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DESPRE CORUPŢIA DIN ROMÂNIA, CARE DISTRUGE AFACERI ŞI VIEŢI

04 septembrie 2020
Stimate doamne,
Stimaţi domni,
Sunt Nicolae Olăneanu si, fată de drepturi recunoscute in CONSTITUTIE, LEGE si
DREPTUL EUROPEAN si nerespectate in Romania, vă prezint următoarea:

SCRISOARE DESCHISĂ
privind coordonarea institutiilor publice, inclusiv Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre
grupuri de interes, din care fac parte ofiţeri din servicii de informaţii, politicieni, procurori,
judecători, avocaţi şi companii care nu respecta legea, având siguranţa că sunt protejaţi în faţa
autoritatilor publice, iar nerespectarea art. 16 din Constitutie deturneaza rolul prevazut in
Lege al institutiilor judiciare, limiteaza si ingradeste accesul la procesul echitabil, pentru a
favoriza fraudarea proprietatii publice si private, depreciaza climatul de viata si reprezinta un
atentat la siguranta nationala.
A. CONSIDERENTE PRIVIND CONTROLUL SI SUPUNEREA INSTITUTIILOR PUBLICE
Acest document sesizează public numeroase elemente de probaţiune care pun în
lumină dictatura absolută a Serviciului Roman de Informaţii, a unor politicieni şi persoane
clientelare asupra justiţiei, parchetelor şi instituţiilor publice, prin judecători, procurori si
poliţişti aleşi, preferaţi, colaboratori sau ofiţeri ai Serviciilor de informaţii, deputaţi, senatori,
funcţionari publici, pentru a obţine hotărârile şi rezultatul vizat in legatura cu fraudarea
proprietăţii publice şi private şi protecţie la instituţiile statului.
Procedeele sistemice de control ale justiţiei, parchetelor şi instituţiilor publice de către
Serviciul Român de Informaţii şi alte servicii, prin ofiţeri foşti sau actuali, fac obiectul
PLÂNGERII către Comisia Europeană din 09.01.2020. În contextul în care Comisia de la
Bruxelles nu a emis un aviz sau decizie motivată, am transmis PETIŢIA din 15.05.2020 unui
număr de 732 europarlamentari din Parlamentul European. Ambele documente sunt postate
pe site-ul din antet. Desi, in data de 22.01.2020, am transmis PLANGEREA catre institutii
nationale, nu a existat un rezultat vizibil din partea Procurorului general interimar.
Procedeele sistemice descrise in PLANGERE constituie instrumente cu ajutorul cărora
nu se respectă legea in mod voluntar si coordonat la instanţele de judecată, parchete şi
instituţiile publice şi au fost plămădite, create şi menţinute cu grijă, inclusiv la nivel executiv şi
legislativ, cu scopul ca persoane cu putere de influenţare şi control asupra instituţiilor publice
să le utilizeze pentru favorizarea făptuitorilor clientelari si pentru presiune şi şantaj asupra
unor procurori, judecători, funcţionari de stat care nu execută ordinele primite.

Pagina 1 din 111

Drepturi fundamentale recunoscute in constituţie si lege care sunt ingradite în cauzele
în care au interes politicieni si ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii:
(1) Dreptul de proprietate, recunoscut prin art. 17 din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene
(2) Dreptul la un proces echitabil, aşa cum este recunoscut de art. 47 din Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene
(3) Dreptul privind egalitatea în faţa legii, consacrat în art. 20 din Titlul III Egalitatea din
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, „Egalitatea în fața legii. Toate
persoanele sunt egale în fața legii”, drept garantat de către Comisia Europeană, dar care, în
realitate, constituie un principiu şi un deziderat eşuate.
(4) Dreptul de a primi un răspuns, în conformitate cu legea, la solicitările din petiţiile
formulate, într-un termen rezonabil şi pe baza unor verificări transparente şi nu formale.

ÎN ROMÂNIA, STATUL DE DREPT, CONSTITUŢIA, LEGEA ŞI DREPTUL EUROPEAN NU SUNT RESPECTATE
PENTRU CĂ POLITICIENI ŞI FUNCTIONARI DIN CONDUCEREA SERVICIILOR DE INFORMAŢII AU CREAT PRACTICI DE
FRAUDARE A PROPRIETĂŢII PUBLICE ŞI PRIVATE, CARE SUNT PROTEJATE PRIN PROCEDEE SISTEMICE DE CONTROL A
JUSTIŢIEI, PARCHETELOR ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE.
UN INVESTITOR ÎN ROMÂNIA POATE FI DEPOSEDAT FOARTE UŞOR DE PROPRIETATEA PE CARE O DEŢINE
LEGAL DE CĂTRE GRUPURI DE INTERESE, IAR INACŢIUNEA ŞI MĂSURILE PARCHETELOR, HOTĂRÂRILE INSTANŢELOR
DE JUDECATĂ ŞI A ALTOR INSTITUŢII PUBLICE SUNT DE NATURĂ SĂ VALIDEZE ŞI SĂ MENŢINĂ FURTURILE DIN
PROPRIETATEA PUBLICĂ ŞI PRIVATĂ.

Practicile de fraudare a proprietăţii publice şi private sunt consacrate pentru că, în cazurile
de interes pentru politicieni, ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii şi alte persoane, în mod
voit şi coordonat se fraudează legea şi proprietatea şi se apelează la:
-

procedee sistemice de fraudare a justiţiei, care nu respectă statul de drept

- procurori şefi ai parchetelor, care sunt propuşi şi numiţi cu sprijinul unor politicieni, iar
parchetele din subordine soluţionează sau nu, dispun măsuri sau nu, în funcţie de interesele
persoanelor care fac parte din grupuri de influenta.
- procurori care ţin cauzele penale în nelucrare, nu fac anchete penale sau le fac formal şi
acceptă dispariţia din dosar a unor probe
-

influenţarea instituţiilor publice, ale căror verificări sunt inexistente sau formale

- grupări de interese care deţin controlul hotărârilor justiţiei pentru ca, în cauzele de
interes, sa actioneze astfel incat unor judecători preferaţi, desemnaţi sau aduşi în mod organizat
să li se distribuie acele dosare cu nerespectarea unei veritabile proceduri de repartizare aleatorie,
promisă în lege, cu rezultatul ca fraudele să continue şi prejudiciile să nu fie recuperate.
- procurori aleşi, care furnizează siguranţa că instituţiile publice, judiciare şi instanţele de
judecată vor proteja persoanele ce fraudează voit legea, proprietatea publică şi privată şi vor
pune mai presus practicile şi procedeele de fraudare a legii şi de simulare a justiţiei, deşi art. 131
alin (1) din Constituţie statuează ca “în activitatea judiciară Ministerul Public reprezintă interesele
generale ale societăţii şi apăra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţilor cetăţenilor”,
insa. în realitate, parchetele, acompaniate ulterior de catre instanţele de judecată, au îmbrăţişat
practica generalizata ca în cauzele de interes să menţină, să legalizeze furturi din proprietatea
publică şi privată, să favorizeze făptuitori, să menţină practici de fraudare, să nu recupereze
prejudicii şi să blocheze restabilirea situaţiei anterioare producerii infracţiunilor.
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INACŢIUNEA SAU ACŢIUNEA DIRIJATĂ A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII ŞI A DIRECŢIEI NAŢIONALE
ANTICORUPŢIE NU POATE FI DISOCIATĂ DE INTERESE, CARE EXCED LEGII, ALE LIDERILOR CELOR DOUĂ INSTITUŢII
PUBLICE DE PRIMĂ IMPORTANŢĂ.

Ecoul practicilor consacrate de încălcare a legii, utilizate de către Serviciul Român de
Informaţii pentru simularea procesului echitabil la parchetele şi instanţele din ţară, inclusiv la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a constat într-un val masiv de nemulţumiri, care a fost
perceput şi confirmat la nivelul întregii ţări şi a culminat cu renunţarea la funcţie a directorului
Coldea Florian şi revocarea acestuia de către preşedintele României din funcţia detinuta in
fruntea Serviciului Român de Informaţii. Ulterior, au fost destituiți și Dumbravă Dumitru,
director la Direcţia juridică a SRI, precum şi alți ofiţeri SRI.
În acelaşi registru se înscrie şi revocarea doamnei Kovesi Codruța, procurorul şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin decretul prezidential nr. 578 din 09.07.2018.
Procurorul Kovesi Laura Codruța, în perioada 2007-2018, a deţinut funcţia de procuror
general la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procuror şef la Direcţia
Naţională Anticorupţie. În acest interval de timp, Kovesi Laura Codruța, în calitate de Procuror
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin rezoluţie directă, a
preluat de la Parchetul competent o anumita cauza penală in care au fost anchetati si existau
probe concludente pe baza carora au fost invinuiti ca au incalcat legea membrii plenului
Consiliului Concurentei, cu rezultatul favorizarii afacerii companiei Colgate Palmolive, care sia desfasurat activitatea comerciala cu nerespectarea legii. Există indicii precise că funcționari
de stat occidentali s-au deplasat la sediul unor instituții publice cu intervenții, pentru
compania americană Colgate Palmolive, după care cauza penală a fost închisă, fara cercetari
penale suplimentare, ignorandi-se probele din dosar, iar ICCJ a anulat ordinul Consiliului
Concurenței în baza căruia se afla în curs o investigație.
Parchetele din subordine, în timpul celor două mandate de procuror general ale Laurei
Codruța Kovesi, au inițiat practica ținerii în nelucrare a cauzelor „sensibile”, cu rezultatul
urmărit al nerecuperării prejudiciilor care au fost aduse proprietății statului și proprietatii
private, ignorarii probelor sau disparitiei unor probe care s-au aflat la dosar, clasarii cauzelor
fără o anchetă penală efectiva si completa.
În dosare privind fraude mari ale proprietății publice și private, Direcția Națională
Anticorupție, sub conducerea Laurei Kovesi, nu a înregistrat sesizările cu număr cu indicativ
„P” încălcând art. 129 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor și art. 110 din
regulamentul Direcției Naționale Anticorupție, care prevede că: “Numărul de înregistrare va fi
însoţit de indicativul “P” (penal)”, cu rezultatul urmarit ca în dosar să se favorizeze făptuitorii,
să nu se efectueze anchetă penală și să nu se recupereze prejudiciile.
Ulterior revocării din funcţiile publice naţionale, s-a remarcat ascensiunea profesională
a înalţilor funcţionari Kovesi şi Coldea la şefia Parchetului European, respectiv a Serviciului de
Informaţii European.
Aceste numiri în structura europeană sunt acte subsecvente îndeplinirii preferenţiale
a activităţii de către Direcţia Naţională Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii, in
perioada in care au fost conduse de cele doua persoane anterior mentionate. Inacţiunea sau
acţiunea dirijată a SRI, în anumite cauze civile sau penale, a contribuit la mentinerea unui nivel
ridicat al CORUPŢIEI, pentru a determina anumite măsuri la Direcţia Naţională Anticorupţie si
la alte Parchete, precum si hotarari judecatoresti la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, si alte
instante, instituţii publice, aplicandu-se procedeele sistemice care sunt descrise în
PLÂNGEREA catre COMISIE.
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ÎNTREGUL PARCURS AL CELOR DOUĂ PERSOANE A FOST SUSŢINUT DE POLITICIENI OCCIDENTALI ŞI DIN
ŢARĂ, MAI ÎNTÂI PENTRU A CREA ŞI APOI PENTRU A MENŢINE DE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE FENOMENUL
CONTROLULUI ORGANIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE, A PARCHETELOR ŞI A JUSTIŢIEI DIN ROMÂNIA. ÎN ANUL
2019, POLITICIENI OCCIDENTALI DIN COMISIA ŞI PARLAMENTUL EUROPEAN AU ÎNVESTIT-O PE KOVESI LAURA
ÎN FUNCŢIA DE PROCUROR ŞEF AL PARCHETULUI EUROPEAN, IAR ÎN FEBRUARIE 2020 I-AU ATRIBUIT
GENERALULUI SRI, COLDEA FLORIAN CALITATEA DE DIRECTOR LA SERVICIUL DE INFORMAŢII EUROPEAN.

Menţinerea şi protejarea voită a procedeelor sistemice de control a justiţiei, parchetelor
şi instituţiilor publice, nu poate fi disociată de promovarea în funcţii publice a unor persoane
preferate, prin intermediul cărora se dirijează instituţiile publice de către politicieni români şi
occidentali. Procedeele sistemice de fraudare a justiţiei şi controlul de catre grupuri de
interese al instituţiilor publice reprezintă un instrument pregătit cu minuţiozitate, utilizat de
aceste grupuri pentru frauda proprietăţii publice şi private.
ARGUMENTE CARE EVIDENTIAZA DICTATURA INTERESELOR DE GRUP SI ELEMENTE DE PROBATIUNE

În contextul de mai sus, politicieni si ofiteri din conducerea SRI, în cauzele de interes,
utilizând procedeele sistemice menţionate în PLÂNGERE, au dirijat Parchetele, instanţe de
judecată şi instituţii publice, au numit persoane preferate în funcţii publice, colaboratori sau
ofiţeri acoperiţi ai Serviciului Român de Informaţii pentru a executa ordinele primite, iar
ingerinţele în actul de Justiţie la Parchete şi la instituţii publice se face si în prezent, pentru
favorizarea făptuitorilor, menţinerea practicilor de fraudare a proprietăţii sau înlăturarea unor
persoane indezirabile, avand drept consecinta:
- decizii ale instituţiilor publice ce favorizează firme clientelare care desfăşoară
activităţi cu nerespectarea legii, pentru că au siguranţa că sunt protejate de Serviciul Român
de Informaţii în faţa parchetelor şi justiţiei sunt controlate utilizând procedee comune.
- ţinerea cauzelor penale în nelucrare de catre parchete, ceea ce favorizeaza faptuitorii
ca efect al practicilor de a nu fi efectuate anchete penale, de a se ignora probele din dosar,
neaducerea la dosar a probelor care au fost cerute de procuror sau politisti ca probe utile
cauzei chiar si dupa dispariţia din dosar a mii de înscrisuri – mijloace de probă, admiterea unor
expertize care au fost întocmite de partea adversă.
- favorizarea de catre instanţele de judecată, inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
a practicilor ilicite, fraudelor, nerecuperarea prejudiciilor si in mod voluntar emiterea unor
hotarari judecatoresti netemeinice si nelegale, in conditiile in care judecatorii alesi au incalcat
voit legea in timpul procesului. Judecata netemeinica este rezultatul introducerii în aplicaţia
electronică ECRIS a cauzei de interes personal, într-o ordine preferenţială, faţă de ordinea
sosirii acestora în registrul general al instanţei urmărind repartizarea cauzelor sensibile unor
judecători preferaţi, care să pronunţe hotărârile judecătoreşti coordonate. Aceste activitati
„administrative” au fost pregatite anterior si au fost efectuate in cadrul grupurilor de interes
compuse din persoane care desfasoara activitati ilicite, politicieni, ofiteri de informatii,
avocati, cu participarea presedintelui de instanta/sectie si a unui grefier si informatician. În
situaţiile în care anumiţi judecători nu au prezentat încrederea deplină, preşedinţi de secţie şi
de instanţe au înlocuit aceşti judecători cu alţi judecători din cadrul instanţei sau au fost aduşi
cu delegaţie presedinti de instanta/judecatori, care au rezolvat administrativ astfel incat
dosarele sa ajunga la judecatorii preferati, iar ulterior s-au bucurat de menţinere în funcţii sau
promovare în ierarhia aparatului de justiţie din România sau la Curtea de Justiţie Europeană.
Pentru a ascunde nerespectarea normelor privind repartizarea aleatorie, conducerea
instanţelor de judecată nu a furnizat înscrisurile solicitate în probaţiune, încălcând voit Legea,
respectiv prevederea de la art. 8 din Ordonanţa 27/2002.
Abuzurile Justitiei, Parchetelor, Politiei si altor institutii publice sunt determinate de
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actiunii de coordonare inteprinse de unii politicieni si ofiteri ai Serviciului Roman de Informatii,
dar si de legaturi de interes ale SRI cu Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţionala de Administrare
Fiscală, Agenţia Naţională de Integritate, Parlamentul prin Comisia de abuzuri şi Comisia
pentru supravegherea activităţii SRI şi Guvernul României.
Coordonarea instituţiilor publice urmareste sa menţina fraudarea proprietăţii publice
şi private, în cauzele de interes ale unor politicieni occidentali şi români, ofiţeri din conducerea
Serviciului Român de Informaţii și din alte Servicii, privind persoane si companii clientelare.
În acest context, protecţia proprietăţii este o iluzie în România, deoarece ingerinţele
Serviciului Român de Informaţii, în cazurile de interes ale acestora, au restrâns, limitat şi
înlăturat dreptul fundamental recunoscut in Constituţie la “Art. 16 - Egalitatea în drepturi (1)
Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni
nu este mai presus de lege.”

B. APLICATII, PUNEREA IN PRACTICA A PROCEDEELOR SISTEMICE DE CONTROL A JUSTITIEI SI
INSTITUTIILOR
1. FURTUL PROPRIETĂŢII PUBLICE SI PRIVATE, ACOMPANIAT DE INSTITUŢIILE PUBLICE ŞI JUDICIARE.

