităţile prestate de (...) în realizarea obiectului acestuia 

sunt: 

- Servicii de telecomunicaţii (date, voce, video etc.); 

- Servicii de informatică de proces; 

- Servicii de tehnologia informaţiei; 

- Servicii de proiectare, asistenţă tehnică pentru implementarea investiţiilor 

şi achiziţiilor din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii. 

Directorul general reprezintă (...) în raporturile cu terţii, exercitându-şi 

prerogativele conform prevederilor Contractului de mandat. 

Prin Ordinul nr. 400 din 04.03.2009, Ministrul Economiei – Adriean 

Videanu a numit pe (...) în funcţia de director general al S.C. (...) SA, iar prin 

contractul de mandat nr. C54 din 31.03.2009 societatea a încredinţat acestuia, pe o 

perioadă de 4 ani, conducerea, organizarea, reprezentarea şi gestionarea activităţii sale, 

potrivit legii şi statului, pe baza unor criterii şi obiective de performanţă, acesta 

reprezentând totodată societatea în raporturile cu terţii şi purtând răspunderea pentru 

modul în care înfăptuieşte actele de administrare a societăţii. 

Contractul de mandat a încetat ca urmare a numirii lui (...) - în luna aprilie 

2011 – în funcţia de director la Compania Naţională (...).  

 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI 

ELECTRICE (...) S.A. Bucureşti - persoană juridică română este organizată şi 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



7 

 

funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 republicată şi Legea 

energiei electrice nr. 13/2007 şi cu prevederile statutului aprobat prin H.G. nr. 

627/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform H.G. nr. 627/2000, (...) îndeplineşte funcţiile de operator de transport, 

operator de sistem al Sistemului electroenergetic naţional şi operator comercial al 

pieţei angro de energie electrică şi răspunde de funcţionarea sistemului naţional de 

transport al energiei electrice în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi 

protecţie a mediului înconjurător. 

Compania (...) are în structura sa mai multe filiale printre care şi ,, (...)” S.A. 

 Din punct de vedere juridic şi operativ, conducerile filialelor Companiei sunt 

independente, filialele lucrând cu (...) SA pe bază de relaţii comerciale definite prin 

contracte. 

 În raport cu organizarea şi funcţionarea administraţiei centrale de stat, (...) S.A. 

se află sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 

obiectul său făcând parte din aria de activitate a acestuia. 

 Conducerea (...) SA este asigurată de către directorul general care este şi 

preşedintele Consiliului de Administraţie    

 Directorul general este numit de Consiliul de Administraţie şi confirmat de 

Adunarea Generală a Acţionarilor. 

 Prin Ordinul nr. 856 din 27.04.2011 emis de Ministrul economiei, 

comerţului şi mediului de afaceri – (...), (...) a fost numit în funcţia de director 

general al Companiei Naţionale (...) S.A. Bucureşti.  

 La data de 11.05.2011 a fost încheiat contractul de mandat nr. C337 între 

Compania (...) şi (...) – director general, în baza căruia Consiliul de Administraţie a 

delegat acestuia, pe o perioadă de 4 ani, conducerea, organizarea, reprezentarea şi 

gestionarea activităţii societăţii, îndeplinind criteriile şi obiectivele de performanţă, 

aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor.  

 (...) a fost revocat din funcţia de director general prin Ordinul nr. 255 din 

14.02.2012 al Ministrului economiei. 
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 S.C. (...) SRL BUCUREŞTI, înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr. (...) 

are ca asociat unic pe S.C. (...) SRL Bucureşti (având ca asociaţi: persoana juridică 

(...) International Holding GmBH şi mai multe persoane fizice printre care şi Berdilă 

Horaţiu Bruno) şi ca obiect principal ,,activităţi de consultanţă în tehnologia 

informaţiei”. 

  Potrivit actului constitutiv actualizat în luna ianuarie 2009, administrarea 

societăţii era asigurată de doi administratori, respectiv S.C. (...) SRL Bucureşti, 

reprezentată de cetăţenii austrieci (...) şi (...) şi S.C. (...)  SRL Bucureşti, ulterior S.C. 

(...) SRL Bucureşti, ambele reprezentate de Berdilă Horaţiu Bruno.  