1) Ofiteri din conducerea Serviciului Roman de Informatii si a altor servicii, au
determinat favorizarea unor persoane si activitati ilicite privind restituiri de accize, fara ca
beneficiarul sa prezinte Agentiei Nationale Fiscale documentele prevazute in Lege, privind
consumul efectiv in fabricatie iar in cadrul inspectiilor fiscale permanente nu au efectuat
verificari privind realitatea si legalitatea declaratiilor fiscale.
Protejarea acestor profituri ilicite obtinute din restituiri de accize si furtul proprietatii
subsemnatului de la 33,7% la 8% participatia legala la capitalul social al Farmec SA si
dividendele cuvenite s-a realizat in urma actiunilor coordonate ale unor grupuri de interes la
Curtile de Apel Bucuresti, Cluj si Craiova, Tribunalul Bucuresti, Cluj, Satu Mare, Mehedinti si
Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa Tribunalul Bucuresti si Cluj si Directia
Nationala Anticoruptie structura centrala si sectia DNA Oradea.
Investitor român a cumpărat, în anul 1995, la pretul de 25.000 lei (ROL), echivalent la acea
data a 16 USD per actiune, iar in perioada dintre 2002 si 2016, functionari ai societatii,
folosindu-se de tripla calitate de administratori, directori si actionari au emis ilegal un numar
de peste 4.000.000 de actiuni, la preţul de 2.5 lei per acţiune, subevaluat de 30 de ori faţă de
valoarea contabilă, iar investitorul român a fost limitat prin statut sa subscrie noi acţiuni din
aceste majorari de capital cu consecinta diminuarii procentului de actiunii de la 33,7% la 8%.
În prima etapă a litigiului, hotărârile AGA ilegale de interzicere a subscrierii de noi
actiuni, corespunzator procentului detinut initial din capitalul social, au fost anulate prin
hotărâri judecătoreşti, în proporţie de 82%. După anul 2009, hotărârile AGA ilegale au fost
„legalizate” prin hotărâri judecătoreşti netemeinice, adoptate chiar dacă au fost încălcate
dispozitiile art. 217 din legea 31/1990, art. 29 din Directiva a II a a Consiliului Europei şi alte
dispozitii si hotărâri judecătoreşti care au fost date anterior, cu putere de lucru judecat.
Procentul investitorului din capitalul social al societatii pe actiuni a fost diminuat ilegal
de la 33,7% in anul 2002, la 8% in prezent. Restul procentelor i-au fost furate cu sprijin
organizat si influenta la institutiile judiciare, pentru ca directorii societăţii sa dobândeasca
66,7% din acţiuni, la pretul de 2.5 lei/0,5 euro, de la aproximativ 1% cat detineau in anul 1995,
în urma unor majorări succesive de capital social cu limitarea ilegala prin statut a
investitorului. Prejudiciul proprietatii investitorului consta in neprimirea valorii legale a
dividendelor şi nefolosinţa întregii capacităţi de exprimare a votului privind hotărârile care sau luat în şedinţele acţionarilor societatii, precum si diminuarea procentului acestuia la
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capitalul social al societatii de la 33,7% la aprox 8% cat detine in prezent.
2) Functionari de la ambasada SUA de la Bucuresti, in urma unor ingerinte Serviciul
Roman de Informatii, au determinat ca Laura Codruta Kovesi, in calitate de procuror general
al Romaniei, prin rezolutia nr. 3626/2007 sa preia dosarul 9016/P/2005 al Parchetului de pe
langa Judecatoria sector 1, dupa care cauza s-a inchis, ignorandu-se faptele si probele,
inscrisuri si expertiza din dosar. Consiliul Concurentei nu a efectuat investigatii, instantele
de judecata au tolerat incalcarea legii si au pronuntat hotarari cu limitarea accesului
reclamantului la probe pretinse ce s-ar fi aflat la dosar.
Societati comerciale cu capital romanesc Galic, Prestige au investit peste 12.000.000
USD in baza materială pentru care a angajat peste 1000 de salariati, in vederea indeplinirii cu
buna credinta a contractelor cu companii corporatiste, respectiv Colgate Palmolive, Unilever
South Central Europe, Mondelez International (fosta Kraft Foods), Glaxo Smith Kline, Orkla
Food.
Dupa obtinerea unor rezultate de piată comerciale favorabile, aceste companii au
încălcat contractul si Legea Concurentei, nu si-au onorat promisiunile financiare contractuale
datorate in schimbul beneficiului prestarii serviciilor lunare, prejudiciind cu valori mari
patrimoniul firmelor partenere. Companiile occidentale au urmarit inlăturarea din contracte
a unor firme si trecerea afacerii, deja formate, in patrimoniul societatii comerciale in legatură
cu care au interes personal ofiteri din Serviciul Roman de Informatii, politicieni, persoane cu
putere de influentare a institutiilor publice. Consiliul Concurentei a refuzat să deschidă
investigatiile legale, a arhivat probe care evidentiază intelegeri privind limitarea concurentei,
a inlocuit Raportorul si a inchis investigatii fara acordul plenului, nu a adus la indeplinire nici
pana in prezent hotărari judecatoresti, respectiv sentinta 302/2005 a Curtii de Apel Bucuresti
si decizia 37/2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care au statuat refuzul nejustificat al
Consiliului Concurentei de a deschide investigatia legală si să cerceteze discriminarile
mentionate care au contribuit la prejudicierea patrimoniala. In alte cauze, persoane care
„coordoneaza justitia” au organizat mai bine pronuntarea unei hotarari judecatoresti de
respingere, după ce au fost ignorate probele din dosar, au fost respinse probele cerute si s-a
limitat accesul la probe din dosar, cu incălcarea dreptului la aparare.
3) Protejarea firmei Carrefour Romania de catre politie parchet, Inspectia Judiciara si
Serviciul Roman de Informatii.
Produsele societatilor comerciale cu capital romanesc Galic, Prestige au fost excluse
de la raftul supermarketurilor Carrefour Romania, Penny Market, Artima devenita Carrefour
Expres, Billa devenita Carrefour dupa ce societatile Prestige si Galic au platit peste 1.000.000
de euro sub forma de taxe de raft pentru intrare in fiecare din magazinele acestor retele.
Astfel , dupa ce firma Prestige a platit lui Carrefour Romania taxe de raft in valoare de
peste 500.000 Euro, corespunzator unui numar de peste 140 de produse, iar firmei Artima
taxe de raft de peste 120.000 de Euro, corespunzator unui numar de 137 de produse,
compania Carrefour a refuzat sa mai cumpere produse de la Prestige, apoi dupa fuziunea prin
absorbtie cu Artima. Compania CARREFOUR nu a inregistrat in contabilitate un numar de 126
de facturi, a refuzat plata acestora, a refuzat sa mai continue contractul si nu a mai transmis
comenzi firmei Prestige ca produsele acesteia sa fie vandute in reteaua Carrefour.
Garda Financiara – Comisariatul General a constatat ca un numar de 126 facturi care
au fost emise de Prestige catre Artima figureaza neinregistrate in contabilitate de catre
Carrefour, dupa absorbtie, cu rezultatul neplatii facturilor, excluderea din contract a societatii
Prestige si incasarea de taxe de raft de catre companii cu capital romanesc.
Garda Financiara – Comisariatul General a intocmit plangere penala catre Parchetul de
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pe langa Judecatoria Buftea. In acelasi caz si societatea Prestige a efectuat plangere penala si
s-a format dosarul penal 4354/P/2009 al Parchetului Buftea.
Acest parchet a favorizat evaziunea fiscala si frauda companiei Carrefour, nu a
solutionat cauza penală, favorizand compania CARREFOUR. Parchetul si politia au tinut cauza
in nelucrare, nu au efectuat ancheta penală si nu ne-au comunicat solutia in dosarul penal nr.
4354/P/2009. In anul 2015, prim adjunct al directorulului Serviciului Român de Informaţii,
generalul SRI, COLDEA FLORIAN a fost decorat de STATUL FRANCEZ, prin ambasadorul său la
Bucureşti, cu însemnele de cavaler al Ordinului Naţional al Meritului, distincţie oferită de
preşedintele Franţei pentru merite deosebite, fiind prima decoraţie a statului francez în istoria
colaborării profesionale dintre Serviciile secrete româneşti şi cele franceze.
4) Instantele, Institutia Primarului Municipiului Craiova si Politia Locala Craiova
protejeaza si favorizeaza aparenta de legalitate a certificatului de proprietate nr. M017
detinut de Trandafir Fanel zis Cimino care cuprinde si o parte din domeniul public al
Craiovei.
Schitele cadastrale – pe baza carora a fost obtinut actul de proprietate, contrar legii,
nu au viza OCPI Dolj, nu sunt intocmite de un inginer cadastrist, nu exista original, iar parata
Legume Fructe SA, prin avocat Oancea nu le mai recunoaste ca probe depuse de aceasta
societate in dosarul 6699/63/2015*.
Certificatul de proprietate, emis pe baza unor inscrisuri ilegale se suprapune si
blocheaza o suprafata de aproximativ 900 mp detinuta legal de societatea ALIA SA Craiova in
deplina folosinta a terenului Complexului Comercial „BIG NOU” Craiovita.
Un grup de interese au determinat ulterior la instante de judecata, inclusiv la Inalta
Curte de Casatie si Justitie si la Primaria Municipiului Craiova, protectia prin mentinerea si
tolerarea acestei fraude la proprietatea publica si a societatii ALIA SA.
Societatea pe actiuni ALIA SA, incepand cu anul 2006, detine legal certificatul cu seria
DJ nr. 0058/24.10.2006 eliberat de Consiliul Judetean Dolj, de atestare a proprietătii din strada
Hortensiei nr. 4 din localitatea Craiova, care este intabulat sub numarul cadastral 9034/1 in CF
14253 Craiova. Societatea detine in proprietate o cladire, in care isi desfasoara activitatea
complexul comercial “BIG Nou” Craiovita. Complexul este format din doua cladiri diferite. O
cladire gazduieste activitati de comert cu produse si servicii nealimentare iar cea de a doua
este o hala agroalimentara cu servicii alimentare de interes public.
Modernizarea de catre ALIA SA a halei agroalimentare a fost blocata/incetinita, in urma
abuzurilor societatii Legume Fructe SA, care au fost favorizate de Primaria Craiova si de
procurori si judecatori de la instantele din Craiova, Mehedinti si de la Inalta Curte de Casatie
si Justitie. Abuzurile instantelor au fost tolerate si protejate de Inspectia Judiciara din cadrul
CSM. Trandafir Fanel zis Cimino are calitate de actionar in societatea Legume Fructe SA. Desi
societatea detine un certificat de atestare a proprietatii inca din 2004, cu doi ani inainte ca
ALIA SA sa obtina certificatul de atestare a proprietatii, terenul nu a fost inregistrat la Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliara judetul Dolj, pentru ca schitele topografice nu sunt legale.
Intocmirea schitelor topografice, intr-un cadru extrainstitutional, fara avizul OCPI-Dolj,
si fara stampila unui inginer cadastrist a facut posibil ca societatea Legume Fructe sa detina in
proprietate o parte din Domeniul Public al Craiovei 162 mp alee si 490 mp se suprapune cu
suprafata de teren inscrisa in certificatul detinut legal de ALIA SA. Mai mult, Institutia
Primarului Municipiului Craiova a favorizat societatea Legume Fructe SA sa mentina ani in sir
baraci insalubre, fara autorizatie de construire. O parte din suprafata ocupata de Legume
Fructe SA excede suprafetei mentionata in certificatul de proprietate si astfel ocupa
suplimentar, fara niciun drept, o suprafata din Domeniul Public. Aceste fraude, prin memoriul
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inregistrat cu nr. 483/12.06.2014 la Primarul Craiova, au fost invederate primarului Olguta
Vasilescu si au fost tolerate chiar si dupa ce aceasta a fost informat scris si a participat
nemijlocit la sedinta privind analiza sesizarii depuse. Ulterior, Olguta Vasilescu a dobandit
calitate de vicepresedinte al Partidului Social Democrat, ministru in Guvern al aceluiasi partid,
deputat.
Principiul legalitatii a fost infrant, certificatul de proprietate detinut este NUL, in doarul
6699/63/2015*si judecatorii au protejat, au tolerat nelegalitatea si nu au constatat nulitatea
certificatului detinut de Legume Fructe nici atunci cand am cerut expres in cadrul procesului
civil mai sus amintit. Mai mult autoritatile publice locale parte in dosar, au depus concluzii de
respingere a cererii noastre prin intampinari si inscrisuri depuse la dosar. Judecatorii, constient
au “inchis ochii” si asupra evidentei ca schitele topografice, care au stat la baza emiterii
certificatului nr. 3019/28.07.2004 de atestare de proprietate, nu indeplinesc conditiile
prevazute in lege. Documentația cadastrală care a stat la baza emiterii certificatului de
proprietate a fost nelegal întocmită, deoarece lipsesc:
i) schita topografica nu a fost recunoascuta de catre parata Legume Fructe SA prin
concluzii scrise in dosarul 6699/63/2015*
ii) numarul de înregistrare şi avizul OCPI Dolj lipsesc de pe schita,
iii) avizul si stampila unui inginder cadastrist
iv) avizul compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului şi procesul verbal de
recepţie a măsurătorilor, acte necesare conform normelor imperative cuprinse în Hotărârea
834/1991/ Criterii nr. 2665/28.02.1992, aplicabile la data realizării procedurii de obținere a
titlului de proprietate.
Schita topografica a fost depus de Legume Fructe SA la Ministerul Agriculturii pentru
obtinerea certificatului de proprietate, asa cum rezulta din adresa nr. 98415/24.05.2018 si
documentele transmise de Ministerul Agriculturii la Tribunalul Mehedinti in dosarul
6699/63/2015*.
5) Coordonarea institutiilor publice de catre politicieni si Serviciul Roman de Informatii,
care, au urmarit sa favorizeze fraudele proprietatii si prin presiune si santaj sa ma determine
sa renunt sa mai intreprind demersuri publice, pentru protejarea proprietatii, dupa cum
urmeaza:
- amendarea nelegala de catre Consiliul Concurentei a societatii Prestige Trading cu
1.500.000 lei, echivalent la acea data a 500.000 euro, ca urmare a refuzului de a da curs
recomandarilor care mi-au fost transmise de functionari publici ai Consiliului Concurentei sa
imi retrag plangerile impotriva Colgate Palmolive si Kraft Foods (actual Mondelez
International). Consiliul Concurentei nu a adus la indeplinire nici pana in prezent sentinta
302/2005 a Curtii de Apel si decizia 37/2006 a ICCJ, care l-au obligat sa efectueze investigatii
legale. Ulterior amenda s-a dovedit nelegala, un instrument de presiune si santaj, o diversiune
pentru a nu fi cercetate incalcarile legii, care au produs prejudicii semnificative; fiind anulata
prin decizia ICCJ nr. 1784/2014.
- partenerii mei, au obtinut venituri patrimoniale ilicite, protejate institutional,
imprejurare care nu poate exclude ingerinta nepermisa a Serviciului Roman de Informatii si a
unor politicieni. Pentru a ma descuraja sa mai sesizez nerespectarile legii si a fraudarii
proprietatii subsemnatului, prin directii din Agentia Nationala de Administrare Fiscala au
directionat 21 de controale fiscale de la ANAF la societati la care eu si sotia mea avem interes.
- judecatori si instante de judecata, au dispus amendarea mea repetata in multe cauze
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motivand voit eronat “reaua credinta”pentru a compensa nerespectarea legii in cauzele
subsemnatului dosar 307/33/2019/a1– Curtea de Apel Cluj, dosar 1121/1285/2016-Tribunalul
Specializat Cluj, dosar 4297/2/2019 Curtea de Apel Bucuresti. Amenzile mi-au fost aplicate cu
toate ca am formulat cereri legitime de a solicita instantelor de judecata implicate sa
dovedeasca cu inscrisuri repartizarea aleatorie reala si nu simulata. Masura amendarii
evidentiaza ca judecatorii au vizat descurajarea subsemnatului si “note de plata” pentru a
proteja interesele partii care a fraudat proprietatea.
Consider ca am fost amendat in mod nelegal doar pentru ca mi-am exercitat un drept
procesual. Potrivit art. 187 alin 1 pct 1 lit b) cod proc. civ. si art. 283 alin. 4 lit. n) c.p.p, instanta
putea sa dispuna amendarea mea, daca as fi formulat “cu rea credinta a unei cereri de recuzare
sau stramutare”. In conditiile in care eu am motivat ca la stabilirea completului de judecata
pe care l-am recuzat au fost incalcate dispozitiile legale privind repartizarea aleatorie, am
supus decizia definitiva a instantei controlului judecatoresc uzand de Contestatia in anulare.
Repartizarea aleatorie reprezinta unica garantie privind impartialitatea si
independenta judecatorilor învestiti cu judecata unei cauze, care trebuie sa se faca in numele
legii. Repartizarea aleatorie nu inseamna doar introducerea cauzei „sensibile” in aplicatia
ECRIS, ci introducerea acesteia in ordinea intrarii cauzelor la instantele de judecata, conform
Ghidului practic în domeniul managementului activităţii grefierului în procesul civil pentru a
evita eludarea repartizarii aleatorie.
Impartialitatea magistratului este conditia esentiala prin prisma incompatibilitatii
judecatorului de a participa la judecata care sa asigure accesul la procesul echitabil. Instanta
a apreciat netemeinic ca am formulat aceste cereri cu “rea credinta” dar nu a explicat in ce
consta reaua mea credinta cu ocazia formularii unor cereri de recuzare.
2. PROTECTIA SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII SI A DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE

a fost pe deplin resimtită la instante de judecată, parchete, politie, Agentia Natională de
Administrare Fiscală, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Agentia Natională de
Integritate, Parlamentul Romaniei, pentru a sprijini afaceri si implicarea unor ofiteri din
Servicii, politicieni romani si occidentali, avand in vedere urmatoarele considerente:
1) Protectia profitului rezultat din restituiri de accize, acordate cu respectarea legii si
favorizarea la instante de judecata si parchete a furtului proprietatii publice si private.
Ofiteri actuali sau fosti din conducerea unor servicii de informatii si politicieni au
determinat ca persoane si activitati ilicite, privind restituiri de accize fara ca beneficiarul sa
prezinte ANAF documentele prevazute in lege, sa fie favorizate de catre Serviciul Roman de
Informatii, Directia Natională Anticoruptie, parchete, instante de judecată, precum si
favorizarea trecerii frauduloase a proprietătii societatii pe actiuni Farmec SA in patrimoniul
unor persoane clientelare. Corespunzător alcoolului accizat, ANAF restituie accizele fără ca
beneficiarul să prezinte reţete de fabricaţie, lista cu produse care utilizează alcool accizat,
documentele prevăzute în lege. Societatea Farmec SA achiziţionează între 20 şi 200 tone lunar
de alcool etilic accizat, care nu este denaturat si utilizat in fabricatie, conform legii. Direcţia
Generală de Integritate a ANAF, în urma unor probe de laborator la băuturi spirtoase a
constatat că în comerţ sunt băuturi destinate consumului alimentar şi care conţin urme de
denaturanţi, prevazuti in codul fiscal pentru folosirea in fabricatie la produse industriale. Lipsa
verificarilor ANAF privind utilizarea reala in fabricatie a alcoolului accizat a condus la folosirea
unor cantitati mari de alcool accizat denaturat si nedenaturat, asa cum a fost identificat, in
bauturi spirtuoase de pe piata, de catre Directia Generala de Integritate a ANAF.
2) Protectia unor fraude din patrimoniul public si privat de catre SRI si DNA, la instante
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de judecata, parchete, politie, Agentia Natională de Administrare Fiscală si Curtea de
Conturi, prin functionari de stat, judecatori preferati sau colaboratori ai Serviciului Roman
de Informatii.
Directia Nationala Anticoruptie incălcand normele legale, nu a inregistrat cu indicativ
„P” si numar de cauză penală sesizarile si plangerile subsemnatului, a favorizat faptuitorii in
cazuri de interes, nu a efectuat cercetare penală privind fraudarea proprietătii publice si
private si a furnizat increderea si siguranta functionarilor de stat implicati din ANAF, procurori,
judecatori, grefieri, informaticieni, politisti, avocati, ofiteri SRI, ca acestia pot sa opereze orice
abuz privind actul institutional. Rezultatul urmărit este favorizarea persoanelor si fraudelor
proprietatii publice si private, nerecuperarea prejudiciilor si blocarea măsurilor de restabilire
a situatiei anterioare infractiunii.
Inacţiunea Serviciului Român de Informaţii faţă de practicile ilicite sesizate de
subsemnatul, sugerează interes personal al unor ofiţeri din conducerea serviciului.
În perioada în care generalul Coldea şi-a exercitat calitatea de prim adjunct al
Serviciului Român de Informaţii, am înregistrat la sediul Serviciului Român de Informaţii patru
sesizări cu probe privind practici de fraudare a finanţelor publice şi a proprietăţii private,
precum si cu privire la grupuri de funcţionari de stat, care, în mod coordonat au încălcat legea
în cadrul instituţiilor publice, inclusiv judiciare. Deşi Legea 14/1992, art, 1, 9, 10 şi 14 din legea
51/1991 prevăd culegerea de informaţii de către Serviciul Român şi obligatia să întocmească
procese verbale, reprezentând acte de sesizare ale organului de urmărire penală, Serviciul
Român de Informaţii nu a sesizat Parchetul competent ca urmare a faptelor de natură penală
pe care le-am sesizat.
3) Inactiunea coordonata a Serviciului Roman de Informatii si a Directiei Nationale
Anticoruptie fata de fraudele din proprietatea publica si privata si procedeele de control a
justitiei parchetelor, politiei, ANAF in functie de interesul urmarit, au determinat ca:
- Serviciul Român de Informaţii, în conformitate cu prevederile legii, să culeagă
informaţii în legătură cu fapte, procedee şi practici infracţionale şi contrar legii, să nu sesizeze
organele penale şi să intervină în activitatea organelor judiciare, instanțe de judecată şi
parchete, precum şi a instituţiilor publice, să ceară, sa impună şi să obţină rezultatul dorit.
- Direcţia Naţională Anticorupţie să ţină în nelucrare cauze de interes pentru politicieni
şi ofiţeri de informaţii ori să efectueze anchete penale cu nerespectarea principiului legalităţii.
4)