Începând cu luna iulie 2013, printr-o decizie a asociatului unic S.C. (...) SRL 

Bucureşti s-a aprobat revocarea din funcţie de administratori a S.C. (...) SRL Bucureşti 

şi S.C. (...) SRL, fiind numit un nou administrator – S.C. (...) SRL Bucureşti – 

reprezentată de (...) . 

        

Expunerea detaliată a situaţiei de fapt   

 

La nivelul anului 2009, ŞTEFAN GHEORGHE zis ,,Pinalti” îndeplinea funcţia 

de primar al municipiului Piatra Neamţ, judeţul Neamţ şi vicepreşedinte al (...), 

formaţiune politică aflată la guvernare, în timp ce inculpatul BLAGA VASILE era 

secretarul general al acesteia. 

În cadrul respectivei formaţiuni politice a existat încă de la început o înţelegere 

vădită între membrii săi de conducere şi anume secretarul general BLAGA VASILE 

şi vicepreşedintele ŞTEFAN GHEORGHE, în sensul obţinerii de bani pentru partid 

prin numirea, cu ajutorul miniştrilor desemnaţi de (...), a unor persoane agreate la 

conducerea companiilor naţionale şi instituţiilor publice din subordinea acestor 

ministere, prin intermediul cărora să se procedeze la atribuirea unor contracte de 

achiziţie publică către firme dispuse să ,,cotizeze” pentru (...). 

Pe de altă parte, este de notorietate faptul că organizaţiile politice judeţene, cu 

putere decizională, cum a fost şi cazul Organizaţiei Judeţene a (...) Neamţ – unde 

activa ŞTEFAN GHEORGHE îşi impuneau persoanele agreate în funcţii de 
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conducere în aparatul ministerial, dar şi în cadrul companiilor naţionale şi instituţiilor 

publice subordonate ministerelor de resort. 

În aceste împrejurări, în care ,,contribuţia” conducerii (...) la obţinerea de bani 

pentru respectiva formaţiune politică a fost deopotrivă asigurată de vicepreşedintele 

ŞTEFAN GHEORGHE şi de secretarul general BLAGA VASILE, acţiunile acestora 

în sensul de mai sus au concurat, fiind determinate încă de la momentul 2009 – când 

au convenit să propună ministrului desemnat pe criterii politice, numirea în funcţia de 

director general la SC (...) SA Bucureşti a lui (...) – persoană agreată de ei şi dispusă 

să contribuie – indirect - la finanţarea partidului cu sume de bani, prin atribuirea 

preferenţială a unor contracte de achiziţie publică către diverse societăţi ce urmau a-i 

fi indicate. 

(...) 

În realizarea demersului infracţional vizând obţinerea de sume de bani atât 

pentru sine, cât şi pentru formaţiunea politică din care făceau parte – pe alte căi decât 

cele legale - cei doi coautori cu funcţii de conducere în partidul politic aflat la 

guvernare - ŞTEFAN GHEORGHE şi BLAGA VASILE au apelat la omul de 

încredere al primului, (...), căruia i s-a solicitat să intermedieze relaţia cu inculpatul 

BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, director general şi administrator al S.C. (...) S.R.L. 

Bucureşti – societate specializată în executarea de proiecte integrate în domeniul IT şi 

comunicaţiilor, cunoscută pe piaţa sistemelor informatice din România - care să 

participe la licitaţiile organizate de S.C. (...) S.A. Bucureşti şi C.N. (...) S.A. Bucureşti 

(unde exista susţinere din partea directorului general, (...)), iar în urma câştigării 

acestora să direcţioneze către ei un procent cuprins între 10 şi 25 % din valoarea 

contractelor astfel obţinute. 

(...) 

Pe de altă parte, după numirea (...) la conducerea SC (...) SA Bucureşti în 

calitate de director general, şi ulterior la CN (...) SA Bucureşti, ŞTEFAN 

GHEORGHE i-a pus în vedere ca o parte din contractele de achiziţii servicii şi 

produse IT pe care aceste companii naţionale urmau să le liciteze, să fie atribuite către 

S.C. (...) S.R.L., ceea ce presupunea din partea acestuia să creeze condiţiile şi 
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premisele necesare pentru a avantaja această firmă în cadrul licitaţiilor organizate de 

cele două companii, astfel încât să le câştige în mod efectiv. 

(...) 

Inculpatul BLAGA VASILE a fost informat de către ŞTEFAN GHEORGHE 

că S.C. (...) S.R.L trebuie susţinută să încheie contracte cu cele două companii 

naţionale conduse de ,,omul lor” – (...) – la care a intervenit în acest sens - întrucât o 

parte din profitul ei urma să fie direcţionat către partid, şi a achiesat la această 

manieră de obţinere a unor finanţări, dincolo de modalitatea legală avută la dispoziţie. 

   În consecinţă în perioada 2011- 2012 o parte din licitaţiile organizate de S.C. 

(...) S.A. Bucureşti şi C.N. (...) S.A. Bucureşti au fost câştigate de S.C. (...) S.R.L.  

Bucureşti, iar contractele au fost atribuite acesteia. 

În vederea asigurării obţinerii contractelor de către (...) S.R.L., (...) - în calitate 

de director general atât la S.C.(...) S.A. Bucureşti, cât şi la C.N. (...) S.A. Bucureşti, a 

organizat două sisteme de proceduri de achiziţie, respectiv procedura de achiziţie 

clasificată la (...) şi procedura de selecţie de ofertă la (...), în cadrul cărora - de 

conivenţă şi în baza unei înţelegeri prealabile avute cu reprezentantul SC (...) SRL – 

inculpatul BERDILĂ HORAŢIU BRUNO - în caietele de sarcini erau introduse 

clauze contractuale preferenţiale (diferenţiatori tehnici) care asigurau câştigarea 

procedurilor de către aceasta din urmă.   

(...) 

Pentru obţinerea sumelor de bani din contractele atribuite preferenţial de cele 

două companii naţionale către S.C. (...) S.R.L. Bucureşti, ŞTEFAN GHEORGHE l-a 

pus în legătură pe omul său de încredere - (...) cu (...), care trebuia să se ocupe de 

găsirea firmelor subcontractante şi de colectarea sumelor de bani ce urmau a fi retrase 

din conturile acestora. 

(...) 

Reprezentanţii firmelor implicate în circuitul expus – respectiv martorii: (...) de 

la S.C. (...) SRL, (...) de la S.C. (...) SRL, (...) de la S.C. (...) SRL şi (...) de la S.C. (...) 

SRL au descris modalitatea în care, în perioada 2011- 2012, pe baza unor contracte de 

prestări servicii fictive încheiate cu beneficiarul S.C. (...) SRL Bucureşti, la sediul 
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căreia se deplasau pentru semnarea lor şi întocmirea altor documente justificative, au 

încasat în conturile deţinute sumele virate de cea din urmă, pe care le-au ridicat în 

numerar, prezentând – la rândul lor – băncii borderouri fictive de achiziţii cereale şi 

fier vechi de la persoane fizice.  

(...) societăţile pe care le reprezentau nu au prestat serviciile ce au făcut obiectul 

contractelor cu S.C. (...) SRL, încheierea lor fiind o justificare a plăţilor efectuate de 

aceasta în conturile deţinute, în principal, la (...) şi au acceptat realizarea acestor 

operaţiuni în schimbul unor comisioane cuprinse între 200 lei şi 1500 lei, pe care le 

primeau săptămânal sau la fiecare retragere în numerar. 

Persoana care s-a ocupat de colectarea sumelor retrase în numerar din conturile 

firmelor menţionate – (...), care a beneficiat şi el de un comision de 2% din acestea, 

(...) 

(...) – care a participat la unele din întâlnirile dintre ŞTEFAN GHEORGHE, 

inculpatul BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi (...), a perceput personal că în urma 

atribuirii contractelor către S.C. (...) S.R.L., reprezentantul acesteia – inculpatul 

BERDILĂ HORAŢIU BRUNO i-a oferit lui Ştefan Gheorghe ,,cu titlu de mită” un 

procent cuprins între 10 – 20% din valoarea contractelor şi că sumele de bani erau 

remise prin intermediul (...). 

(...)  