Serviciul Român de Informaţii implicat în politică, la Bucureşti şi Bruxelles

Relaţia foarte apropiată dintre Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de
Informaţii, Bogdan Rareş şi Cosmin Guşă este notorie. Ambele persoane au abandonat postul
de realizator emisiuni TV, respectiv de administrator al postului de televiziune Realitatea,
pentru politică, în Partidul Naţional Liberal, dobandind rapid calitatea de prim-vicepreşedinte
şi europarlamentar, respectiv în Partidul Social Democrat, ambii cu o traiectorie prefigurată şi
cu aspiraţii sa detina functii inalte in cele două partide mari, impreuna cu persoane de la Cluj,
pentru a conduce România, in mod coordonat.
Fostul partid ALDE european și cu gruparea presedintelui Macron din Parlamentul
European au adoptat denumirea „Renew Europe” pentru noul grup politic din care fac parte
și grupul USR-PLUS din România, în legatură cu care tandemul Coldea-Ardelean vizează să
ajungă la putere. Ardelean Virgil este ex-director al Serviciului Român de Informații al
Ministerului de Interne. Borodi Marcel este deținătorul companiei Net Brinel, furnizoare de
soft în valoare de zeci și zeci de milioane de euro, care a fost preferată de Serviciul Român de
Informaţii, Institutul pentru Tehnologii Avansate, MAPN Unitatea Militară 0215, Serviciul de
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Informaţii Externe, Autoritatea Electorală permanentă, Ministerul Justiţiei, Autoritatea pentru
Supraveghere Financiară, campaniile primariei Cluj conduse de fostul prim-ministru, actualul
primar Emil Boc și Autoritatea Națională Electorală cu care au contract privind soft-ul folosit
in alegerile electorale. Compania Brinel a fuzionat cu o firma franceză, dupa ce statul francez
prin ambasadorul sau a decorat pe generalul Coldea Florian cu insemnele de Cavaler al
Ordinului National al Meritului. Sursa https://www.hotnews.ro/stiri-esential-20414712-florincoldea-prim-adjunctul-sri-fost-decorat-ambasadorul-frantei-insemnele-cavaler-ordinului-nationalmeritului.htm

5) Procedeele sistemice de control a hotararilor judecatoresti din justitie, a masurilor
Directiei Nationale Anticoruptie, parchetelor, politiei si practica numirilor in functii publice in
structuri din Romania si de la Bruxelles a unor persoane care anterior si-au dovedit loialitatea,
prin nerespectarea legii, sunt utilizate pentru rezolvarea intereselor personale ale unor ofiteri
actuali si fosti din conducerea Serviciilor de Informatii, inalti procurori de la Directia Nationala
Anticoruptie si politicieni romani si occidentali, privind afaceri ilicite.
- Scrisoarea lui Radu Adrian, ofiţer (r) al Serviciului Român de Informaţii, adresată
preşedintelui României, Klaus Iohannis, evidenţiază existenţa unei dileme privind funcţionarea
statului de drept şi a controlului real parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de
Informaţii a cărui denumire este improprie, deoarece in realitate Serviciul Roman de
Informatii îi controlează pe membrii Comisiei Parlamentare şi nu invers: „Există cazuri când
anumiţi indivizi din SRI, fără să gândească raţional şi cu o doză incredibilă de imaturitate
profesională şi de viaţă, au acţionat ilegal şi subiectiv, motivaţi de interese personale şi de grup
pernicioase, complet străine deontologiei profesionale şi rigorilor statului de drept, în aşa fel
încât, la un moment dat, au basculat totul împotriva acestei structuri militare şi eficienţei sale,
per ansamblu. Cazurile au fost prezentate în presă (Hexi Pharma, miza scandalului Black Cube
care stă în acele 20.000 de hectare ce s-ar fi dus către Coldea, prim-adjunctul SRI este acuzat
nici mai mult, nici mai puţin că ar fi furat banii NATO şi ai americanilor.....).” Sursa
https://www.flux24.ro/exclusiv-un-fost-ofiter-sri-ii-dezvaluie-lui-iohannis-mizeriile-dinserviciul-secret-condus-de-hellvig-si-coldea/
Serviciul Roman de Informatii a fost implicat prin ofiteri ai sai la privatizarea in
conditii netransparente a unor companii de stat, printre care si vanzarea către compania
Unilever a patrimoniului societatii Dero SA din Ploiesti, in conditiile in care in aceasta
tranzactie a fost implicat colonelul SRI Dociu Razvan, al carui fiu detine compania Aquila. Fiul
colonelului SRI a beneficiat de introducerea in afacerea cu compania multinationala Unilever
si dezvoltarea statutului exclusiv pentru regiunea Europei centrale si de sud in care Unilever
South Central Europe isi desfasoara activitatea comerciala, simultan cu „recomandarea”
persoanei care sa fie promovata sa ocupe postul de director comercial la USCE, care sa
vegheze la siguranta si profitabilitatea afacerii Aquila cu concernul USCE. Or, in acest context,
demersurile ascunse au condus la inlaturarea firmei Galic din contractul cu Unilever, simultan
cu refuzul platii unor servicii care depasesc valoarea de 3.500.000 USD la acea data, dupa ce
Galic (succesor al parteneriatului cu Dero SA si importator al produselor Unilever/Henkel) a
indeplinit conditiile parteneriatului si a investit peste 7.000.000 USD in afacerea Unilever in
contract de firma exclusiva, conditie impusa de Unilever. Dupa inlaturarea din contract a
firmei Galic, cea mai mare valoare a investitiei in obiecte de patrimoniu s-a depreciat.
Incalcarea de catre Unilever a contractului si a legii concurentei au determinat starea
litigioasa, drepturi conferite prin lege, dar care au fost ingradite datorita protectiei Serviciului
Roman de Informatii si politicieni.
Abuzurile concertate ale companiei Unilever care au produs firmelor administrate de
noi, Galic si Prestige, prejudicii patrimoniale nu pot fi disociate de interesul personal al unor
ofiteri actuali sau fosti din Serviciul Roman de Informatii si protectia evidenta la Consiliul
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Concurentei, parchete si instante de judecata. Din aceasta perspectiva, Consiliul Concurentei
a refuzat sa cerceteze plangerea si probele firmei Galic, pe care nu le-a conexat la investigatia
deschisa anterior plangerii Galic aflata in curs la acea data. Ulterior, presedintele Consiliului
Concurentei a inlocuit Raportorul, a inchis investigatia, ignorand probele, cu nerespectarea
legii, fara avizul prevazut in lege al plenului Consiliului Concurentei. Instantele de judecata au
ignorat probele depuse, au respins probele solicitate si au pronuntat hotararea de respingere
a deschiderii investigatiei legale, a avut in vedere inscrisuri in probatiune la care reclamanta
nu a avut acces. Instanta nu a facut dovada inscrisurilor solicitate privind repartizarea
aleatorie a cauzei.
- procurorul general al Romaniei, Kovesi Laura Codruta, prin rezolutia nemijlocita nr
3626/2007, a preluat dosarul penal nr. 9016/2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria
sectorului 1 Bucureşti, si, ulterior, a dispus inchiderea cercetarii, ca urmare a demersurilor
efectuate de către Blair L. Labarge si Robert J. Tate, consilieri economici ai Ambasadei SUA
la Bucuresti, atât pe lângă oficiali ai Consiliului Concurenţei, cât şi la Parchetul General al
României, pentru inchiderea oricăror investigatii privind nerespectarea Legii de catre firma
Colgate Palmolive in Romania şi funcţionarii publici care asigură protecţia activităţilor ale
acestei companii.
- retele de colaboratori, informatori sau ofiteri acoperiti ai Serviciului Roman de
Informatii alcatuite din procurori, politisti, judecatori, grefieri, informaticieni la instantele de
judecata, experti contabili, avocati, functionari de stat la ANAF, ANI, Consiliul Concurentei,
Curtea de Conturi, Parlamentul Romaniei au servit interesului personal al unor grupuri, prin
intermediul carora ofiteri ai Serviciului Roman de Informatii transmit hotararea/decizia, care
trebuie luata in functie de interesul personal al acestora, pe care o transmit in mod nemijlocit,
prin „plicul galben” sigilat sau prin intermediul unor avocati alesi care primesc onorarii
excesive comparativ cu valoarea serviciilor similare.
6) Coordonarea de către grupuri de interes a repartizarii cauzelor de interes unor
judecatori preferati, urmareste favorizarea persoanelor/companiilor clientelare,
nerecuperarea prejudiciilor si lipsa măsurilor pentru restabilirea situatiei anterioare
producerii infractiunilor,.
Persoane cu putere de influentare a justitiei, prin delegare/transfer/inlocuire cu
judecatori preferati/colaboratori, urmaresc pronuntarea hotărarii de achitare sau de
condamnare in functie de interes, in toate fazele procesuale prevazute de lege.
Ofiteri SRI coordoneaza distribuirea cauzelor la judecatori preferati, sugereaza si
contribuie la aducerea anumitor judecatori de la alte instante, promovarea unor magistrati in
functii de conducere, cu rezultatul obtinerii hotărarilor judecatoresti favorabile părtii
protejate.
Dirijarea cauzelor de interes catre judecatori preferati/colaboratori ai Serviciului
Roman de Informatii se face cu ajutorul unor grupuri de persoane, grefieri, informaticieni,
presedinti de sectie si de instante pentru a pronunta hotararea judecatoreasca favorabila
partii protejate, sau care a fraudat proprietatea publica sau privata. Repartizarea cauzelor de
interes catre complete compuse din judecatori preferati prin aplicatia electronica ECRIS a
cauzei sensibile, in ordinea cand se cunoaste ca este randul sa repartizeze catre completul
dorit. Aceasta ordine este preferentiala fata de ordinea intrarii si inregistrarii cauzelor in
registrul general al instantei, urmarind organizat controlul absolut al hotararilor judecatoresti
care urmeaza sa fie dispuse. Introducerea in ECRIS intr-o ordine preferentiala incalca
prevederea din Ghidul practic în domeniul managementului activităţii grefierului, capitolul
1.1.2. Crearea dosare noi: „Înregistrarea dosarelor în aplicaţia ECRIS se realizează conform
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Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015. În aplicaţia ECRIS se trece
ora primirii cererii sau ora înregistrării dosarului (în funcţie de hotărârea colegiului de conducere)
pentru a nu se eluda repartizarea aleatorie”. Aceasta prevedere a fost reglementata pentru a
preveni eludarea repartizarii aleatorii.
Coordonarea respingerii la Inalta Curte de Casatie si Justitie a unor cereri de către
judecatori alesi, după ce cauzele de interes se introduc in aplicatia ecris intr-o ordine
preferentială, fată de ordinea sosirii si inregistrarii in registrul general al instantei.
Desi pe geamul din holul ICCJ este sablat dictonul latin “Fiat Justitia Pereat Mundus”,
care inseamna “Sa se faca dreptate chiar de-ar fi sa piara lumea”, legea nu a fost respectata
tocmai de catre cea mai Inalta institutie publica de Justitie a Romaniei, cu rezultatul ocrotirii
procedeelor sistemice de fraudare a Justitiei, care au fost create cu grija, pentru controlul
repartizarii cauzelor de interes catre complete de judecata preferate, alcatuite nealeatoriu.
Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a dovedit cu inscrisurile solicitate, ca principiul
legalitatii privind repartizarea aleatorie veritabila a fost respectat cu ocazia distribuirii unor
cauze sensibile, in vederea favorizarii unor persoane care fraudeaza voit proprietatea,
deoarece acestea au asigurarea si reprezentarea că sunt protejati de grupuri de interes, din
care fac parte politicieni, ofiteri din servicii de informatii, avocati, judecători, grefieri,
informaticieni, politisti, procurori si functionari de stat.
Doar introducerea in aplicatia ECRIS (a unei cauze de interes) nu este o dovada suficienta ca a
existat o repartizare aleatorie veritabila si ca legea a fost indeplinita. Ghidul grefierului reglementeaza
ca dosarele sa fie introduse in ECRIS in timpul programului 8-16:00 deci nu a doua zi iar cauza sa fie
introdusa in ECRIS, in ordinea sosirii si a inregistrarii acesteia la instanta cu mentionarea orei si datei
de sosire si de introducere in ECRIS pentru a nu fi eludata „repartizarea aleatorie”.
Or, refuzul ICCJ de a transmite petentului documentele solicitate, contureaza suspiciunea
rezonabila ca repartizarea „aleatorie” a fost simulata si in realitate nu a existat repartizare aleatorie.

7) Coordonarea la parchete si politie de catre grupuri de interese influente din care fac
parte actuali si fosti ofiteri SRI, a anchetelor si a solutiilor de clasare, a neinceperii urmăririi
penale in cauzele penale de interes, urmăreste si determină favorizarea persoanelor si
companiilor clientelare, nerecuperarea prejudiciilor si lipsa masurilor pentru restabilirea
situatiei anterioare producerii fraudelor si a infractiunilor.
Directia Nationala Anticoruptie, a furnizat incredere si siguranta protectiei acelor
persoane care fraudeaza proprietatea publica si privata si fac parte din grupuri de interes cu
putere de influentare si control a institutiilor publice precum si persoanelor de la parchete,
instante de judecata care favorizeaza aceste persoane, ignorand legea. Procurori şi poliţişti
implicaţi au beneficiat de funcţii de conducere în ierarhia instituţiilor. DNA a inceput urmarirea
penala in multe cauze de interes, imprejurare care confirma existenta unor probe reale privind
incalcarea legii si prejudicierea patrimoniului apoi a lasat cauzele in nelucrare, imprejurare
care sugereaza ca dosarele penale coincid cu un instrument al presiunii, pentru ca la diferite
niveluri sociale, profesionale sau patrimoniale sa fie obtinute rezultate colaterale. In cauzele
Farmec, o perioada de trei ani DNA nu a acordat numar cu indicativ “P” pentru a nu efectua
cercetari. Apoi a transmis plangerile la Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj, fara nicio masura
legala prealabila, imprejurare care coincide cu “sugestia” ca nici aceasta unitate de parchet sa
nu efectueze cercetari penale, ignorand fapte, probe si prejudiciul.
8) Influentarea de catre grupuri de interes din care fac parte actuali si fosti ofiteri SRI,
a deciziilor, masurilor adoptate de anumite institutii si autoritati publice intre care Consiliul
Concurentei, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Integritate,
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Curtea de Conturi, in scopul mentinerii mecanismelor de fraudare a proprietatii.
Agenţia Naţională de administrare fiscală restituie accizele unor companii clientelare,
corespunzător unor produse accizate, fără ca acestea sa prezinte în declaraţia fiscală 321
documentele prevăzute în Lege. Documentele contabile au rolul sa dovedească dacă întreaga
cantitate accizată a fost utilizată în fapt în fabricaţie, scopul pentru care se cere şi se aprobă
restituirea accizelor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Ulterior, Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală nu efectuează verificări privind conformitatea cu legea a
declaraţiilor fiscale şi nici realitatea şi legalitatea declaraţiilor fiscale 101, cu rezultatul
diminuării semnificative a patrimoniului, profitului şi al impozitului către stat. După aderarea
României la Uniunea Europeană, aceste operaţiuni cu accize sunt „supravegheate” de ofiţeri
din Serviciile de informaţii, foşti şi actuali, funcţionari publici aleşi şi menţinuţi în funcţii de
conducere sau execuţie, iar, ulterior mutaţi la instituţii publice care au atribuţii de verificare şi
control a activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Urmând o anumita schema de motivare, societăţile clientelare beneficiare a
„serviciilor” Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, au transferat sume mari de bani catre
firme controlate de persoanele ce au influentat si protejat restituirile ilegale de accize.
9) Inspectia Judiciara, Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Justitiei prin
inactiunea sau actiunea formala a acestora au favorizat abuzurile justitiei.
Inspectia Judiciara si Consiliul Superior al Magistraturii nu constituie un garant al
independentei Justitiei care sa contribuie la inlaturarea derapajelor justitiei si a abuzurilor
judecatorilor si procurorilor. Inspectia Judiciara si plenul Consiliului Superior al Magistraturii
au fost invederate cu privire la procedeele sistemice de control absolut:
la instante de judecata, modul dirijat si netransparent de introducere in ECRIS a
cauzelor de interes, inclusiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu rezultatul repartizarii
acestora la judecatori preferati care urmaresc sa pronunte hotarari netemeinice, ignorand
probe, respingand voit cereri, precum si cereri incidentale prejudiciale care aveau rolul
clarificarii unor chestiuni juridice cu putere de lucru judecat
la parchete, tinerea perioade foarte lungi de timp in nelucrare a cauzelor, disparitia
de la dosar a probelor, solicitarea de inscrisuri, mijloace de proba, apoi renuntarea tacita sa
fie aduse la dosar, ceea ce sugereaza activitati si interese extrajudiciare, presiune, santaj,
prescriptia faptelor, nerecuperarea prejudiciului, incurajarea fraudelor in cadrul grupurilor de
interes cu putere de influentare.
Sesizarile care au fost inregistrate la aceasta institutie, au fost repartizate preferential
unor Inspectori Judiciari alesi, inspectorul sef nu a respectat art. 11 si 53 din legea 304/2004
privind repartizarea aleatorie la Inspectia Judiciara, deoarece la Inspectia Judiciara s-a urmarit
CLASAREA SESIZARILOR pe banda rulanta. Sanctiunile au fost aplicate doar in cauze care nu
privesc afaceri ale unor grupuri de interes recunoscute sau magistrati care nu executa ordinele
primite.
Inspectia judiciara, in cauzele de interes privind abuzurile justitiei nu a efectuat
verificari, ci doar a transmis intrebari instantelor la care a fost simulat „procesul echitabil”,
raspunsuri primite pe care ulterior Inspectia Judiciara le-a imbratisat.
Inspectia judiciara a respins proba cu expertiza informatica, desi i-am solicitat sa
efectueze aceasta proba, prin care sa constate ca ordinea introducerii in aplicatia electronica
a fost dirijata/preferentiala fata de ordinea sosirii cauzelor la instante, aspect care in mod voit
a contribuit la repartizarea cauzelor unor judecatori preferati, prin care persoanele care au
coordonat, au urmarit sa pronunte hotarari judecatoresti la ordin, luate intr-un alt cadru.
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Ministerul Justitiei prin Directia de Inspectie pentru Judecatori nu a raspuns la cererile
subsemnatului de a sesiza Inspectia Judiciara si parchetul privind coordonarea abuzurilor
judecatorilor si ale instantelor care au incalcat legea pentru ca au urmarit sa pronunte hotarari
judecatoresti favorabile persoanelor care au fraudat proprietatea.
10) Lipsa de reactie si masuri a puterii executive si legislative, respectiv a Guvernului, a
Comisiilor, Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Roman de Informatii si a
Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii din carul Parlamentului
Romaniei.
C. PUNEREA IN PRACTICA, APLICATII SI REZULTATE ALE PROCEDEELOR SISTEMICE DE
CONTROL A INSTITUTIILOR, PARCHETELOR SI JUSTITIEI, SIMULAREA PROCESULUI ECHITABIL IN
CAZURI DE INTERES, IMPLICAREA SI PROTECTIA ASIGURATE DE PERSOANE CU FUNCTII DE
CONDUCERE IN STRUCTURILE DE LA BUCURESTI SI LA BRUXELLES, IAR ACESTORA LI SE
FACILITEAZA IN CONTINUARE PROMOVAREA CU PRIVIRE LA RASPUNDEREA DE ORICE NATURA
A PERSOANELOR IMPLICATE IN PRODUCEREA FAPTELOR DE FRAUDARE A PROPRIETATII.
C1. CONSIDERENTE DE FAPT SI DE DREPT PRIVIND INCALCAREA REPETATA SI COORDONATA A
LEGII, LA INSTITUTII CU ATRIBUTII DE CONTROL SI VERIFICARE A FINANTELOR PUBLICE SI PRIVATE.
1. DESCRIEREA PRACTICILOR DE FRAUDARE A PROPRIETĂŢII PUBLICE ŞI PRIVATE LA AGENTIA NATIONALA
DE ADMINISTRARE FISCALA.