Referitor la sumele de bani primite în împrejurările de mai sus, (...) le-a remis 

lui ŞTEFAN GHEORGHE, de cele mai multe ori după schimbarea lor ,,la negru” în 

bancnote de 500 euro - la solicitarea acestuia - suma totală pe care i-a predat-o fiind de 

aproximativ 25.000.000 lei - 27.000.000 lei. 

(...) 

Primirea în mod repetat de către inculpatul BLAGA VASILE, în perioada 2011 

– 2012, în trei rânduri de la (...) - pe care l-a perceput ca venind din partea S.C. (...) 

SRL Bucureşti - a sumei totale de 200.000 euro, precum şi de la ŞTEFAN 

GHEORGHE a sumei de 500.000 euro, despre a căror provenienţă avea cunoştinţă, 

prin prisma celor de mai sus, a reprezentat consfinţirea înţelegerii anterioare dintre el 

şi acesta din urmă, ca membrii ai aceleiaşi formaţiuni politice. 
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Acţiunile inculpatului BLAGA VASILE circumscrise ilicitului penal, 

caracterizează participaţia sa penală în forma coautoratului la infracţiunea de trafic de 

influenţă comisă de ŞTEFAN GHEORGHE (disjunsă din prezenta cauză şi care face 

obiectul dosarului penal nr. (...)/2016 înregistrat pe rolul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti), întrucât a conceput împreună cu acesta, 

încă de la început, mecanismul obţinerii banilor pentru partid prin modalitatea 

descrisă în cele ce preced, cunoscând şi aprobând prin puterea decizională a funcţiei 

sale intervenţia acestuia asupra directorului companiei de stat la a cărui numire 

participase, în vederea trucării unor licitaţii publice având ca rezultat atribuirea acelor 

contracte din care se asigura finanţarea (...) şi – mai mult decât atât – din suma totală 

primită de ŞTEFAN GHEORGHE a beneficiat de 700.000 euro. 

(...) 

Totodată, în perioada 2011 – 2012, în calitate de primar al municipiului Piatra 

Neamţ şi vicepreşedinte al (...), ŞTEFAN GHEORGHE a pretins - pentru sine şi 

pentru respectiva formaţiune politică - de la reprezentantul S.C.(...) S.R.L. Bucureşti – 

BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, un procent cuprins între 10-25% din valoarea 

fiecărui contract încheiat de aceasta cu C.N. (...) S.A. Bucureşti şi S.C. (...) S.A. 

Bucureşti în urma derulării unor proceduri de achiziţie publică organizate de aceste 

companii naţionale pentru achiziţia de servicii şi produse IT, în schimbul căruia a 

promis şi chiar şi-a exercitat influenţa cu acceptul secretarului general al partidului – 

BLAGA VASILE - asupra conducerii instituţiilor publice menţionate – în vederea 

atribuirii preferenţiale a contractelor, primind efectiv suma totală de aproximativ 

25.000.000 lei (circa 5.500.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la BLAGA 

VASILE, sumă transferată de S.C.(...) S.R.L. Bucureşti în conturile unor societăţi cu 

comportament de tip ,,fantomă” (S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL şi S.C. 

(...) SRL – toate cu sediul în Bucureşti) controlate de persoanele lor de încredere - în 

urma încheierii unor contracte de prestări servicii fictive cu acestea şi ulterior retrasă 

în numerar.  

(...) 
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II. MIJLOACELE  DE PROBĂ ŞI ANALIZA SUCCINTĂ A ACESTORA 

 

  Faptele descrise mai sus sunt demonstrate prin următoarele mijloace de 

probă: 

(...) 

 

III. ÎN DREPT: 

 

  Fapta inculpatului BLAGA VASILE, constând în aceea că, în perioada 

2011-2012, în calitate de membru al (...) (fost secretar general) şi senator în 

Parlamentul României, a primit în patru rânduri, de la S.C. (...) SRL Bucureşti 

(reprezentată de BERDILĂ HORAŢIU BRUNO) – prin ŞTEFAN GHEORGHE – 

vicepreşedintele respectivei formaţiuni politice şi (...), suma totală de 700.000 euro, în 

schimbul exercitării influenţei prin intermediul lui ŞTEFAN GHEORGHE asupra 

directorului general al C.N. (...) S.A. Bucureşti şi S.C. (...) S.A. Bucureşti - (...), în 

sensul atribuirii preferenţiale către S.C. (...) SRL Bucureşti a unor contracte de 

achiziţie publică, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de 

influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, 

cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.;  

 

Fapta inculpatului BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, constând în aceea că, în 

perioada 2011 – 2012, în calitate de reprezentant legal al S.C.(...) S.R.L. Bucureşti, a 

remis lui ŞTEFAN GHEORGHE - primar al municipiului Piatra Neamţ şi 

vicepreşedinte al (...), pentru sine şi pentru respectiva formaţiune politică, suma totală 

de aproximativ 10.000.000 lei (circa 2.350.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns 

la BLAGA VASILE – fostul secretar general al partidului, în schimbul exercitării 

influenţei asupra conducerii C.N. (...) S.A. Bucureşti şi S.C. (...) S.A. Bucureşti pentru 

atribuirea preferenţială către firma sa a unor contracte de achiziţii servicii şi produse 

IT, suma de bani remisă prin intermediul lui (...) fiind transferată din contul S.C.(...) 

S.R.L. Bucureşti în conturile unor societăţi cu comportament de tip ,,fantomă” (S.C. 
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(...) SRL, S.C. (...) SRL – ambele cu sediul în Bucureşti) controlate de persoane de 

încrederea ale edilului, pe baza unor contracte de prestări servicii fictive încheiate cu 

acestea şi ulterior retrasă în numerar, întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunii de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap la art. 6 

din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p. 

 

 

LATURA SUBIECTIVĂ – FORMA DE VINOVĂŢIE, MOBILUL ŞI SCOPUL 

INFRACŢIUNILOR 

 

Infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor au fost săvârşite cu intenţie directă, 

aceştia prevăzând rezultatele faptelor şi urmărind ca scop, în mod evident, finanţarea 

formaţiunii politice aflate la guvernare, precum şi obţinerea într-un mod facil şi 

nelegal de sume de bani pentru sine şi pentru altul. 

 

 

APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP: APLICAREA LEGII PENALE MAI 

FAVORABILE – ART. 5 DIN C. PEN. 

 

 Întrucât de la săvârşirea faptelor şi până la întocmirea rechizitoriului a intervenit 

o lege nouă care reglementează infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor, în 

conformitate cu prevederile art. 5 alin.1 din Noul Cod Penal privind aplicarea legii 

penale mai favorabile, în cauză faptele circumscrise ilicitului penal au fost calificate în 

raport cu noile prevederi ale Codului penal, care sunt mai favorabile sub aspectul 

cuantumului pedepselor stabilite de legiuitor pentru infracţiunile respective. 

 

IV. MĂSURI PREVENTIVE DISPUSE ÎN CAUZĂ 

 

 Prin ordonanţa nr. 234/P2016 din 28.09. 2016 s-a dispus luarea măsurii 

preventive a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 
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28.09.2016 până la data de 26.11.2016, faţă de inculpatul BLAGA VASILE, în 

sarcina căruia s-au stabilit următoarele obligaţii: 

a) să se prezinte la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial 

Ploieşti sau la sediile instanțelor de judecată,  ori de câte ori este chemat; 

b) să informeze de îndată organele judiciare  cu privire la schimbarea locuinţei; 

c) să se prezinte la Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti - Biroul 

Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de 

poliţie sau ori de câte ori este chemat. 

d)      să nu se apropie de celelalte persoane cercetate în dosar, respectiv de ŞTEFAN 

GHEORGHE şi BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, de martorii: (...), (...), (...), (...), (...), 

(...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), precum şi de persoanele rezultate din cercetări ca 

având cunoştinţă de împrejurările comiterii faptelor reţinute în cauză şi care urmează a 

fi audiate în calitate de martor şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio 

cale; 

e)      să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. 

 Prin încheierea nr. 920 din 04.10.2016 pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 3226/1/2016 a fost respinsă ca 

nefondată plângerea formulată de inculpatul BLAGA VASILE împotriva ordonanţei 

prin care   s-a dispus măsura preventivă. 