Societăţile comerciale plătesc accize corespunzător tarifului produselor accizate,
inclusiv pentru alcool rafinat. Ulterior, funcţionari din cadrul unor companii clientelare solicită
restituirea accizelor fără prezentarea documentelor prevăzute de lege, situaţie acceptată cu
ştiinţă de către funcţionari fiscali. Valoarea accizei este de 1.000 de euro pe hectolitru de
alcool cu concentraţia de 95.5%.
Alcoolul izopropilic, rezultat din produse petroliere nu este accizat. Supus accizarii este
doar alcoolul etilic, rezultat din rafinarea cerealelor, cu concentraţie de 96,5% sau mai mică,
care este utilizabil la producerea de băuturi spirtoase.
Art. 200 din Codul fiscal prevede obligatia denaturarii alcoolului cu un denaturant
prevazut in procedura, pentru a evita folosirea la producerea bauturilor spirtuoase a alcoolului
etilic care a beneficiat de restituirea accizelor. La bauturi spirtoase s-a identificat alcoolul
denaturat. Direcţia de Integritate a ANAF a efectuat probe de laborator a unor băuturi
spirtoase din piaţă şi a constatat că unele dintre ele conţin alcool denaturat, împrejurare de
fapt care confirmă premisa că utilizatorii de alcool achiziţionează alcool etilic nedenaturat sau
denaturat şi utilizează în fabricaţie pentru activitatea curentă doar o parte, iar celalalta parte
se vinde extrasocietar şi capătă destinaţia băuturilor alcoolice spirtoase
In acest context, eludarea dispozitiilor legale are rezultatul fraudarii accizei
corespunzator cantitatilor de alcool etilic accizat, nedenaturat conform legii sau denaturat si
utilizat in alte scopuri decat cel oficial. Deşi una din condiţiile prevăzute la art. 200, 206 Cod
fiscal este ca restituirea accizei sa se facă doar în cazul alcoolului etilic denaturat, în practică
funcţionari ai ANAF au restituit accize şi în cazul alcoolului nedenaturat. Alcoolul nedenaturat
a fost folosit la fabricaţia băuturilor spirtoase care, conform legii, trebuie sa folosească alcool
accizat.
Societatile comerciale plătesc accize la livrare, iar, ulterior, depun cerere de restituire a
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accizelor prin declaraţia fiscală 321 – fără sa aiba ataşate documentele prevăzute în lege şi
primesc avizul restituirii accizelor, pe care le compensează cu TVA-ul datorat către stat.
Funcţionari vamali din cadrul ANAF au acceptat sa restituie accizele fara ca Farmec SA
sa prezinte documentele necesare privind consumul real in fabricatie în perioada dintre 2007
şi 2014, în care restituirea accizelor a funcţionat în cadrul Direcţiei Generale Vamale – Direcţia
de Supraveghere a Accizelor şi Operaţiunilor Vamale, separat de controlul fiscal, iar ulterior
restituirea accizelor a fost trecută la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
unde se afla şi controlul fiscal.
1) Funcţionari din Agentia Nationala de Administrare Fiscala au restituit accizele, fara ca
beneficiari ai restituirilor sa respecte Legea.

Alcoolul achiziţionat la societatea pe acţiuni Farmec SA cu sediul în Cluj nu a fost
denaturat, aşa cum prevede legea astfel cum rezulta din documentele contabile şi expertiza
din dosar 3164/P/2012, care evidenţiază urmatoarele:
- „raportul de expertiză întocmit de către expertul desemnat de poliţie constată ca, spre
exemplu, “Cantitatea de 22.902 litri denaturant (propandiol/propilenglicol) 23.829 kg
conform rapoarte de preparare nu se regăseşte în documentele care au însoţit livrarea
alcoolului etilic rafinat achiziţionat de la furnizorul SC Euroavipo Grup SA, la beneficiar, nefiind
întocmit niciun document care sa constate acest plus”…..“deci cantitatea de 3.220 litri
denaturant (propandiol cca 3348,80 kg – densitate propandiol 1.04 kg/litri) nu se regăseşte
în documentele care au însoţit livrarea alcoolului etilic rafinat achiziţionat de la furnizorii SC
Pet&Ady Trading SRL, la beneficiari nefiind întocmit niciun document care sa constate acest
plus”
- expertul Radu Violeta la obiectivul nr. 8 a concluzionat: “paguba totală adusă
bugetului de stat de către SC Farmec SA este de 31.198.707 lei adică 8.280.667,26 euro”
Contrar art. 200 şi 206 din Codul Fiscal si art. 34 pct 22 din Normele de aplicare a
Codului Fiscal care reglementează obligaţia ca alcoolul să fie denaturat cu un denaturant
prevăzut de lege, pentru scutirea de la plata accizelor, la Farmec SA au fost restituite accizele
fără prezentarea documentelor prevăzute în lege, respectiv fără rețetele de fabricaţie şi
documentele privind consumul efectiv, care nu sunt menţionate şi atașate în cererile de
restituire accize, ci doar pe baza unor note explicative luate de organul fiscal contabilului șef
al societăţii, care menționează că produsul accizat a fost utilizat integral, în contextul în care
documentele contabile evidenţiază inexistenţa denaturantului, operaţiuni care s-au efectuat
de către supraveghetorii vamali care au avizat toate documentele.
Din extrasele mentionate mai jos se poate constata ca Farmec nu a atasat documentele
contabile privind consumul efectiv in fabricatie a cantitatii de alcool caruia se solicita
restituirea accizelor, lista de produse finite, retete de fabricatie la produsele la care s-a utilizat
alcoolul, facturi de vanzare catre clienti, etc.
Extras din cererea de restituire accize din 2018:

Extras din cererea de restituire 2016:

Pagina 16 din 111

Extras din nota explicativa data de directorul economic Farmec:

Funcţionari vamali din cadrul ANAF au restituit accizele fără ca societăţi beneficiare
clientelare sa ataşeze declaraţiilor fiscale 321, documentele prevăzute în lege, privind
consumul efectiv în fabricaţie a produsului/alcoolului accizat, respectiv lista cu produse care
au consumat produsul accizat, reţete de fabricaţie per produs accizat, pentru care trebuie
restituite accize, centralizator cu facturile către clienţi din ţară şi străinătate care au consumat
produsele cu conţinut de alcool accizat.
Farmec SA nu a prezentat documentele prevăzute în lege, lista cu produse care conţin
alcool accizat, reţetele de fabricaţie ale acestor produse accizate şi centralizator cu facturile
către clienţi pentru produse accizate, conform cereri de restituire accize.:
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Constatările Curţii de Conturi în Raportul din 2013 confirmă încălcarea legii, de către
funcţionarii vamali din cadrul Direcţiei de Supraveghere a Accizelor şi Operaţiunilor Vamale
din cadrul Autorităţii Naţionale Vamale, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, care au restituit accizele fără sa efectueze verificări încrucişate privind
realitatea consumului alcoolului în fabricaţie, fără reţetele de fabricaţie corespunzător listei
care conţine produse accizate şi au acceptat condiţiile impuse de societate. Curtea de Conturi
recomanda ca pentru viitor controlul fiscal sa se efectueze cu persoane din altă structură şi
altă localitate pentru a se evita orice influenţă şi suspiciune, dar organele vamale, precum şi
organele de control fiscal au ignorat această recomandare a Curţii de Conturi şi au efectuat
controlul fiscal doar cu persoane din localitatea unde are sediul societatea.
- Constatări ale Curţii de Conturi privind încălcarea legii de către funcţionarii ANAF şi
măsuri de remediere stabilite, neîndeplinite de ANAF până în prezent:

Farmec SA beneficiază de restituiri accize corespunzător unor cantităţi cuprinse între
20 şi 120 de tone lunar, fără sa prezinte documentele prevăzute în lege şi fără ca ANAF sa
verifice realitatea înregistrărilor din declaraţiile 101, 394
Deci, practica ANAF este de a restitui accizele în condiţii nelegale, fără ca agenţii
economici solicitanţi să facă dovada, cu documente contabile, a consumului efectiv în
fabricaţie al produsului accizat (alcool, motorină, etc), corespunzător căruia se solicită
restituirea accizelor, în scopul protejării intereselor persoanelor beneficiare ale sumelor
rezultate din fraude şi contrar interesului public, reprezentat de încasarea corectă a accizelor
la bugetul de stat, cu ocazia restituirii accizelor de către funcţionari vamali către companii
clientelare, operaţiuni dirijate de ofiţeri din Servicii de informaţii.

2) Funcţionari ai ANAF din Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, cu ocazia
inspecţiilor fiscale la firmele clientelare, NU au efectuat verificari privind realitatea inregistrarilor
contabile si din declaratiile fiscale periodice, rezulta:
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(1) ANAF tolerează firme clientelare care înregistrează în contabilitate transferuri de bani în
schimbul unor servicii suspect fictive.

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, coordonată de domnul Mişa
Ionuţ, nu a efectuat verificări privind realitatea serviciilor suspect fictive în schimbul cărora
companiile mari expatriază valori uriaşe de profit neimpozitat, deşi firmele cu capital
românesc, mici şi mijlocii, în valoare absolută, plătesc statului o valoare însumată mai mare
corespunzătoare impozitului pe profit. Deşi profitul transferat în alte ţări de către companiile
clientelare este realizat în România, aceste companii nu plătesc impozit pe profit
corespunzător profitului expatriat, astfel că, până în prezent, firmele clientelare au plătit
impozit pe profit, doar pentru o mică parte din profitul realizat.
Directiva nr.1164 din 2016, adoptată de Consiliul Europei, reprezintă un act legislativ
care urmăreşte ca firmele multinaţionale care activează în statele membre ale Uniunii
Europene sa nu mai poată ocoli impozitarea profiturilor reale realizate în ţările unde-şi
derulează afacerile, subliniind constatarea că „în efortul de a-şi reduce obligaţiile fiscale
globale, grupurile de societăţi au recurs din ce în ce mai mult la erodarea bazei impozabile şi
la transferul profiturilor (BEPS)” (https://publications.europa.eu/ro/publication-detail//publication/029ea67e-4d76-11e6-89bd-01aa75ed71a1).
Nerealitatea unor servicii fictive si înregistrarea pe cheltuieli deductibile, în
contabilitatea firmelor clientelare, a unor sume mari de bani, (reprezentând servicii şi
tranzacţii suspect fictive), care au la bază transferuri mari de bani către firme din ţară, din ţări
europene sau către firme cu regim fiscal offshore, tranzacţii care încalcă Directiva 1624 a
Consiliului Europei, diminuează artificial profitul impozabil, prejudiciaza atât bugetul
finanţelor publice, prin încasarea unor taxe mai mici la impozitul pe profit, cât şi patrimoniul
societăţilor pe acţiuni prin plata unor servicii suspect fictive.
Funcţionari ANAF manifesta un tratament inegal practicat fata de firmele mici şi
mijlocii, comparativ cu companiile mari şi cele multinaţionale, privind valoarea reală a
impozitului pe profit plătită de firmele mari, ceea ce constituie un ajutor de stat mascat şi a
fost acordat ani în şir firmelor care îşi transferă profitul în alte ţări, în schimbul unor servicii
suspect fictive.
Aceste practici fiscale sunt acceptate şi promovate tacit şi voluntar de către funcţionari
publici ai ANAF-DGAMC şi constituie un tratament inegal în aplicarea legii privind plata
impozitului de 10% pentru toate persoanele juridice constituite în România, stare de fapt ce a
creat un climat de afaceri şi de viaţă viciat, datorită unui cadru fiscal împovărător pentru
activitatea desfăşurată de firmele mici şi mijlocii, cu capital românesc, care nu îşi transferă
profitul în alte ţări sub formă de servicii suspect fictive.
Climatul inegal de aplicare a legii, cu privire la stabilirea şi obligaţia de plată a
impozitului pe profit, în timp, a generat un cadru concurenţial inechitabil in mediul de afaceri,
care, pe de o parte, a determinat firmele mici şi mijlocii sa acumuleze datorii, împrejurare faţă
de care acestora le-a fost îngrădit accesul la fonduri Europene pentru dezvoltare, deoarece
una din condiţii este ca firma sa nu aibă datorii, iar, pe de altă parte, a contribuit ca şapte
milioane de români să părăsească ţara, în contextul în care firmele mici şi mijlocii cu capital
românesc, care le puteau oferi locuri de muncă, sunt în impas.
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţia Generală Antifraudă
Fiscală şi Direcţia de Risc din cadrul ANAF, cu ocazia inspecţiilor fiscale la firme clientelare, nu
au verificat realitatea ori nerealitatea serviciilor posibil fictive şi a tranzacţiilor cu companiile
„mamă”, corespunzător cărora firmele au plătit sume mari pe care le-au înregistrat drept
cheltuieli deductibile, având rezultat reducerea profitului impozabil, a impozitului pe profit
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datorat statului, ceea ce reprezintă, în fapt, un „export al veniturilor” în ţări cu regim fiscal
OFFSHORE şi eludarea regimului fiscal din România, pe care doar firmele mici şi mijlocii sunt
obligate sa îl respecte.
(2) Societatile comerciale clientelare ale Serviciului Român de Informaţii, cu putere de
influențare a parchetelor, justiţiei şi a instituţiilor publice, beneficiază de un tratament de
protecţie în fața legii, comparativ cu restul firmelor, prin inexistenţa unor inspecţii fiscale sau
inspecții fiscale formale din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin Direcțiile
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, Antifraudă Fiscală şi de Integritate, în
condiţiile în care:

-

în urma unor înţelegeri care exced legii, în perioada dintre 2007 şi 2020, ANAF a emis
decizii de restituire a accizelor doar pe baza unei note explicative luată de organul fiscal
contabilului șef al societăţii, care menționează că produsul accizat a fost utilizat integral,
exclusiv în scopul şi cu rezultatul protejării intereselor persoanelor beneficiare ale sumelor
rezultate din fraude şi contrar interesului public, reprezentat de încasarea corectă a accizelor
la bugetul de stat.

-

ANAF a efectuat controale fiscale formale şi s-au întocmit rapoarte de inspecție fiscală
la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, în mod voluntar, cu
nerespectarea art. 113 cod procedură fiscală, fără să se efectueze verificări privind realitatea
înregistrărilor contabile din declaraţiile fiscale 101, respectiv materii prime, semifabricate
deteriorate şi distruse/inregistrate, sub formă de cheltuieli nedeductibile, inclusiv pentru
produsele accizate care de la ANAF – DGAMC au beneficiat de restituiri de accize, facturi
emise, neîncasate și radiate, anulate sau stornate şi trecute in provizioane.
Farmec SA a închis în contabilitate valori care depășesc 20 milioane euro, cheltuieli
nedeductibile, materii prime, deprecieri, inclusiv produse accizate care au beneficiat de
regim de restituiri de accize, facturi neîncasate care conţin produse cu alcool accizat. Anual
s-au emis facturi pentru produse care conţin alcool, cu scopul creării aparenței că alcoolul a
fost utilizat în fabricație, şi s-au înregistrat în contabilitate sub formă de provizioane şi
cheltuieli nedeductibile. Înregistrările de către agenţii economici a unor operaţiuni suspect
fictive, descrise mai sus, ar fi trebuit sa atragă efectuarea de către ANAF-DGAMC a unor
verificări referitor la operaţiunile care au fost înregistrate în contabilitate şi evidenţiate în
declaraţia fiscală 101, cât şi a unor verificări încrucișate, pentru a se stabili dacă produsele din
facturile emise au fost livrate în realitate şi înregistrate la clienți, dacă marfa fost recepționată
de clienți cu NIR-uri, deoarece aceste facturi pot ascunde operaţiuni economice fictive cu
scopul creării aparenței utilizării alcoolului etilic nedenaturat şi neutilizat integral în fabricaţie.
(3) Rapoartele ANAF de inspecţie fiscală au fost întocmite şi avizate cu nerespectarea
voită a prevederilor art. 113 alin (1) și (2) lit d) și j) cod procedură fiscală, care reglementează
inspecția fiscală, după data SESIZĂRII înregistrată la ANAF cu nr. 904300 din 04.07.2019, ca
efect al restituirii accizelor unor companii clientelare, în lipsa unor verificări, în condițiile în
care au cunoscut că încalcă legea, privind:
- legalitatea și realitatea declaraţiilor fiscale 321 decizii de restituire a accizelor pe care
le-au efectuat contribuabilii în cauză,
- legalitatea declarațiilor fiscale 101, sub aspectul nerealității înregistrărilor contabile
privind cheltuieli deductibile și nedeductibile, materii prime semifabricate și produse finite
deteriorate și a scăzămintelor de orice natură aferente, chiar și materiilor prime care au
beneficiat de restituirea accizelor, provizioane deductibile și nedeductibile, aferente clienților
neîncasați în măsura în care livrările nu au existat în realitate, deși facturile care au fost emise
către clienții neîncasați conțin produse care au beneficiat de restituiri de accize, iar ulterior au
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fost înregistrate pe cheltuieli nedeductibile, etc.
(4) Agentia Nationala de Administrare Fiscala NU a respectat legea, cu ocazia restituirilor
de accize unor societati comerciale clientelare chiar şi după ce Curtea de Conturi a constatat
încălcarea legii privind restituirile de accize. Art. 3 din Legea 94/1992 reglemeteaza obligatia
legala a ANAF sa calculeze întinderea prejudiciilor şi sa dispună măsurile pentru recuperare:
„.. (3) În situaţiile în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, care
au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entităţii publice auditate
această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru
recuperarea acestuia devin obligaţie a conducerii entităţii auditate”, insa nu a fost respectată
voit de funcţionari ANAF, care au refuzat sa calculeze prejudiciile finanţelor publice ca urmare
a faptului că beneficiarii au primit accize fără sa prezinte documentele prevăzute în Lege.
În cadrul DGAMC echipa de control fiscal, cu ocazia întocmirii Raportului de inspecţie
fiscală din 15.12.2014 la Farmec SA, a constatat că 1.500.000 litri de alcool cu concentraţie
96.5% nu a fost denaturat conform anexa 11 şi 12 la RIF. Astfel au fost încălcate dispoziţiile
prevăzute la art. 200 şi 206 din Normele de aplicare a codului fiscal, iar aceştia nu au aplicat
prevederile la art. 113 pct 2 lit j) cod procedură fiscală, care ii obligau la „ j) sancţionarea
potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile constatate şi
dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei
fiscale şi contabile”, împrejurare ce evidentiaza un interes personal şi o coordonare.
În concluzie, practica funcţionarilor publici de la control fiscal din Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili de a restitui
accizele cu nerespectarea legii şi de a nu efectua în inspecţii fiscale verificările privind
neconformitatea cu legea a declaraţiilor fiscale, nerealitatea înregistrărilor contabile de către
companii clientelare, reprezintă motivul real pentru care a fost înfiinţată Direcţia generală de
administrare a marilor contribuabili, separat de celelalte direcţii de control fiscal, iar
restituirea accizelor a fost trecută în anul 2016 la această direcţie.
Lipsa verificărilor şi a transparenţei actului de control al ANAF este consecinta tocmai
a asigurarii tacite primite din partea Serviciul Român de Informaţii, Parchete şi Direcţia
Naţionala Anticorupţie că fraudele şi funcţionarii publici sunt mai presus de lege şi protejaţi în
cadrul unor grupuri organizate care validează operaţiunile ilegale şi contribuie la menţinerea
şi nerecuperarea prejudiciilor.
Raspunsul primit de la DGI cu nr. 2419 din 18.06.2020 semnat de colonel SRI (r)
Stefanescu Marian, director general la Directia Generala de Integritate din cadrul ANAF
evidentiaza caracterul formal al controlului intern al Directiei Generale de Integritate, cu
rezultatul mentinerii practicilor de fraudare a proprietatii publice.
Secretul fiscal este reglementat la art. 11 alin 2) C.proc.fiscala si nu prevede ingradierea
de catre ANAF a comunicarii catre petentul care a sesizat fraudele, a verificarilor care au fost
dispuse catre directii, a rezultatului constatarilor si a masurilor legale dispuse.
In aceste context netrasparent al Comunicarii ANAF – Directia General de Integritate
coincide cu musamalizarea fraudelor sesizate cu privire la proprietatea publica si privata.
3) Dispozitiile legale încălcate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, ca urmare a controalelor fiscale
formale, ceea ce a condus la fraudarea finanţelor publice şi a proprietăţii private, dupa cum
urmeaza:

(a) Constituţia Romaniei - Art. 16 - Egalitatea în drepturi:
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
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(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(b) Art. 113 din Codul de procedură fiscală – obiectul inspecţiei fiscale.
(1) Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi
conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură
cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei
fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor
de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale.
(2) În scopul efectuării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală procedează la:
a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului;
b) verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă
şi fiscală a contribuabilului/plătitorului;
c) analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu
informaţiile proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante
pentru aplicarea legislaţiei fiscale;
d) verificarea, constatarea şi investigarea fiscală a actelor şi faptelor rezultând din activitatea
contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi
conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor
prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă;
……………………………………………………………………………………………
g) solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau
împuternicitul acestuia ori de la persoanele prevăzute la art. 124 alin. (1), după caz, ori de câte
ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, pentru clarificarea şi definitivarea
constatărilor;
……………………………………………………………………………………………
j) sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile
constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile
legislaţiei fiscale şi contabile;
k) dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii;
(c) Art. 108 codul de procedură fiscală - Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală
(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale datorate,
contribuabilul/plătitorul are obligaţia să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative
în vigoare.
(2) În vederea documentării respectării principiului valorii de piaţă
contribuabilul/plătitorul care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate are obligaţia să
întocmească dosarul preţurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent
contribuabilul/plătitorul are obligaţia de a prezenta dosarul preţurilor de transfer. Cuantumul
tranzacţiilor pentru care contribuabilul/plătitorul are obligaţia întocmirii dosarului preţurilor
de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conţinutul dosarului preţurilor de transfer,
precum şi condiţiile în care se solicită acesta se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(3) Sunt evidenţe fiscale registrele, situaţiile, precum şi orice alte înscrisuri care, potrivit
legislaţiei fiscale, trebuie întocmite în mod obligatoriu în scopul stabilirii stării de fapt fiscale şi
a creanţelor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, jurnalul pentru cumpărări, registrul de
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evidenţă fiscală.
(d) Art. 118 Cod procedură fiscală: Reguli privind inspecţia fiscală
(1) Activitatea de inspecţie fiscală se organizează şi se desfăşoară în baza unor
programe trimestriale şi lunare. Condiţiile pentru întocmirea programelor se aprobă astfel:
a) prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în cazul inspecţiei fiscale efectuate de organul fiscal
central; b) prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale emise în condiţiile legii, în
cazul inspecţiei fiscale efectuate de organul fiscal local.
(5) Inspecţia fiscală are în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile
juridice care sunt relevante pentru impozitare sau verificarea modului de respectare a altor
obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă.
(e) Dreptul privind egalitatea în faţa legii, toate persoanele sunt egale în faţa legii
consacrat în art. 20 din Titlul III Egalitatea din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii
Europene, „Egalitatea în fața legii. Toate persoanele sunt egale în fața legii”, drept garantat
de către Comisia Europeană, dar care în realitate constituie un principiu şi un deziderat eşuate.
(f) Egalitatea de tratament privind serviciile instituţiilor trebuie să fie asigurată tuturor
cetăţenilor, conform art. 1 din Anexa nr. 26 la Protocolul privind serviciile de interes general:
„Valorile comune ale Uniunii în privinţa serviciilor de interes economic general în înţelesul
articolului 14 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene includ în special: un nivel
ridicat al calităţii, siguranţei şi accesibilităţii, egalitatea de tratament şi promovarea accesului
universal şi a drepturilor utilizatorilor;”
4) Considerente şi probe care evidentiaza că, la ANAF, încălcarea legii a fost organizată
de persoane cu putere de influenţare a instituţiilor publice, politicieni, ofiţeri din Serviciul
Român de Informaţii şi miniştri, cu participarea unor funcţionari care au fost numiţi şi
menţinuţi în funcţii publice de conducere şi execuţie.
Organizarea şi menţinerea mecanismelor de restituire a accizelor contrar normelor
legale a fost posibilă prin coordonarea activităţilor desfăşurate de funcţionari publici, de către
persoane cu funcţii de conducere la instituţii diferite, cu putere de control, avizare, verificare
a operaţiunilor de restituiri ilegale de accize, înregistrări în contabilitate de către companii
clientelare a unor operaţiuni şi servicii fictive.
Pe o perioadă lungă de timp, 2007-2020, procesele verbale de control cu privire la
restituirile de accize, care au fost încheiate de funcţionari publici din cadrul Direcţiei Generale
de Administrare a Marilor Contribuabili au fost avizate şi semnate de către Vorniceanu Marius
în calitate de director general şi director adjunct, Mişa Ionuţ, în calitate de director general,
Călugăreanu Mirela, Cojocaru Adrian Cătălin, ambii în calitate de directori adjuncti.
Continuitatea acţiunilor de fraudare a bugetului de stat şi de prejudiciere a
patrimoniului societăţii este rezultatul neîndeplinirii cu ştiinţă a atribuţiilor conferite de lege
structurilor de control fiscal şi de integritate din cadrul ANAF, prin influenţa exercitată de
persoane cu funcţii de conducere din această instituţie, de oameni politici şi de către ofiţeri
activi sau în rezervă din cadrul Serviciului Român de Informaţii, în scopul protejării intereselor
private ale acestor grupuri de influenţă. Mai mult, în urma unei coordonari aceste persoane
au fost menţinute sau promovate în funcţii de conducere, astfel:
(i) Mişa Ionuţ a promovat succesiv în funcţiile de director general al DG Administrare Mari
Contribuabili, Ministru al Finanţelor şi preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, iar în exercitarea acestei ultime funcţii, în anul 2018, printr-un bilet neoficial scris
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olograf, a respins propunerea Direcţiei Generale de Integritate din cadrul ANAF de sesizare a
organelor judiciare cu privire la faptele de natură penală constatate în urma controlului intern:

În luna noiembrie 2019, după înlocuirea guvernului social democrat, Mişa Ionuţ a fost
repus director general la D.G. Administrare Mari Contribuabili din ANAF.
(ii) Călugăreanu Mirela a fost promovată în două rânduri în funcţia de preşedinte al
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar în toată perioada exercitării acestei funcţii nu
au fost efectuate constatări privind mecanismele de fraudare a bugetului de stat, care au fost
evidenţiate cu probe la teza 1 şi 2 din Sesizarea înregistrată cu nr. 904300 din data de
04.07.2019 şi adresată preşedintelui acestei instituţii, cât şi în sesizările anterioare. Prin decizia
primului ministrul al Guvernului Liberal, confirmata de Parlamentul României si înscrisă în
Monitorul Oficial al României cu nr. 09440 din 25.11.2019, au fost înlocuiţi vicepreşedinţii
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, dar în funcţia de preşedinte a fost menţinută
Călugăreanu Mirela.
(iii) Vorniceanu Marius, în perioada 1998-2007, a deţinut funcţia de director adjunct la
Direcţia Generală de Control Financiar şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, a participat la avizarea unor inspecţii fiscale în legătură cu restituiri de accize
care nu au îndeplinit cerinţele legii, iar, ulterior, în perioada 2008-2014, a condus
departamentul Curţii de Conturi care efectuează auditul extern al Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, funcţie în care a luat cunoştinţă de constatările Curtii prin Raportul din
anul 2013 cu privire la încălcarea legii privind restituiri de accize ce nu ar fi trebuit aprobate,
însă nu a sesizat parchetul, împrejurare care a permis continuarea ilegalităţilor. În prezent,
Vorniceanu Marius deţine una dintre cele cinci funcţii de decizie în plenul Oficiului pentru
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, instituţie publică care supraveghează şi
transferurile ilicite de bani, în legătură cu servicii fictive şi cu restituirile ilegale de accize de
către ANAF, inclusiv privind operaţiuni intracomunitare.
(iv) Succesor al acestuia în funcţia de director adjunct la Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili, cu responsabilitate pentru restituirea accizelor, a fost
numit Cojocaru Cătălin Adrian, finul lui Vorniceanu.
(v)
Un alt fin al lui Vorniceanu este Argeşeanu Marius, care exercită funcţia de director
direcţie în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală a ANAF.
(vi) Ştefănescu Marian, colonel (r) al Serviciului Român de Informaţii în data de
28.10.2019 a fost repus în funcţia de director general la D.G. Integritate a ANAF. Acesta a cerut
verificari superficiale si a acceptat controale fiscale formale, cu rezultatul musamalizarii si
mentinerii fraudelor la patrimoniul public si privat. Deşi în anul 2018, Direcţia Generală de
Integritate a propus sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Ştefănescu Marian nu a sesizat
parchetul şi nu a solicitat direcţiilor de control fiscal să calculeze prejudiciile rezultate ca
urmare a nerespectării Legii de către funcţionarii publici din ANAF, în înţelegere cu companii
mari privind restituiri ilegale de accize, acceptarea înregistrării de către aceste companii pe
cheltuieli deductibile a unor servicii suspect fictive, precum şi ca urmare a lipsei verificărilor
ANAF privind nerealitatea operaţiunilor care figurează înregistrate în declaraţiile fiscale 101
de către firmele mari, inclusiv de către Farmec SA, verificări fiscale care decurg din
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mecanismele de fraudare descrise şi în sesizarea transmisă de subsemnatul către D.G.
Integritate în data de 04.10.2019, fără rezultat;
Practica funcţionarilor de integritate din ANAF este sa nu dispună măsuri de intrare în
legalitate, de a nu calcula valoarea prejudiciilor finanţelor publice, sa nu fie recuperate.
(vii) Tudor Daniel Mihail, în calitate de vicepreşedinte al ANAF a asigurat menţinerea
mecanismelor de fraudare în perioada 2017-2019, avand funcţiile deţinute succesiv de :
vicepreşedintele al departamentului antifraudă, poziţie care, în beneficiul
fraudelor de la Farmec SA, i-a permis să avizeze propunerea de clasare a sesizărilor
subsemnatului către DGAF de către Pușdercă Laurenţiu, director adjunct la Direcţia Antifraudă
secţia 7 Sibiu şi protejarea acestuia,
vicepreşedinte al departamentului control fiscal, care a avut în subordine ambele
direcţii de control fiscal, atât DGAMC cât şi DGAF, şi a continuat aceleaşi “măsuri” de
menţinere tacită a mecanismelor de fraudare, în contextul în care funcţionari de la controlul
fiscal întocmesc procese verbale fără nicio verificare, doar pe baza NOTEI EXPLICATIVE luate
de organul fiscal reprezentantului societăţii.

(viii) Tatu Carmen Elena, ofiţer (r) al Serviciului Român de Informaţii a fost menţinută în
funcţia de inspector general al D.G. Antifraudă Fiscală, însă nu a dispus verificări ca urmare a
sesizării şi petiţiei înregistrate la ANAF în data de 10.10.2019, la care am ataşat sesizarea din
04.07.2019, şi față de conţinutul sesizării şi petiţiei pe care le-am transmis, şi care includ şi
informaţii despre Pușdercă Laurenţiu, dir. adj. al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală secţia 7
Sibiu.
(ix)
Pușdercă Laurenţiu, protejat şi menţinut pe funcţia de director adjunct al D.G.
Antifraudă secţia 7 Sibiu chiar şi după ce am informat preşedintele, vicepreşedinţii şi
inspectorul şef al DGAF, a clasat după cinci zile sesizările subsemnatului fără să efectueze nicio
verificare reală. În perioada dintre 2017 şi 2019 acesta a încălcat art. 45 din Legea 188,
deoarece a refuzat să îndeplinească dispoziţiile ierarhice privind controlul fiscal dispus în
august 2018 de către structura centrală a DGAF, la 14.02.2018 de către preşedintele ANAF şi
în august 2019 de către Direcţia Generală de Integritate a ANAF.
(x)
Ioan Gligor, Ioan Rus, Ioan Zadic, funcţionari ANAF care în mod coordonat au
participat atât la restituirile ilegale de alcool timp de 10 ani, cât şi la controlul fiscal formal
efectuat de DGAMC-ANAF şi întocmirea Raportului de Inspecţie Fiscală din 15.12.2014 privind
amendarea neîntemeiată a societăţii Farmec SA cu 69.000.000 lei. Raportul de inspecţie fiscală
a fost anulat de Curtea de Apel Cluj, dar ANAF nu a verificat aspectele care conturează frauda
evidenţiată în sesizarea subsemnatului.
Favorizarea continuării operaţiunilor ilicite, a înregistrărilor fictive şi a nerecuperării
prejudiciilor s-a produs şi menţinut şi după SESIZĂRILE şi PETIŢIILE subsemnatului către ANAF,
preşedintele Agenţiei, directori ai direcţiilor de control fiscal, Ministerul Finanţelor Publice şi
primul ministru al Guvernului României,
- Sesizările subsemnatului către Agenţia Naţională Vamală din 2011 şi 2012 înregistrate
cu nr. 68342/29.11.2011 la ANAF, sesizările înregistrate în anul 2014 ka DGAMC cu nr.
1164267/27.06.2014, 1177438/25.07.2014, 1149815/06.05.2014, 9873/16.02.2014 şi mailul
către Mişa Ionuţ din data de 08.09.2014 nr 95214 şi 95212 au fost însoţite de probe care au
fost ignorate. DGAMC nu a efectuat verificări cu privire la declaraţiile fiscale din perioada 2007
– 2011, neconforme cu legea, au obligat societatea Farmec SA la plata unei sume de
67.000.000 lei, bazată pe raţiuni neîntemeiate în legătură cu care instanţe au anulat în cea mai
mare parte această obligaţie nejustificată.
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Sesizările subsemnatului înregistrate la ANAF cu nr 64487 din 15.09.2017, 915705 din
14.09.2017, 856 din 14.09.2017, 24825 din 29.08.2017, 20419 din 28.07.2017, 54693 din
26.07.2017, 53174 din 19.07.2017 au urmat acelaşi tratament şi au beneficiat de răspunsuri
formale
- Sesizările subsemnatului din anul 2018 înregistrate la ANAF către Direcţia Generală
Antifraudă Fiscală au fost declinate la Direcţia Antifraudă regională Sibiu secţia 7 cu
menţiunea: „pentru analiză şi măsuri legale, cu analizarea în mod corespunzător a tuturor
aspectelor sesizate”, dar Pusderca Laurenţiu nu a îndeplinit dispoziţiile directorilor ierarhici cu
nerespectarea legii art. 45 alin 2) din legea 188/1999.
- Aceeaşi dispoziţie a legii a fost încălcată de către funcţionari publici ai Direcţiei
Generale de Integritate a ANAF care au primit şi au ignorat voit dispoziţia preşedintelui ANAF:
„pentru analiză şi măsuri legale, cu analizarea în mod corespunzător a tuturor aspectelor
sesizate” dată cu ocazia PETIŢIEI înregistrate la ANAF în 14.02.2018 în legătură cu care am
solicitat şi preşedintele a încuviinţat ca direcţia antifraudă şi direcţia de integritate sa solicite
documentele care au fost ataşate fiecărei declaraţii fiscale 321 – respectiv cereri de restituire
a accizelor şi sa constate neconformitatea cu legea a acestor declaraţii fiscale, în legătură cu
care funcţionari ANAF au dispus restituirea accizelor.
- Sesizările transmise prin mail din 12.12.2017 şi înregistrate cu nr 1572/04 ianuarie
2018 au fost soldate cu măsuri formale. Direcţia de Integritate a ANAF nu a solicitat Direcţiei
de Control Fiscal sa efectueze verificări privind neconformitatea cu legea a declaraţiilor fiscale
321, din perioada 2007 – 2020, privind restituirea accizelor şi verificări încrucişate veritabile,
privind înregistrările în declaraţiile 101 şi 394 a unor operaţiuni fictive şi servicii fictive care
diminuează artificial profitul impozabil şi sa se calculeze valoarea sancţiunii, respectiv a
prejudiciului rezultat.
- Sesizările înregistrate cu nr. 904300 din 04 iulie 2019 şi din 10 octombrie 2019 către
preşedintele ANAF, DGAF şi DGAMC
- Sesizările înregistrate cu nr. 8125/09.02.2018 şi 09.07.2019 la Ministerul Finanţelor şi
din 30.01.2020 la primul ministru au fost declinate la Direcţia generală de Integritate a ANAF,
rezultatul fiind previzibil, deşi ambele instituţii au competenţe de verificare de către Corpul
Control al fiecăruia dintre cele două instituţii.
În legătură cu aceste procedee şi practici de fraudare am informat fără succes trei
miniştri de finanţe, care aparţin, în ordine, guvernelor Partidului Naţional Liberal şi Partidul
Social Democrat, respectiv Dana Anca Dragu, fost analist economic la direcţia generală pentru
afaceri economice şi financiare din Comisia Europeană la Bruxelles, Mișa Ionuţ, Teodorovici
Orlando, iar prezentul document a fost transmis şi d-lui Cîțu Florin, în calitate de ministru al
finanţelor publice.
Ministrul Finanţelor Publice nu a dispus verificări privind mecanismele de fraudare
a finanţelor publice, deşi beneficiază de un Corp Control al cărui şef a fost VÂSCEA Gheorghe,
al cărui naș de cununie este Nicu Anghel, general (r) SRI, şi este compus din Vladuț Nicușor şi
alţi zeci de funcţionari publici, ci a transmis sesizările către Direcţia Generală de Integritate a
ANAF, deşi a cunoscut că această direcţie nu numai că nu contribuie la înlăturarea practicilor
şi nu a dispus măsuri privind calcularea prejudiciilor produse şi sesizarea parchetului privind
prejudicierea ANAF, nici după ce funcţionari ai Direcţiei Generale de Integritate au constatat
similar cu Curtea de Conturi că restituirile de accize nu ar fi trebuit să se acorde, acceptând
“dispoziţia” scrisă pe un bileţel de Ionuț Mișa, preşedinte ANAF la acel moment de a nu fi
sesizate organele de cercetare penală.
Lipsa de reacţie a ANAF cu privire la SESIZĂRI coincide cu favorizarea făptuitorilor şi
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promovarea şi menţinerea unor persoane în funcţii de conducere din Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, Ministerul de Finanţe ori în alte instituţii de control, fiind aceleaşi
persoane care au semnat atât restituirile ilegale de accize, cât şi inspecţiile fiscale, care nu
evidenţiază că documentele ataşate cererilor de restituire nu respectă legea.
Adresele primite în data de 31.10.2019 şi 07.11.2019 de la Departamentul şi Direcţia
Generală Antifraudă, aflată în subordinea vicepreşedintelui ANAF – DGAF, Raul Petrescu,
evidenţiază cadrul formal, netransparent al comunicărilor primite de la autorităţile fiscale, fără
sa menţioneze verificările care în realitate nu au existat. Invocarea secretului fiscal de către
inspectorul şef, a art. 11 din Legea 207/2015 cod procedură fiscală, constituie un pretext de a
ascunde comunicarea către petent a măsurilor care au fost dispuse, întrucât cererea
subsemnatului nu a vizat date din categoria informaţiilor care se înscriu în secretul fiscal
definit de alin. (2) art. 11 din Legea 207/2015 potrivit căruia „(2) în categoria informaţiilor de
natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum
ar fi: datele de identificare, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursă şi cuantumul
veniturilor, natura, sursă şi valoarea bunurilor, plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerări,
solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de
informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către contribuabil/plătitor sau
terţi.”, ci doar măsurile care ar fi fost dispuse de către organul fiscal în vederea soluţionării
sesizării şi intrării în legalitate.
2. INFLUENŢAREA MASURILOR CURŢII DE CONTURI, INSTITUŢIE CARE, POTRIVIT LEGII ESTE INDEPENDENTĂ.
ÎN RAPORTUL DIN ANUL 2013 A CONSTATAT ÎNCĂLCAREA LEGII DE CĂTRE FUNCŢIONARI AI ANAF, ÎNSĂ NU A
EXTINS VERIFICĂRILE DE AUDIT EXTERN, A TOLERAT NERESPECTAREA MĂSURILOR DE REMEDIERE ŞI NU A
SESIZAT PARCHETUL PRIVIND ÎNCĂLCĂRILE LEGII, PRIN CARE, SE FRAUDEAZA PROPRIETATEA PUBLICA.

1) Presedintele Curtii de Conturi, ofiter/colaborator al Serviciului Roman de Informatii
Inactiunea Curtii de Conturi fata de propriile constatari privind incalcarea legii care are
efectul fraudarii proprietatii publice si fata de sesizarile primite privind zeci de functionari de
stat la Consiliul Concurentei care iau salariu, dar nu vin la serviciu, nu poate fi disociata de
interesul personal al unor ofiteri din conducerea SRI care determina inactiunea sau actiunea
formala, privind verificarile de audit extern si sesizarea parchetului, precum si masuri de
remediere ca urmare a fraudarii finantelor publice, folosindu-se de calitatea de
colaborator/ofiter SRI a lui Busuioc Mihai, presedinte al Curtii de Conturi. Sursa:
https://www.national.ro/dezvaluiri/busuioc-recrutat-de-servicii-684885.html/

2) În Raportul din anul 2013, Curtea de Conturi a constatat încălcarea legii în cadrul
ANAF, în sensul că deciziile de restituire a accizelor nu au fost întemeiate pe documentele
cerute de lege, ci s-au făcut în condiţiile impuse de Farmec SA şi nu pe baza analizei
documentelor justificative, prin actul de control stabilindu-se că „în lipsa tuturor înscrisurilor
care dovedesc tipul şi consumul efectiv de alcool etilic în scopul pentru care s-a solicitat
scutirea, nu trebuie să se acorde restituirea...”, precum şi că „...În soluţionarea favorabilă a
cererilor de restituire a accizei nu au fost administrate toate mijloacele de probă prevăzute de
codul de procedură fiscală ...”
Însă Curtea de Conturi nu a respectat art. 25 pct g) din Legea 94/1992, potrivit căruia
inspectorii Curţii de Conturi aveau obligaţia „să respecte prevederile legale în cazul identificării
unor fraude”, întrucât nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 33 alin 4 din aceeaşi lege,
conform căruia: „În situaţiile în care în rapoartele de audit se constată existenţa unor fapte
pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, conducătorul
departamentului sesizează organele în drept pentru asigurarea valorificării constatării şi
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informează entitatea auditată....”, în sensul sesizării organului de cercetare penală, pentru
valorificărea constatărilor efectuate privind încălcarea legii cu ocazia restituirii accizelor.
Or, în acest context, nu poate fi ignorată posibila coordonare şi legătură de cauzalitate
dintre neîndeplinirea obligaţiilor legale de către Curtea de Conturi cu privire la activitatea
necorespunzătoare legii a funcţionarilor ANAF şi accederea într-o funcţie importantă la
Curtea de Conturi a lui Vorniceanu Marius, care a deţinut funcţii de conducere în cadrul
ANAF, în exercitarea cărora a constatat încălcarea Legii privind restituirea accizelor, in sensul
ca nu a sesizat Parchetul şi nu a extins cercetările cu privire la perioada de timp în care s-au
desfăşurat, precum şi cu privire la alţi beneficiari de restituiri ilegale de accize, având în
vedere reglementările Curţii de Conturi Europene, care prevăd că „Personalul Curţii vă evita
orice conflict de interese, fie că acesta este real, fie că este doar aparent”.
Această împrejurare este de natură sa confirme un mecanism de fraudare bine
organizat şi protejat de un grup de persoane, în condiţiile în care Cojocaru Cătălin, finul de
cununie al lui Vorniceanu Marius, a rămas la Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili pentru avizarea unor inspecţii fiscale ilegale, precum şi faptul că, după anul 2016,
la această direcţie au fost transferate competenţele de la Direcţia Generală Vamală pentru
încheierea proceselor verbale de restituire a accizelor, tot în puterea de avizare a acestei
persoane.
Fără niciun rezultat, în 29.01.2020 am sesizat din nou Curtea de Conturi, printr-un
document însoţit de probe, şi am solicitat efectuarea de verificări ca urmare a faptului că ANAF
menţine procedee şi practici de fraudare a proprietăţii publice şi private, descrise în sesizările
subsemnatului către ANAF şi Ministerul Finanţelor.
3) Sesizarea Curţii de Conturi referitor la fraudele de la Consiliul Concurenţei. În data
de 15.05.2019, subsemnatul am sesizat Curtea de Conturi privind fraudarea banilor publici la
Consiliul Concurenţei, inclusiv plata salariilor unor funcţionari din cadrul instituţiei care nu vin
la serviciu, şi am indicat probele ce susţin sesizarea, însă, fără a manifesta o minimă
preocupare pentru administrarea vreunei probe indicate în scopul verificării aspectelor şi
faptelor din cuprinsul acesteia, Curtea de Conturi s-a limitat să solicite şi să accepte o situaţie
centralizatoare transmisă de Chirițoiu Bogdan, preşedintele Consiliului Concurenţei, situaţie
centralizatoare care nu reflectă realitatea. Refuzul Curţii de Conturi de a solicita probele
indicate în PLÂNGERE şi de a analiza aspectele sesizate, inclusiv acceptarea unei situaţii
centralizatoare neînsoţită de documentele indicate, este cu atât mai grav, având în vedere că,
prin Raportul nr. XX/215/17.04.2019 al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul
Senatului, în urma anchetei parlamentare vizând investigaţiile Consiliului Concurenţei, a
constatat că a rezultat că nu are competenţa de verificare şi de a pronunţa cu privire la
acuzaţiile referitoare la existenţa unor angajaţi fictivi la Consiliul Concurenţei, decide sesizarea
acestei instituţii pentru „verificarea acestor acuzaţii şi aplicării eventualelor sancţiuni” (pct. 2
capitolul „Propuneri” al Raportului).
3. INFLUENTAREA SI COORDONAREA DE CATRE GRUPURI DE INTERES SI SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
A NERESPECTARII OBLIGAŢIILOR LEGALE DE CĂTRE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII
BANILOR.

Legea 129/2019 defineşte la art. 39 Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor ca fiind un organ independent şi autonom din punct de vedere operaţional,
care funcţionează în subordinea Guvernului şi reprezintă autoritatea de coordonare şi
realizare a evaluării riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, unitate de
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informaţii financiare a României. Activitatea acestei instituţii este în cooperare cu organele de
urmărire penală, autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii de reglementare, informare şi
control în domeniu, autorităţi cu atribuţii de control financiar fiscal sau de control vamal,
organe specializate în activitatea de informaţii prevăzute la art. 6 alin 1 din Legea 51/1991,
privind securitatea naţională a României, autorităţi administrative autonome şi instituţii cu rol
de reglementare şi supraveghere sectorială şi control al entităţilor raportoare, precum Banca
Naţională a României, Autoritatea de supraveghere financiară, Oficiul de jocuri de noroc.
Oficiul a fost sesizat de poliţie/IGPR, în cadrul dosarului penal 3164/P/2012 al
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la stabilirea circuitului bancar şi
destinaţia finală a sumei de 700.000 euro, transferată din contul societăţii Farmec SA în contul
Societăţii Allplington Investment Limited, cu sediul în Cipru, transfer efectuat ca urmare a unor
contracte încheiate între Farmec SA, Societatea Allplington şi Societatea Gerovital Cosmetics
SA România, în care fostul ministru Rovana Plumb a avut participaţii. In prezent Rovana Plumb
este europarlamentar.
Există suspiciunea rezonabilă că aceste contracte nu reflectă operaţiuni comerciale
reale, iar Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nu şi-a îndeplinit în mod
corespunzător obligaţiile prevăzute de lege, întrucât a comunicat poliţiei informaţii şi
documente din care rezultă că, din suma transferată către firma off-shore, 60.000 euro au fost
viraţi într-un cont al Alpha Bank din România, însă Oficiul a refuzat să precizeze numele
beneficiarului şi documentele de justificare în legătură cu diferenţa de 640.000 Euro şi nu a
comunicat informaţiile şi înscrisurile care au fost cerute de organul de anchetă penală.
Prin sesizarea subsemnatului din 30.10.2017, Oficiul Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor a fost informat în legătură cu tranferuri de bani care evidenţiază
operaţiuni posibile de corupţie sau evaziune fiscală, decurgând din înregistrarea în
contabilitatea firmei Farmec SA a unor operaţiuni suspect fictive, ca urmare a derulării unor
operaţiuni de fraudare a legii şi a proprietăţii publice şi private.
Persoane care au fost numite în plenul decizional al Oficiului, provin din structuri ale
finanţelor publice şi de audit şi au refuzat să dispună măsurile prevăzute în lege, în vederea
valorificării rezultatelor controlului efectuat sau a solicitărilor primite, un exemplu fiind
Plăiașu Niculae, fost şef al Gărzii Financiare şi apropiat al chestorului Ardelean Virgil, fost şef
al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie a M.A.l., pentru care a lucrat în firma acestuia
Arvifox Vision Security SRL, iar indiciile existente conduc la legături cu Farmec SA, societate
care a beneficiat permanent de restituiri de accize fără documente legale justificative.
Or, în acest context, nu putem considera că Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor Oficiul îndeplineşte atribuţiile conferite de lege pentru a acţiona ca “un organ
independent şi autonom din punct de vedere operaţional şi funcţional…” şi nici nu putem
exclude alte ingerinţe.
Vorniceanu Marius, în perioada 1998-2017, a deţinut funcţia de director adjunct la
Direcţia Generală de Control Financiar şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, a participat la avizarea unor inspecţii fiscale în legătură cu restituiri de accize
care nu au îndeplinit cerinţele legii iar ulterior, în perioada 2008-2014, a condus
departamentul Curţii de Conturi care efectuează auditul extern al Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, funcţie în care a luat cunoştinţă de constatările acestei instituţii, cu
privire la încălcarea legii privind restituiri de accize, care nu ar fi trebuit aprobate, prin Raportul
din anul 2013, însă nu a sesizat parchetul, împrejurare care a permis continuarea ilegalităţilor.
În prezent, dl. Vorniceanu Marius deţine una din cele cinci funcţii de decizie în plenul Oficiului
pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, instituţie publică care supraveghează şi
transferurile ilicite de bani, în legătură cu servicii fictive şi cu restituirile ilegale de accize de
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către ANAF, privind operatiuni intracomunitare
Despre nerespectarea legii de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor
- http://www.secundatv.ro/anchete/interesant-auditul-financiar-de-la-tel-drum-nu-i-afost-favorabil-lui-petre-pitis-omul-lui-dragnea-90812.html/?highlight=plaiasu
-http://www.secundatv.ro/picatura-chinezeasca/ciolos-demite-l-pe-plaiasu26732.html/?highlight=plaiasu
http://www.secundatv.ro/studiu-de-caz/plaiasu-a-cedat-nervos-m-a-sunat-sa-masperie-solicit-public-un-punct-de-vedere-din-partea-premierului-ciolos11741.html/?highlight=plaiasu
http://www.secundatv.ro/studiu-de-caz/plaiasu-l-a-tradus-pe-toba-si-a-protejat-oinginerie-financiara-de-12-milioane-euro-10370.html/?highlight=plaiasu
http://www.secundatv.ro/studiu-de-caz/rovana-plumb-nu-este-straina-de-contuloffshore-deschis-la-hellenic-bank-140-01-449221-01-10150.html/?highlight=plaiasu
-

adresa data poliţiei IGRP către Oficiul nr. 100674/19.12.2012

adresa Oficiului, care nu răspunde că urmare a solicitării poliţiei înregistrată cu nr
CXII/4794/07.02.2013
sesizarea subsemnatului nr. CXVII/11226 din 30.10.2017 si adresa răspuns a Oficiului
nr. CXVII/11226/29.11.2017.
C2.
CONSIDERENTE DE FAPT ŞI DE DREPT PRIVIND INCALCAREA REPETATA A LEGII SUGEREAZA
COORDONAREA UNOR JUDECĂTORI, GREFIERI, INFORMATICIENI, PROCURORI ŞI POLIŢIŞTI,
INACŢIUNEA SAU ACŢIUNEA DIRIJATĂ, CU REZULTATUL INCALCARII LEGII SI REPARTIZARII CAUZELOR
DE INTERES UNOR JUDECATORI PREFERATI, CARE SA PRONUNTE HOTARARI JUDECATORESTI
FAVORABILE PERSOANELOR CARE AU FRAUDAT PROPRIETATEA.

Site-ul DESPRE CORUPŢIA DIN ROMÂNIA, CARE DISTRUGE AFACERI ŞI VIEŢI
www.coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmec-consiliulconcurentei.ro prezintă SIMULAREA
VOITA A PROCESULUI ECHITABIL şi, în probaţiune, înscrisurile procedurale în fiecare cauză
penală sau civilă menţionată în continuare, respectiv rechizitorii întocmite de parchete, probe
dispărute din dosar, probe cerute şi apoi abandonate, ordonanţe formale de clasare, plângeri
împotriva ordonanţelor, acţiuni în anulare, apeluri, contestaţii în anulare, note de concluzii
scrise, cereri de probe, expertize, cereri de recuzare, cereri prejudiciale privind lămurirea
prealabilă a unor chestiuni juridice, încheieri, sentinţe sau decizii.
Situaţiile de fapt descrise evidenţiază un MODUS OPERANDI comun, dirijat şi
coordonat la parchete, poliţie şi instanţe, diferite în grad, care au primit spre soluţionare cauze
de interes, urmărindu-se repartizarea cauzelor anumitor judecători, cu nerespectarea
voluntara a ordinii de introducere în ECRIS, faţă de ordinea intrării, precum si unor procurori
anume „desemnati” in scopul adoptarii solutiilor favorabile grupurilor de interese.
Raportul Inspecţiei Judiciare încheiat în anul 2020, de verificare şi control la instanţele
de judecată din România pentru perioada de timp anterioară, a constatat că “sistemul de
evidenţă ECRIS se face pe nume de utilizator şi parolă, s-a constatat că sistemul prezintă unele
vulnerabilităţi rezultate din modalitate de setare a permisiunilor de acces...” .
Principiul repartizării aleatorii şi principiul continuităţii reprezintă garanţii ale dreptului
la un proces echitabil, din perspectiva accesului la o instanţă independentă şi imparţială, iar
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nerespectarea principiilor alcătuirii aleatorii a completului de judecată, repartizării aleatorii a
dosarelor şi continuităţii judecătorului pe toată durata de timp a desfăşurării procesului pune
problema încălcării voite a dispoziţiilor prevăzute la art 6 par. 1 din CEDO. In decizia nr.
685/2018, Curtea Constituțională a României statuează legătura indisolubilă dintre
repartizarea aleatorie şi procesul echitabil şi menționează, de o manieră neechivocă, că „între
garanțiile aferente imparţialităţii obiective a instanței, parte a dreptului la un proces echitabil,
se înscrie caracterul aleatoriu atât al distribuirii cauzelor în sistem informatic, cât și al
compunerii completului de judecată instituit de lege”.
PLÂNGEREA către Comisia Europeană evidenţiază puncte de vedere exprimate
instituţional de către Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Ministrul Justiţiei,
Curtea de Conturi, Baroul de avocaţi din România, care au constatat că “repartizarea
aleatorie” prevăzută în lege nu este aplicată şi este un instrument prin intermediul căruia
dosarele se dau “cu mâna” judecătorilor preferaţi, pentru a beneficia de hotărâri judecătoreşti
controlate, ceea ce coincide cu simularea organizată a procesului echitabil, in toate fazele
procesuale prevazute de lege.
În fapt, procesele au fost execuţii la ordin, cauzele de interes au fost şi sunt introduse
în aplicaţia ECRIS într-o ordine preferenţială, pentru ca dosarele sa fie date unor judecători
preferaţi iar persoanele cu putere de influenţare, care coordonează procesul, hotărârile care
trebuie luate şi asigură protecţia imprena cu judecătorii aleşi, au urmărit pe tot parcursul
procesului favorizarea părţii care a fraudat proprietatea. În acest sens, în mod deliberat, au
respins cererile de probe abuziv şi discreţionar, au ignorat probele concludente, care mai întâi
au fost încuviinţate, iar ulterior nu au fost aduse la dosar. Magistraţii implicaţi au ignorat
hotărâri judecătoreşti cu putere de lucru judecat şi s-au referit doar la acelea favorabile părţii
adverse, au respins cereri de probe, au ignorat aducerea la dosar a probelor care au fost
încuviinţate în cauză, au respins acţiunea vadit intemeiata, au respins cereri incidentale
prejudiciale, care ar fi avut rolul lămuririi prealabile a unor chestiuni juridice în legătură cu
obiectul cauzelor deduse judecăţii, au respins cereri de recuzare, au respins cereri de
strămutare, nu au formulat declaraţii de abţinere pentru înlăturarea incompatibilităţii
evidente şi cunoscute. În acest context judecătorii aleşi au simulat procesul echitabil şi au
urmărit sa respingă acţiuni în anulare, rechizitorii, apeluri şi contestaţii în anulare, încălcând
deliberat dispoziţiile prevăzute la art. 2, 10 şi 11 din Legea 304/2004.
Practica introducerii cauzelor în aplicaţia ECRIS, într-o ordine preferenţială, faţă de
ordinea intrării la instanta, încalcă prevederea din Ghidul grefierului de aplicare a legii care
reglementează ordinea de introducere a cauzelor în ECRIS în ordinea intrării dosarelor la
instanţe şi în aceeaşi zi. Faptul că procesele continuă sa se desfăşoare în mod obscur,
netransparent, cu nerespectarea prevederii de către magistraţi cu funcţii de conducere şi
execuţie, informaticieni şi grefieri, sugerează existenţa unei organizaţii bine coordonata, care
raspunde exigentelor si ordinelor primite, pentru hotarari judecatoresti date în beneficiul
persoanelor care au fraudat proprietatea.
Faptul că instituţiile publice, instanţele de judecată, parchete, inspecţia judiciară,
Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii nu
denunţă neregulile şi nu lămuresc încălcările sistemice ale legii, în cadrul unor lucrări de
verificare şi control care sa fie efectuate în cadrul instituţional, devoalează existenţa unui
interes personal al grupurilor de influenţă de a folosi aceste practici de manipulare în anumite
procese, pentru a obţine o anumită hotărâre judecătorească. Lipsa de interes al instituţiilor
publice de a iniţia demersuri de cercetare care sa determine în cadrul instituţional denunţarea
şi înlăturarea acestor practici de control al procesului, conturează premiza unei coordonări de
către persoane cu putere mare de influenţare şi interes personal pentru menţinerea practicilor
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de fraudare a proprietăţii publice şi private, precum şi a procedeelor de fraudare a Justiţiei,
control şi dirijare a hotărârilor instituţiilor publice.
Urmând practica distribuirii netransparente şi coordonate a cauzelor, la judecători
preferaţi, grupuri cu putere de influenţare a instituţiilor publice au organizat şi urmărit ca
funcţionari de stat, grefieri, informaticieni, magistraţi cu funcţii de conducere şi de execuţie
sa repartizeze cauzele cui trebuie, cu rezultatul urmărit al pronunţării unor hotărâri
judecătoreşti netemeinice şi nelegale şi favorizarea părţii care a fraudat, cu încălcarea art. 2
(judecata se face în numele legii), art. 10 (procesul echitabil), art. 11 (repartizarea aleatorie şi
continuitatea) din Legea 304/2004, art. 2 alin 3 din Legea 303/2004 imparţialitatea
judecătorului şi art. 22 (obligaţia aflării adevărului), art. 42 pct. 13 (incompatibilitatea de a
judeca) şi art. 43 (obligaţia declaraţiei de abţinere în cazul unei incompatibilităţi) cod
procedură civilă.
1. NERESPECTAREA SI DESEMNAREA LEGII DE CATRE JUDECĂTORI CU FUNCŢII DE CONDUCERE ŞI EXECUŢIE,
PRIVIND REPARTIZAREA CAUZELOR UNOR JUDECATORI PREFERATI, INLOCUIREA JUDECATORILOR CU
REZULTATUL OBŢINERII HOTĂRÂRILOR DE ACHITARE, IN DOSARUL PENAL 2485/300/2011 LA JUDECATORIA
SECTOR 2 SI CURTEA DE APEL BUCURESTI. PERSOANE FAVORIZATE CARE AU AVUT PROTECTIE SI AU FRAUDAT
PROPRIETATEA