 Măsura a fost prelungită la data de 22.11.2016, pentru încă 60 de zile, 

urmând să expire la data de 25.01.2017, stabilindu-se în sarcina inculpatului 

următoarele obligaţii:  

a) să se prezinte la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial 

Ploieşti sau la sediile instanțelor de judecată, ori de câte ori este chemat; 

b) să informeze de îndată organele judiciare  cu privire la schimbarea locuinţei; 

c) să se prezinte la Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti - Biroul 

Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de 

poliţie sau ori de câte ori este chemat; st
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d) să nu se apropie de celelalte persoane cercetate în dosar, respectiv de ŞTEFAN 

GHEORGHE şi BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, de martorii: (...), (...), (...), (...), (...), 

(...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) şi (...), precum şi de persoanele 

rezultate din cercetări ca având cunoştinţă de împrejurările comiterii faptelor reţinute 

în cauză şi care urmează a fi audiate în calitate de martor şi să nu comunice cu aceştia 

direct sau indirect, pe nicio cale; 

e)  să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. 

  

V. DATE REFERITOARE LA INCULPAŢI 

 (...) 

 

VI . DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ 

 Date esenţiale referitoare la urmărirea penală: 

 

Prin ordonanţa nr. 234/P/2016 din 25.07.2016 s-a dispus începerea 

urmăririi penale ,,in rem”, vizând săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă,  

prev. de art.291 alin.1 C.pen. rap. la art. 7 lit. a  din Legea nr. 78/2000, cumpărare de 

influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr. 78/2000, evaziune 

fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălare de bani, prev. de 

art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, folosirea influenţei funcţiei de conducere 

într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000. 

 

Prin ordonanţa nr. 234/P/2016 din 26.09.2016 s-a dispus efectuarea în 

continuare a urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: 

- trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din 

Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p. şi folosirea influenţei funcţiei de 

conducere într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000; cu aplic. 

art. 38 alin. 1 C.p., faţă de ŞTEFAN GHEORGHE, în calitate de suspect; st
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- cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap la art. 6 din 

Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p., faţă de BERDILĂ HORAŢIU 

BRUNO, în calitate de suspect. 

 

Prin ordonanţa nr. 234/P/2016 din 27.09.2016 s-a dispus extinderea 

urmăririi penale cu privire la fapta comisă de BLAGA VASILE şi efectuarea în 

continuare a urmăririi penale faţă de aceasta în calitate de suspect cu privire la 

săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la 

art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p. 

 

 La data de 28.09.2016, prin ordonanţa nr. 234/P/2016 a fost pusă în 

mişcare acţiunea penală împotriva inculpaţilor: 

- ŞTEFAN GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea 

influenţei funcţiei de conducere într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea 

nr. 78/2000 şi trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a 

din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.; cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 

C.p.; 

-  BLAGA VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, 

prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. 

art. 5 alin. 1 C.p.; 

- BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, pentru săvârşirea infracţiunii de 

cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap la art. 6 din Legea nr. 

78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p. 

   

Prin ordonanţa nr. 234/P/2016 din 24.11.2016 s-a dispus disjungerea 

cauzei faţă de inculpatul ŞTEFAN GHEORGHE, în vederea continuării urmăririi 

penale faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina sa (...) . 
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Inculpatului BLAGA VASILE i-au fost aduse la cunoştinţă acuzaţia, 

drepturile şi obligaţiile procesuale, în calitate de suspect şi ulterior inculpat, 

întocmindu-se procesele verbale din 28.09.2016. 

 

Inculpatului BERDILĂ HORAŢIU BRUNO i-au fost aduse la cunoştinţă 

acuzaţia, drepturile şi obligaţiile procesuale, calităţile de suspect şi inculpat, prin 

procesele verbale din 26.09.2016 şi 03.10.2016. 

 

 Asistenţa juridică a inculpaţilor a fost asigurată în timpul urmăririi penale 

de către apărători aleşi, după cum urmează: 

(...) 

 

  Alte date referitoare la urmărirea penală:  

 

    Reunirea cauzelor: 

 

 Prin ordonanţa din 18.10.2016 s-a dispus reunirea la dosarul nr. 234/P/2016 

a dosarului nr. (...)/2016 al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate 

infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, având în vedere 

identitatea unora dintre subiecţii activi şi a unora din infracţiunile comise. 