1) Ratiuni si interese care exced legii au condus la coordonarea inlocuirii
judecatorilor in timpul procesului cu incalcarea normelor legale, pentru obţinerea unor
hotărâri judecătoreşti favorabile persoanelor care, au fraudat voit proprietatea în formă
continuată, timp de şapte ani, pentru că au avut promisiunea că sunt mai presus de lege,
creându-se un prejudiciu care depaseste 10.000.000 lei şi diminuarea procentului deţinut
legal la capitalul social de la aproximativ 33,7% la 8%.
Concluziile expertizelor din dosar evidenţiază, în urma faptelor penale, o creştere
patrimonială ilicită a unui număr de şapte persoane din familiile Turdean şi Pantea „Inculpaţii
Turdean Liviu şi Pîntea Petru Iacob, alături de Turdean Mihaela, Turdean Mircea, Turdean
Horea şi Turdean Ioana.” (????) „Astfel rezultă faptul că Turdean Mihaela, Turdean Horea
şi Bria Sebastian nu au fost acţionari la data privatizării societăţii (anul 1995), aceste
persoane figurând în registrul acţionarilor depus la instanţă cu sold 0 pentru momentul
privatizării – an 1995”; „..În concluzie, Turdean Mihaela, Turdean Horea şi Bria Sebastian,
la data primei cumpărări de acţiuni, nefiind cumpărători de acţiuni la data privatizării şi prin
urmare nefiind acţionari, conform art. 8 din Statutul societăţii, nu puteau să cumpere acţiuni”;
„Din numărul de acţiuni emise ca urmare a majorărilor captalului social în perioada 20022009, totalizând un număr cumulat de 2.935.312 acţiuni, persoanele din familiile Turdean şi
Pântea au cumpărat un număr de 2.115.242 acţiuni, reprezentând 72,06 % din numărul total
al acţiunilor emise”, de la 0,4 % cât au avut iniţial.
Vătămarea intereselor legale ale subsemnatului acţionar semnificativ Olăneanu
Nicolae Cristinel este certă şi evidentă, faţă de împrejurarea că, la nivelul anului 2002,
deţineam legal un număr de 272.318 acţiuni, din care 186.850 acţiuni înscrise în registrele
societăţii, iar diferenţa neînscrisă ca urmare a refuzului nejustificat şi abuziv al
administratorilor - inculpaţi, manifestat la 05.03.2002. Capitalul social legal subscris şi vărsat
era de 809.037 acţiuni, din cele 849.318 acţiuni, care forma capitalul social conform registrului
acţionarilor, au fost scăzute actiunile nesubscrise şi neachitate, potrivit hotărârilor
judecătoreşti, ceea ce reprezintă o participare de aproximativ 33.7%, pentru ca, în urma
majorărilor ilegale ale capitalului social din perioada 2002-2009, savarsite succesiv, cu intenţie
fraudulosă a inculpaţilor, ca participarea persoanei vătămate la capitalul social să fie diminuată
până la numai aproximativ 8%. Fata de aceasta situatie de fapt pe deplin dovedita, este vadit
greşita solutia de achitare pentru fapta de abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave, în
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formă continuată, adoptata prin decizia penala nr. 547/18.04.2019 a Curtii de Apel Bucuresti
sectia a II a penala de catre completul format din judecătorii Strâmb şi Bădescu, care, din
„motive personale”, conform cereri din data de 13.01.2016, au solicitat să intre în complet,
fiind usor de observat ca noii magistrati adusi in dosar au ignorat probele, faptele si prejudiciile
produse cu vinovatie si au urmărit să nu se dispună măsura legală, privind restabilirea situaţiei
anterioare infracţiunii în formă continuată.
Magistraţi cu functii de conducere şi execuţie din cadrul secţiei a II a penală, cu
incalcariea dispozitiilor legal privind continuitatea, au înlocuit completul de judecată în timpul
desfăşurării procesului, cu rezultatul pronuntarii unei hotărâri judecătoreşti de achitare a
persoanelor, care, timp de şapte ani au fraudat proprietatea, pentru că au cunoscut că sunt
protejaţi. Consecinţele fraudelor decurg din neîncasarea valorii cuvenite a dividendelor per
acţiune, diminuarea procentului deţinut faţă de capitalul social legal, limitarea folosirii în
şedinţele AGEA a întregii capacităţi de vot exprimată în procentul legal deţinut şi neîncasarea
de către societatea pe acţiuni a unor valori de 62.049.200 lei, care decurge din emiterea ilegală
a unui număr de 3.000.000 de acţiuni la un preţ subevaluat de 2.5 lei/acţiune.
La termenul de judecata din 27.05.2015, completul format din magistraţii Ninu Cristiu
Luminiţa şi Lupaşcu Dan a judecat apelurile părţilor şi a rămas în pronunţarea hotărârii, care
a fost amânată de trei ori câte două săptămâni, însă, potrivit art. 395 alin.1 cod procedură
penală, din oficiu, a decis repunerea cauzei pe rol: „în vederea discutării necesităţii
suplimentării probatorului cu o expertiză de specialitate”, iar, ulterior, a dispus efectuarea
unei expertize financiar-contabile, apreciind că se impune pentru lămurirea unor împrejurări
esenţiale pentru aflarea adevărului, însă fără să stabilească vreun obiectiv sau, cel puţin, să
indice aspectele care trebuie lămurite de către expertiza dispusă, rezumându-se la
admiterea tuturor obiectivelor propuse de părţi, fără a cenzura utilitatea sau concludenţa
acestora, fapt ce a avut drept unic scop şi rezultat tergiversarea soluţionării procesului până
la un anumit moment „potrivit” pentru adoptarea unei soluţii de achitare, chiar în contra
concluziilor expertizei şi a celorlalte probe din dosar.
Ulterior repunerii cauzei pe rol, desfăşurarea procesului a fost marcată de mai multe
modificări ale componenţei completului de judecată, toate realizate contrar dispoziţiilor
legale privind desemnarea aleatorie şi asigurarea continuităţii completului de judecată pe
durata procesului penal, astfel cum se poate constata chiar din documentul emis la data de
25.01.2019 de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală şi comunicat subsemnatului ca
răspuns la cererea de informaţii formulată şi transmisă preşedintelui acestei secţii la data de
22.01.2019, din care rezultă următoarele:
- dosarul penal nr. 2485/300/2011 „a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti –
Secţia a II-a penală la data de 20.01.2015, fiind repartizat aleatoriu completului de judecată
C7A, compus din doamna judecător Cristiu-Ninu Luminiţa şi domnul judecător Lupaşcu Dan”
- ulterior, „componenţa completului de judecată C7A a fost modificată prin Hotărârea
nr. 249/11.12.2015 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti, noua componenţă
fiind asigurată provizoriu de doamna judecător Găgescu Risantea şi domnul judecător
Nicolescu Sorin Alin”
- “date fiind fluctuaţiile de personal la nivelul Secţiei a II-a penală, prin Hotărârea nr.
10/14.01.2016 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti doamnele judecător
Bădescu Irina Raluca şi Strâmb Codruţa au fost desemnate să asigure componenţa completului
C7A, începând cu termenul de judecată din 23.02.2016 şi până la termenul de judecată din
20.06.2017”
-

„din considerente de ordin administrativ ... ... componenţa completului de judecată C7A
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a fost modificată temporar prin Hotărârea nr. 180/24.08.2017 a Colegiului de Conducere al
Curţii de Apel Bucureşti, prin degrevarea doamnelor judecător Bădescu Irina Raluca şi Strâmb
Codruţa pentru o perioadă de 4 luni, noua componenţă fiind asigurată de doamna judecător
Cristiu-Ninu Luminiţa şi Gheorghişan Cornelia, începând cu termenul de judecată din data de
19.09.2017 şi până la termenul de judecată din data de 12.12.2017”
- ulterior, dosarul „a revenit spre soluţionare completului C7A compus din judecător
Bădescu Irina Raluca şi judecător Strâmb Codruţa, aşa cum s-a aprobat prin Hotărârea nr.
10/14.01.2016 a Colegiului de Conducere”
Analiza celor menţionate anterior, a conţinutului hotărârilor nr. 249/11.12.2016,
10/14.01.2016 şi 180/24.08.2017, precum şi a cererilor de schimbare a zilelor de participare
la şedinţele de judecată în complete de apel, formulate şi datate 13.01.2013 de către
judecătorii Găgescu Risantea, Nicolescu Alin Sorin, Strâmb Codruţa şi Bădescu Irina Raluca, a
documentului nr. 1/666/SII/14.01.2016 emis de Secţia a II-a penală către preşedintele Curţii
de Apel Bucureşti cu privire la propunerile formulate pentru modificarea completului C7A,
acestea din urmă fiindu-mi comunicate prin Adresa nr. 2/5486/C din data de 09.05.2019 a
Cabinetului Vicepreşedintelui CAB, ca urmare a cererii subsemnatului din data de 10.04.2019,
permite constatarea următoarelor elemente în susţinerea tezei privind simularea desfăşurării
unei aşa-zise judecăţi a apelului în acest proces penal, al cărui rezultat era deja stabilit,
respectiv obţinerea unei hotărâri judecătoreşti de achitare, chiar şi prin ignorarea vădită a
probelor privind existenţa faptelor penale şi a vinovăţiei autorilor acestora, cu consecinţa
favorizării acestora:
a) în cuprinsul Hotărârii nr. 249/11.12.2015 nu se face nicio referire la modificarea
„provizorie” a componenţei completului C7A, aşa cum se menţionează în documentul emis la
data de 25.01.2019 de Curtea de Apel Bucureşti Secţia a II-a penală, şi, în orice caz, o aşa-zisă
„componenţă provizorie” a completului nu este adminsă de lege, mai ales în condiţiile în care,
ulterior pensionării magistratului Lupaşcu Dan, ceea ce reprezenta un motiv obiectiv de
modificare a componenţei completului, dna magistrat Cristiu-Ninu Luminiţa a continuat
activitatea în cadrul aceleeaşi curţi de apel, astfel încât nu a existat vreun temei legal pentru
înlocuirea acesteia din completul C7A, şi desemnarea unui întreg “complet provizoriu”.
b) modificarea componenţei completului C7A prin Hotărârea nr. 10/14.01.2016 a
Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti nu a avut în vedere „fluctuaţiile de personal
la nivelul Secţiei a II-a penală”, aşa cum se susţine prin înscrisul din 25.01.2019, ci a fost
aprobată pentru motive de ordin personal şi profesional ale judecătorilor care au solicitat
participarea în şedinţe de judecată în altă zi a săptămânii decât cea în care erau programaţi,
aşa cum rezultă din hotărâre şi din propunerea făcută de conducerea Secţiei a II-a penală, dar
şi din conţinutul cererilor formulate de cei patru judecători.
c) cererile judecătorilor Strâmb Codruţa şi Bădescu Irina de trecere a acestora din ziua
de vineri în ziua de marţi, în care era planificată judecata cauzei penale 2485/1285/2011,
evidenţiază existenţa unor motive personale, conform extras: „subsemnatele Strâmb
Codruţa şi Bădescu Raluca...solicităm din motive personale, mutarea noastră într-un
complet care să aibă termene pentru şedinţele de judecată stabilite marţea” şi nicidecum
existenţa unor motive obiective !!!
d) motivele de ordin personal (exceptând starea de sănătate, pensionarea ori decesul) sau
profesional nu se circumscriu noţiunii de „motive obiective”, prevăzute de lege ca fiind singura
situaţie în care, în mod excepţional, în timpul desfăşurării unui proces penal, poate fi
modificată componenţa unui complet de judecată desemnat aleatoriu, iar, cu excepţia
menţionării faptului că judecătorul Nicolescu Alin Sorin „efectuează naveta Bucureşti-Tg.Jiu”
şi că „are ore stabilite de Universitatea Nicolae Titulescu unde are calitatea de asistent
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universitar, în fiecare zi de marţi”, nu se invocă şi nu se indică niciun „motiv personal” care să
justifice cel puţin examinarea solicitării făcute de către ceilalţi trei judecători, nici în cererile
acestora de schimbare a zilei de participare în şedinţe de judecată, nici în cuprinsul propunerii
făcute de conducerea Secţiei a II-a penală
e) cei patru judecători nu au solicitat participarea în şedinţe de judecată „în altă zi a
săptămânii”, aşa cum se menţionează în propunerea Secţiei a II-a Penală şi în hotărârea
Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti, ci au solicitat explicit „mutarea” într-un
complet de apel care să aibă termenele de judecată într-o anumită zi a săptămânii, iar, în
plus, se constată că cele două cereri au fost făcute în aceeaşi zi, 13.01.2016, şi că solicitările
care sunt redactate pe un format identic de cerere au fost corelate cu privire la ziua în care sa exprimat dorinţa fiecăruia de a participa la judecată, nu în orice fel de complet, ci în complete
de apel, situaţie faţă de care este de neacceptat şi de neînţeles de ce nu s-a realizat o
schimbare a zilelor de şedinţă ale completelor celor patru judecători, în loc de modificarea
componenţei completelor legal constituite.
f) În contextul în care funcţionarii de la Farmec au menţionat, în cadrul unor discuţii
telefonice interceptate cu autorizaţie în dosar 3164/P/2012 al P.T. Bucuresti, că plătesc
stimulente ca totul să le fie favorabil, “interese personale” pot fi luate în consideraţie şi raţiuni
extrajudiciare pentru preluarea cauzei în vederea pronunţării hotărârii de achitare care să
favorizeze persoanele/funcţionarii care au fraudat legea şi proprietatea, ignorându-se faptele
care au făcut obiectul judecăţii şi probele care dovedeau existenţa acestora şi vinovăţia
inculpaţilor, mai ales ca magistratul STRÂMB CODRUTA, membru al completului de judecată
care a fost desemnat discreţionar pentru soluţionarea dosarului, a funcţionat şi la Judecătoria
Satu-Mare, instanţă cu privire la care exista indicii temeinice a influentelor exercitate prin
plata unor stimulente de către inculpaţii din acest dosar pentru că totul să fie în favoarea
acestora, astfel cum rezultă din redarea înregistraţilor discuţiilor telefonice, proba în dosarul
nr. 3164/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti: „Învinuit PANTEA PETRU
IACOB: Păi, mă! 2003, 2004, care tu zici c-ai influenţat să câştigăm la SATU MARE ....” .
Învinuit Pântea Petru Iacob: Am vorbit. Ştii ce mi-o spus Lucian? Şi aşa spun toţi, şi Mircea
şi cealaltă e categoric împotrivă ....n-o interesează, că nu răspunde ea. Că o luat asemenea
măsuri, da mă înţelegi tu cu asemenea MĂSURI DE STIMULARE, încât TOTUL VA FI ÎN
FAVOAREA NOASTRĂ”.
In concluzie, schimbarea componenţei completului de judecata desemnat initial, in
conditiile in care magistratul Ninu Cristiu Luminiţa a continuat activitatea ca judecator la
Curtea de Apel Bucureşti este nu numai nejustificată, ci reprezinta o vadita încălcare a
prevederilor ART. 11 DIN LEGEA 304/2004 ŞI ART. 354 ALIN 2 COD PROCEDURĂ PENALĂ
PRIVIND CONTINUITATEA COMPLETULUI DE JUDECATĂ
Potrivit art. 354 alin 2 Cod procedură penală, privind compunerea instanţei,
„Completul de judecată trebuie să rămână acelaşi în tot cursul judecării cauzei. Când acest
lucru nu este posibil, completul se poate schimba până la începerea dezbaterilor”. Completul
trebuie să rămână acelaşi pe tot parcursul judecăţii si nu poate fi schimbat decat in mod
exceptional si numai pentru motive obiective , asa cum rezulta si din:
- Ghidul de aplicare a regulamentului CSM nr. 1375/2015 care defineste şi limitează
motivele obiective, conform extras : „..prin motive obiective care pot conduce la schimbarea
judecătorilor care compun un complet de judecată se înţeleg acele situaţii în care judecătorul
este împiedicat temporar sau permanent să mai intre în componenţa completului respectiv,
ca de exemplu judecătorul nu mai funcţionează în cadrul instanţei (delegare, detaşare,
transfer, promovare), se află în concediu medical/maternitate/creşterea şi îngrijirea copilului
de până la 1 an, etc”
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- Art. 52 alin. 1 din Legea 304/2004, care permite “….schimbarea membrilor completelor
în mod excepţional pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul instanţelor
judecătoreşti”.
- Art.101 alin. 5 din Hotărârea CSM nr.1375/2015, de aprobare a regulamentului
instanţelor de judecată, care prevede ca “….schimbarea judecătorilor care le compun se va
putea realiza doar pentru motive obiective, în condiţiile legii”.
Incalcarea organizata a legii privind continuitatea, avand in vedere „motive
personale” simultan cu hotararea judecatoreasca de achitare a persoanelor care au fraudat
voit proprietatea, cu rezultatul nerecuperarii prejudiciilor.
Judecătorii Strâmb şi Bădescu au formulat, in urma unei intelegeri, o singura cerere cu
mentiunea “motive personale”, iar, în consecinţă, nu se poate aprecia şi accepta că au existat
motive obiective pentru înlocuirea în completul nr. S2C7A, în ziua de marţi, si este evident că
motivele „personale” invocate au fost incorecte, in contextul în care:
- judecătorii au fost ostili şi părtinitori pe parcursul cercetării judecătoreşti, nu au
evidenţiat în încheieri aspectele aşa cum s-au discutat în sala de şedinţă.
- judecătorii au urmărit permanent tergiversarea judecăţii, motivat de faptul că au
îngăduit ca expertiza să se efectueze într-un timp nepermis de lung, au solicitat din oficiu
audierea martorilor Lucacel şi Balasoiu, motivând cu hotărârea CEDO privind necesitatea
administrării unor probe noi în apel; motivul este eronat pentru că hotărârea CEDO a
menţionat probe noi fără să precizeze natura probelor, expertiză, martori sau înscrisuri noi,
iar expertiza reprezinta o probă nouă care s-a administrat în cadrul apelului; judecătorii au
acceptat să prelungească judecata, aşteptând audierea celor martori, care nici nu a contat în
hotărârea de achitare, deşi din depoziţiile acestora rezultă că inculpaţii au încălcat legea
repetat, pe o perioadă de şapte ani, cu intenţia şi rezultatul încasării unor sume de bani
necuvenite ca urmare a prejudicierii subsemnatului cu 5.556.195 lei conform expertiză,
reprezentând dividende neîncasate până la anul 2013, în schimbul obţinerii unor beneficii
personale pentru cei şapte membri din familiile Turdean şi Pantea. Motivul tergiversării
pronunţării hotărârii este că s-a aşteptat modificarea legii si dezincriminarea abuzului în formă
calificată, prin ordonanţa de guvern, deoarece în acea perioadă s-a discutat în spaţiul public
acea ordonanţă care a fost dezavuată de către Comisia Europeană. Tergiversarea este
accentuată şi de faptul că judecătorii au amânat două luni pronunţarea hotărârii, patru
amânări, în contextul în care expertiza în cauză s-a terminat cu un an înainte şi au primit
dosarul spre judecare în urmă cu trei ani, deci au avut timp suficient să cunoască probele din
dosar.