Iniţial, această cauză a avut ca obiect modalitatea de încheiere şi derulare 

frauduloasă la nivelul anului 2011 a unui contract de prestări servicii între CN (...) SA 

Bucureşti şi SC (...) SRL Bucureşti, servicii care în realitate au fost prestate de SC (...) 

SA Bucureşti, aspect constatat şi de Curtea de Conturi a României. 

Ulterior, din cercetări s-a constatat că ŞTEFAN GHEORGHE ar fi pretins de la 

reprezentanţii SC (...) SRL Bucureşti sume de bani, în schimbul traficării influenţei 

sale la conducerea companiei naţionale (...) în vederea atribuirii contractului, sumele 

pretinse fiind remise prin transferuri bancare succesive în care au fost implicate mai 

multe societăţi comerciale, în scopul de a ascunde adevărata natură a provenienţei 

banilor. 
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Disjungerea cauzei: 

 

În cauză se va dispune disjungerea faţă de inculpatul BERDILĂ HORAŢIU 

BRUNO, în vederea continuării cercetărilor într-un alt dosar penal, întrucât, legat de 

împrejurările comiterii faptelor cercetate în prezenta cauză, respectiv cumpărare de 

influenţă – pentru care s-a început urmărirea penală in personam la data de 26.09.2016 

şi evaziune fiscală şi spălare de bani – pentru care s-a început urmărirea penală in rem 

la data de 25.07.2016, (...) . 

(...) 

   

VI. PROPUNERI  FORMULATE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ 

 

A. Măsuri preventive  

 Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă că inculpatul BLAGA 

VASILE a săvârşit infracţiunea reţinută în sarcina sa, că menţinerea unei măsuri 

preventive faţă de acesta este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a 

procesului penal, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale, 

precum şi că măsura preventivă a controlului judiciar este proporţională cu gravitatea 

acuzaţiei adusă inculpatului,  

(...)  

În temeiul art. 330, art. 202, art. 203 alin. 2 şi 5, art. 211 alin. 2 C.p.p.,  

 

P R O P U N E M: 

           Menţinerea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul BLAGA 

VASILE,  (...) .  

 

B. Măsuri asigurătorii 

Având în vedere că foloasele necuvenite ce au făcut obiectul infracţiunilor de 

corupţie anterior descrise se supun confiscării speciale, iar luarea măsurilor 
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asigurătorii este obligatorie, în scopul evitării ascunderii, înstrăinării, distrugerii sau 

sustragerii de la urmărire a bunurilor ce pot face obiectul măsurii de siguranţă ori 

reparării pagubei,  

În temeiul art. 330 din C. proc. pen. , 

 

P R O P U N E M: 

Menţinerea sechestrului asigurător instituit în cauză prin ordonanţa nr. 

234/P/2016 din 25.10.2016 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial 

Ploieşti, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului BLAGA VASILE, după 

cum urmează: 

- cota de ½ din imobilul situat în municipiul Constanţa, Staţiunea Mamaia, 

B-dul Mamaia Ansamblul ,, (...) ”, judeţul Constanţa, compus din: 

a. apartamentul nr. (...) , având suprafaţa totală de 174,93 mp., inclusiv terasă 

6-15,91 mp, terasă 12 – 16,15 mp., suprafaţa utilă de 142,87 mp. , (...) ; 

b. terenul aferent apartamentului în suprafaţă de 73,13 mp, respectiv cota 

parte de 1,68/100 din terenul în suprafaţă totală de 4353 mp.; 

c. suprafaţa de 24,57 mp., respectiv cota parte indiviză de 1,68/100 din 

dreptul de coproprietate forţată şi perpetuă asupra părţilor comune din imobil care 

prin natura sau destinaţia lor, sunt de folosinţă comună.  

- cota de ½ din apartamentul nr. (...) situat în municipiul Bucureşti, (...) , 

compus din  5 camere şi dependinţe (baie, dressing, baie, dressing, hol, bucătărie, 

spălătorie, dressing, baie, hol, baie, terasă – 8,44 mp), având suprafaţa utilă de 209,11 

mp. şi suprafaţa totală de 217,55 mp., cota parte indiviză de 4,10% din spaţiile aflate 

în indiviziune forţată şi perpetuă aparţinând imobilului bloc, teren situat sub 

construcţie în suprafaţă indiviză de 46,21 mp. şi teren liber de construcţii, în suprafaţă 

indiviză de 55,92 mp., împreună cu: 

- loc de parcare nr. 15, (...), în suprafaţă de 14,92 mp. ; 

- loc de parcare nr. 16, (...) , în suprafaţă de 14,92 mp. ; 

- boxa nr.17, (...), în suprafaţă de 2,37 mp. st
iri
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- cota de ½ din imobilul situat în municipiul Oradea, (...) , compus din casă 

de locuit - (...) , în suprafaţă de 199 mp., anexa reprezentând clădire P+M, cu 

destinaţia garaj şi mansardă, (...) , în suprafaţă de 79 mp. şi terenul în suprafaţă de 

619 mp. din care ocupat 278 mp.,  

- imobil situat în comuna Rieni, (...) , judeţul Bihor, compus din construcţiile 

reprezentând casă de locuit în suprafaţă măsurată de 201 mp., construcţiile anexe 

având suprafaţa măsurată de 81 mp., toate realizate din cărămidă, precum şi terenul 

aferent acestora având suprafaţa din acte de 6257 mp., suprafaţa măsurată de 6310 

mp., (...) , donaţie evaluată la suma de 142.400 lei. 

până la concurenţa sumei de 10.000.000 lei (circa 2.3500.000 euro) – 

reprezentând obiectul infracţiunii de corupţie reţinută în cauză – trafic de 

influenţă (săvârşită în forma coautoratului de către inculpaţii BLAGA VASILE 

şi ŞTEFAN GHEORGHE). 

           

 Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea 

adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi 

legal administrate, precum şi că faptele cercetate există, au fost săvârşite de 

inculpaţi şi că aceştia răspund penal, 

  

  În temeiul art. 327 lit. a) C.p.p., art. 46 C.p.p. rap. la art. 63 alin. 1 C.p.p., 

 

D I S P U N E M: 

 

 I. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, sub control judiciar, ce 

expiră la data de 25.01.2017, a inculpatului BLAGA VASILE, (...) , pentru 

săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la 

art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.1 C.p., constând în aceea că, 

în perioada 2011-2012, în calitate de membru al (...) (fost secretar general) şi senator 

în Parlamentul României, a primit în patru rânduri, de la S.C. (...) SRL Bucureşti 

(reprezentată de BERDILĂ HORAŢIU BRUNO) – prin ŞTEFAN GHEORGHE – 
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vicepreşedintele respectivei formaţiuni politice şi (...), suma totală de 700.000 euro, în 

schimbul exercitării influenţei prin intermediul lui ŞTEFAN GHEORGHE asupra 

directorului general al C.N. (...) S.A. Bucureşti şi S.C. (...) S.A. Bucureşti - (...), în 

sensul atribuirii preferenţiale către S.C. (...) SRL Bucureşti a unor contracte de 

achiziţie publică 

 

II. Disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale, la nivelul unităţii 

noastre de parchet faţă de inculpatul BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, pentru 

săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, evaziune fiscală şi spălare de 

bani, precum şi pentru infracţiunile de abuz în serviciu, trafic de influenţă şi 

spălare de bani, pretins comise de conducerea CN (...) SA, ŞTEFAN GHEORGHE şi 

BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi efectuarea cercetărilor într-un dosar separat, la 

nivelul unităţii noastre de parchet. 

 

  În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu însoţit de o copie 

certificată şi de dosarul cauzei se transmite Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

competentă să judece cauza în fond, potrivit art. 40 alin. 1 C.p.p., urmând a fi citaţi: 

 

INCULPATUL : 

BLAGA VASILE - (...)  

 

 MARTORII : 

 (...)  

  

 Conform prevederilor art. 274 alin. (1) din C. proc. pen. solicităm obligarea 

inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă totală de 5.000 lei. 

 

                                             PROCURORI,  

                       (...)   (...)  st
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