- imparţialitatea judecătorilor a fost anulată prin „interesul personal” care a determinat,
contrar normelor legale, înlocuirea membrilor completului de judecata initial constituit,
pronunţarea hotărârii de achitare şi favorizarea persoanelor care au fraudat cu intentie legea
şi proprietatea, folosindu-se de tripla calitate detinuta in societatea pe actiuni Farmec SA
-

promisiunea şi siguranţa că în această cauză penală vor beneficia de hotărârea
judecătorilor de achitare, este confirmată şi de împrejurarea că, la data de 19.10.2016,
persoanele din familiile Turdean şi Pantea care au beneficiat de acţiuni rezultate din fapte
ilicite care fac obiectul cauzei penale 2485, aflată la acea dată în curs de soluţionare, au propus
şi dispus o nouă majorare de capital social cu 1.000.000 de acţiuni la un preţ de 2.5 lei per
acţiune, cu limitarea ilegală a subsemnatului, în aceleaşi condiţii de încălcare a legii ca şi cele
care au făcut obiectul cauzei penale.
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2) Introducerea in aplicatia ECRIS, in ordine preferentiala, pentru distribuire unor
judecatori preferati, a contestatiei in anulare, obiect al dosarului 4297/2/2019 cu rezultatul
ca in cauza sa se respinga Contestatia.
1) Indicii care in dosarul penal nr. 4297/2/2019, prefigureaza pregatirea, in cadrul
Curtii de Apel, a conditiilor necesare pentru adoptarea deciziei de respingere a
CONTESTATIEI IN ANULARE.
Sustinerea este justificata de existenta unei lipse totale de transparenta privind
inscrisurile pe care le-am solicitat Curtii de Apel Bucuresti, pentru a se dovedi ordinea
introducerii cauzelor in ECRIS, fata de ordinea sosirii si inregistrarii cauzelor in registrul general
al instantei, incompatibilitatea si impartialitatea completului de judecata, avand in vedere
următoarele considerente:
o in data de 18.09.2019 si 15.10.2019 am transmis Curtii de apel, CERERE pentru a
verifica daca distribuirea dosarului 4297/2/2019 a fost aleatorie veritabilă, mai intai intre
sectile penale I si II si apoi la completul S1C14A cu respectarea principiului legalitatii sau cauza
a fost introdusa in ECRIS intr-o ordine preferentiala, fata de ordinea sosirii si inregistrarii
cauzelor in registrul general al instantei, cu rezultatul dirijarii cauzei la completul de judecata
compus la acea data din judecatorii Stefan I. si Panait A. Presedintele sectiei I penale, judecator
Richiteanu Ovidiu mi-a comunicat adresa de doua ori cu mentiunea că ar fi atasat un fisier
electronic cu inscrisurile pe care le-am solicitat in cereri care, au rolul de probatiune de catre
Curtea de Apel Bucuresti, daca dosarul 4297/2/2019 a fost distribuit cu respectarea art. 11
din Legea 304/2004, respectiv daca a existat o repartizare aleatorie veritabila sau doar o
introducere a cauzei 4297 in ECRIS la momentul potrivit in ordinea cunoscuta de grefier si
informatician că ECRIS urmează să distribuie cauza “sensibilă” completului S1C14A. Or,
această probabilitate reprezintă o simulare a repartizării aleatorie si a impartialitatii
magistratului investit.
o In data de 28 iulie 2020 am transmis cabinetului presedintelui Curtii de apel Bucuresti
o SESIZARE si CERERE prin care am solicitat inscrisuri care sa dovedeasca ca repartizarea
aleatorie a dosarului 4297/2/2019 a fost reala sau a fost doar o introducere in aplicatia ECRIS
a cauzei, pentru ca dosarul sa fie repartizat completului preferat nr. S1C14A compus din
judecatorii Panait Alexandra si Stefan Irina iar ulterior judecatorul Aurel Gaitan a fost adus cu
delegatie in complet.
o ghidul grefierului de aplicare a legii privind ordinea introducerii cauzelor in aplicatia
ECRIS fata de ordinea sosirii reglementează că ordinea introducerii cauzelor in ECRIS poate să
eludeze repartizarea aleatorie.
o in adresele primite electronic in datele de 07.10. si 13.11.2019 presedintele sectiei I
penală, Richiteanu Ovidiu nu a atasat inscrisurile solicitate de subsemnatul pentru a constata
daca in fapt a existat o introducere in ECRIS, in ordinea sosirii cauzelor conform ghidului
grefierului mentionat mai sus.
o faptul ca judecatorul Richiteanu a prezentat neadevărat că a atasat inscrisurile cerute
de petent pune in lumina existenta unui interes personal. Neadevarul se poate verifica din
mailurile primite de subsemnatul de la instant, care contin doar adresele magistratului
Richiteanu dar nu si anexele adreselor, si cautand in sent-ul emailului grefierului Aurelia Popa
de la sectia I penală a Curtii de Apel Bucuresti din 11.10.2019 si 13.11.2019.
o In data de 21 si 26 mai 2020 am transmis doua petitii către presedintele Curtii de apel
Bucuresti, Cristiu Ninu Luminita, prin care am solicitat inscrisurile care sa dovedească
repartizarea aleatorie a cauzei 4297/2/2019 intre sectia I si II penală, precum si inscrisurile
care să dovedească introducerea in ordinea sosirii cauzelor din ziua de 25.07.2019, data la
care a fost repartizata cauza completului nr. S1C14A compus din judecatorii Stefan Irina si
Panait Alexandra. Desi am mentionat in cererea catre presedintele Curtii de apel că inscrisurile
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cerute nu au fost atasate si solicit sa imi fie comunicate la registratură, in format letric,
vicepresedintele careia i s-a repartizat spre rezolvare cerere, a ignorat aceasta imprejurare
esentială si a mentionat neadevarat că inscrisurile mi-au fost transmise de către judecătorul
Richiteanu, presedinte sectia I penala.
o In fapt, nici pana la aceasta data nu am vazut si nici nu mi s-au transmis inscrisurile, in
legatura cu care persoane cu responsabilitati de conducere sustin ca mi-au fost transmise
atasat la emai-ul cu adresa din 11.10.2019 si 13.11.2019, desi am invederat ca la email nu
exista niciun atasament.
o repartizarea aleatorie reala este doar prin introducerea in aplicatia ECRIS a cauzei in
ordinea sosirii cauzelor la instante. Repartizarea aleatorie intre cele doua sectii penale si apoi
repartizarea aleatorie in cadrul sectiei, reprezintă singura garantie a justitiabilului privind
impartialitatea judecatorilor si procesul echitabil conform decizii CEDO si ale Curtii
Constitutionale din Romania.
o Curtea de Apel nu a dovedit cu inscrisuri ca a existat o repartizare aleatorie intre cele
doua sectii penale dar nici in cadrul sectiei I penale.
o doar lamurirea cu inscrisurile solicitate privind repartizarea aleatorie intre sectiile I si
II penală si ordinea introducerii in ECRIS a cauzelor dezleagă suspiciunea nelegalitatii
completului nr. S1C14A investit pentru judecarea cauzei 4297/2/2019, compus din judecatorii
Stefan Irina si Găitan Aurel, care a fost adus la CAB, in timpul procesului cu delegare si apoi cu
statut definitiv la 01.06.2020.
o or, prezentarea nedevarata si repetată de către Curtea de Apel Bucuresti că as fi primit
inscrisurile solicitate, imi creează suspiciunea legitima rezonabila că principiul legalitatii a fost
infrant, privind repartizarea aleatorie a cauzei 4297/2/2019, iar in aceasta situatie se
prefigureaza incidenta incompatibilitatii completului nr. S1C14A prevazută in lege la art. 64
alin (1) lit f) cod proc pen: “judecătorul este incompatibil dacă: f) există o suspiciune rezonabilă
că imparțialitatea judecătorului este afectată”
o fată de aceasta imprejurare, in sala de judecata la termenul din 04.06.2020 am
formulat scris si oral cerere de amanare a judecatii pentru ca intre timp să mă prezint in
audientă la presedintele Curtii de Apel si să solicit să mi se comunice inscrisurile la registratură
in format letric a completului de judecata si a procurorului de sedinta. Cererea, sesizarea si
cererea de audienta nu au primit raspuns de la presedintele CAB. Cu aceasta ocazie am
mentionat completului de judecata că refuzul furnizării inscrisurilor solicitate, privind
repartizarea aleatorie nu poate fi disociat de ipoteza că distribuirea in conditii netransparente
a cauzei 4297/2/2019 la completul preferat nr. S1C14A, urmareste respingerea Contestatiei
in anulare a deciziei penale nr. 547/18.04.2019.
o or, pentru ca această premisă să fie inlaturată, am transmis, respectiv forwardat pe
adresele de email ale judecatorilor din complet si presedintelui Curtii, fisierul complet primit
de la dl. Richiteanu sa se convinga ca atasamentele nu au existat, am solicitat mai intai
verificarea cu inscrisurile cerute dacă completul a fost legal investit si este compatibil sau
incompatibil să judece orice cerere in legatură cu Contestatia in anulare.
(2) Ostilitatea evidentă a instantei nu poate fi disociata de ipoteza coordonarii
procesului penal, urmarindu-se un anumit rezultat final, de faptul ca Curtea nu a dovedit cu
inscrisuri oficiale că instanta a respins cererea de amanare, situatie care coincide cu
nerespectarea evidenta a principiului legalitatii, privind repartizarea cauzei, să nu fie lamurită
chestiunea impartialitatii si in compatibilitatea de a judeca Contestatia in anulare. Fata de
aceasta imprejurare am inteles sa solicit supendarea sedintei pentru a redacta scris motivele
unei cereri de recuzare. Instanta a respins posibilitatea redactării de catre subsemnatul a
motivelor de recuzarii, a iesit din sala, cu mentiunea să astept pentru că se intorc in scurt timp
cu solutia cererii de recuzare, imprejurare, care coincide cu prejudecarea cererii de recuzare.
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Mentionez ca nu mi s-a permis sa motivez cererea de recuzare scris si nici oral iar dupa
ce completul a revenit in sala, instanta a anuntat respingerea recuzarii si amendarea
subsemnatului cu 1.000 lei.
In acest cadru, un alt complet de judecată a judecat cererea de recuzare fară ca
subsemnatul să fi redactat motivele recuzarii, fara sa manifeste interesul de a asculta oral
motivele cererii de recuzare cat si lipsa unui proces verbal, prevazut in lege.
Incheierea instantei de la termenul din 04.06.2020 nu cuprinde mentiunile prevazute
de art. 370 pct. (4) lit. g) C.p.p., in sensul ca nu a fost consemnata cererea mea orala privind
recuzarea completului si a procurorului de sedinta.
Desi in fata completului recuzat, am declarat ca recuz si procurorul de sedinta, nimeni
nu s-a pronuntat fata de aceasta cerere, iar instanta nu a evidentiat in incheiere aceasta
cerere.
(3) Instanta care a respins cererea de recuzare nu a avut un proces verbal prevazut in lege
care sa fie intocmit de completul recuzat, nici o cerere motivata a subsemnatului, care sa
contina motivele recuzarii.
- Art. 67 pct (4) C.proc pen privind recuzarea, prevede: „..... cererea de recuzare
formulata oral se consemneaza intr-un proces verbal sau dupa caz, in incheierea de sedinta....”
- Art. 68 pct (5) C.pr.pen. prevede: „....daca aprecizaza necesar pentru solutionarea
cererii, judecatorul sau completul de judecata, dupa caz poate efectua orice verificari si poate
asculta procurorul, subiectii procesuali principali, partile....”
Or, la dosar nu exista un proces verbal incheiat de completul recuzat si nici nu am fost
audiat pentru a expune oral motivele cererii de recuzare. Fata de aceasta imprejurare, este
evident ca s-a urmarit respingerea cererii de recuzare, amendarea subsemnatului ca sanctiune
pentru ca am formulat o cerere prevazuta de procedura. Totodata s-a urmarit si
netransmiterea de catre Curtea de Apel a inscrisurilor pe care le-am solicitat pentru dovedirea
repartizarii aleatorii reale, dar pe care instanta sustine ca se regasesc in parte in fisierul
presupus atasat cu care am dovedit - prin forwordarea mailul ca nu a fost atasat.
(4) GRESITA apreciere a instantei privind cererea recuzarii cu rea credinta.
In incheierea prin care s-a dispus respingerea cererii de recuzare si amendarea
subsemnatului (presedinte Ruxandra Grecu, judecator Claudia Jderu), instanta mentioneaza:

- Dictionarul DEX al limbii romane defineste reaua-credinta astfel: “incorectitudine,
atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme
de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul ilicit al conduitei sale.”
- Pentru a dispune amendarea, instanta ar fi trebuit sa retina si sa motiveze in ce fel
petentul a avut o atitudine incorecta sau ca a savarsit un act contrar legii sau celorlalte norme
de convietuire sociala, pe deplin constient de caracterul ilicit al faptei sale. Aceasta motivare
nu exista in incheierea mentionata. Or, este un abuz sa fii sanctionat pentru faptul ca ai uzat
de un drept legal, respectiv acela de a declara recuzarea, unor persoane in legatura cu care
exista suspiciunea accentuata ca dosarul a fost repartizat cu nerespectarea legii iar dl.
judecator Gaitan a fost adus cu delegatie in timpul desfasurarii procesului.
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- Decizia 675/2018 a Curtii Constitutionale prin care s-a respins exceptia de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art 283, alin. 4, lit n din cpp, precizeaza :
“Punctul 10. Doctrina ofera exemple din practica de exercitare cu rea-credinta a drepturilor
procesuale, respectiv formularea unor cereri identice, repetate la un scurt interval de timp
dupa respingerea celei anterioare, rezilierea contractului de asistenta juridical in diferite
momente procesuale, cand partea are interes in amanarea procesului.”
“Punctul 22. Abuzul de drept procesual presupune atat un element subiectiv, cat si un element
obiectiv, astfel elementul subiectiv consta in exercitarea cu rea-credinta (mala fides) a
dreptului procesual in scop de sicana, fara justificarea unui interes special si legitim, ci numai
cu intentia de a aduce atingere drepturilor partii adverse, fie prin limitarea ori intarzierea
acestuia in procesul de valorificare a drepturilor sau a mijloacelor de aparare, fie prin
exercitarea de presiuni in vederea renuntarii la sustineri, ori pentru a conduce la compromisuri.
De asemenea, elementul obiectiv consta in deturnarea dreptului procedural de la
scopul/finalitatea pentru care a fost recunoscut de lege, actul abuziv negasindu-si o motivare
legitima. In plus, in procesul penal, elementul subiectiv poate privi nu numai vatamarea
intereselor partii adverse, ci si ale societatii, care sunt reprezentate de catre Ministerul Public,
ci si impiedicarea organelor judiciare de la aflarea adevarului in cauza.”
(5) Gresita apreciere in incheierea din 04.06.2020 a instantei ca: “repartizarea aleatorie
a dosarelor nu se circumscrie notiunii de instanta independenta si impartiala, aspecte vizate
de incompatibilitatea judecdtorului in sensul art. 64 C.proc,pen. ci notiunii de instanta stabilita
de lege. Fata de aceste considerente, Curtea, in baza art. 68 alin. 5 c.p.p. va respinge ca
nefondata cererea de recuzare formulata de contestatorul Olaneanu Nicolae Cristinel
impotriva domnilor judecatori Gaitan Aurel si Stefan Irina.”
Scopul și natura garanției oferite de reglementările privind distribuirea/repartizarea
aleatorie a cauzelor spre soluționare completului de judecată, sunt statuate în Decizia nr.
685/2018 a Curtii Constituționale a României menționează, de o manieră neechivocă:
„188. În considerarea celor de mai sus, textul art. 32 din Legea nr. 304/2004 reprezintă o
garanție aferentă imparțialității obiective a instanței, parte a dreptului la un proces echitabil.
Între aceste garanții se înscrie caracterul aleatoriu atât al distribuirii cauzelor în sistem
informatic, cât și al compunerii completului de judecată instituit prin lege. Astfel, repartizarea
cauzelor în mod aleatoriu, fiind o normă de organizare judiciară cu rang de principiu, a fost
instituită prin art. 11 și art. 53 din Legea nr. 304/2004, cu scopul de a conferi o garanție în plus
independenței funcționale a judecătorului și imparțialității actului de justiție, principala
modalitate de repartizare aleatorie fiind cea informatică [a se vedea și Decizia nr. 5103 din 1
noiembrie 2011, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios
administrativ și fiscal]. „
În decizia nr. 685/2018, Curtea Constituțională a României menționează, de o manieră
neechivocă, „între garanțiile aferente impartialității obiective a instanței, parte a dreptului la
un proces echitabil, se înscrie caracterul aleatoriu atât al distribuirii cauzelor în sistem
informatic, cât și al compunerii completului de judecată instituit de lege”.
Instanta a dat cuvantul pe fond, privind admisibilitatea de principiu a Contestatiei doar
procurorului si avocatului partii adverse incălcand principiul oralitătii si contradictorialitătii, a
ramas in pronuntare. Desi Contestatia in anulare a fost formulata de mine, am fost ignorat,
completul refuzand sa-mi dea posibilitatea sustinerii orale a acesteia, deoarece judecatorii au
avut prefigurata solutia de admitere in principiu si de respingere pe fond a Constetatiei.
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3) Premisa practicii coordonarii cauzelor si judecatorilor preferati carora li se distribuie
cauze de interes, este accentuata si de aducerea la Judecatoria sector 2 Bucuresti a
judecatorului preferat, pentru adoptarea hotărarii de achitare la instanta de fond, in
dosarul nr. 2485/300/2011.
Persoanele care au fraudat voit legea şi proprietatea s-au bucurat şi la instanţa de fond,
de nerespectarea legii privind continuitatea completului de judecata si repartizarea aleatorie
a completului, ca urmare a înlocuirii judecătorului titular Rizescu Florina cu judecatorul
Ivăncioiu Florentina, în legătura cu care s-a aşteptat o perioadă de şase termene pentru a fi
îndeplinite formalităţile de aducere a noului judecator la judecătoria sector 2 de la judecătoria
Constanta, cu nerespectarea repartizării ciclice sau aleatorii în cauza penală 2485/300/2011.
In octombrie 2012 Judecatoria Sector 2 a avut vacante doua posturi de judecatori care
urmau sa fie ocupate prin transfer. Colegiul de conducere a stabilit ca primul judecator venit
sa fie repartizat la sectia civila si al doilea la sectia penala. Hotararea 40 a colegiului de
conducere s-a luat cu trei voturi “ pentru “ si doua voturi “ impotriva“, ca primul judecator sa
fie repartizat la sectia civila si al doilea judecator care va veni sa fie repartizat la sectia penala.
Ratiunea pentru care s-a dorit ca judecatorul care va veni al doilea sa intre in dosarul
2485/300/2011 a fost aceea ca se cunostea ca va veni judecatorul Ivancioiu Florentina care
inca nu promovase examenul de capacitate.
Aparatorii partii adverse au cunoscut ca urmeaza sa fie adus la instanta judecatorul
preferat Ivancioiu Florentina si pentru a obtine timp pentru incadrarea acestiia la Judecatoria
Sector 2, au formulat cerere de recuzare a judecatorului titular Rizescu si a procurorului de
sedinta. Dupa respingerea cererii de recuzare, judecatorul titular a formulat cerere de a nu
participa la termenul din noiembrie – decembrie 2012 fiind insarcinata. Ulterior, presedintele
cu delegatie al instantei a hotarat inlaturarea din completul C2 penal a judecatorului titular
Rizescu Florina.
Prin urmare, procedura de înlocuire a judecătorului titular a început concertat şi dirijat
prin hotărârea nr. 40 a colegiului care a validat ca doi judecători vor fi înlocuiţi într-o ordine
prestabilită, pentru că la data înlăturării judecătorului titular, judecătorul preferat Ivancioiu,
care trebuia adus de la Constanta, încă nu obţinuse avizele. În data de 23.01.2013, Consiliul
Superior al Magistraturii a propus ca judecătorul Ivancioiu Florentina să fie adus la judecătoria
Sector 2 Bucureşti, ca urmare a promovării examenului de capacitate din perioada 03.08 –
13.12.2012 şi de abia în data de 06.02.2013 preşedintele României a numit prin Decret pe dna
Ivancioiu Florentina judecător la Judecătoria Sector 2 Bucureşti.
În acest context, judecător Rizescu, titular în completul C2 penal a fost blocată să mai
participe la termenele de judecată care s-au succedat începând cu 09.11.2012, şi a fost
înlocuită pe rând de judecătorii de permanentă Veronica Iura, Moise Virgil şi Gulutanu Alina.
După aşteptarea sase termene de judecată, judecătorul stagiar nou adus, a dispus
achitarea inculpaţilor pentru fapta de abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma
continuată, prin sentinţa 1193/13.12.2013 privind fraudarea voită a proprietăţii, pe o durată
de şapte ani cu rezultatul obţinerii de către inculpaţi, împreună cu alte cinci persoane din
familiile lor, a unui patrimoniu personal care decurge din limitarea ilegala prin statut a
subsemnatului pentru efectuarea unui numar succesiv de majorari de capital social, la un preţ
subevaluat de peste 30 de ori, a unui număr de 3.000.018 de acţiuni, dobândirea în mod ilicit
a unui număr mare de acţiuni, folosirea la vot a acestor acţiuni ilegal emise, controlul societăţii
Farmec si incasarea unor dividende necuvenite.
La termenul de judecată din data 30.10.2013, inculpatul Turdean i-a cerut
judecătorului nou adus să dispună probă cu expertiză psihiatrică a părţii civile, pentru că a
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hărţuit inculpaţii cu plângere penală, probă cerută de inculpat care nu este prevăzută de
procedura penală. Această împrejurare este de natură să evidenţieze siguranţa că inculpaţii
vor fi achitaţi pentru fapta de abuz în serviciu dar şi un exerciţiu de forţă privind dominarea
instituţiei, fără nicio reacţie de partea noului magistrat. La termenul de judecată din
23.12.2013 judecătorul Ivancioiu a achitat inculpaţii T. şi P. pentru fapta de abuz în serviciu în
formă calificată prin sentinţa nr 1193 şi a redactat sentinţa după un număr de 363 zile, în
condiţiile în care Lege dispune la art. 406 C.p.p.: „Redactarea şi semnarea hotărârii. (1)
Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare.”, deşi Gradul de încărcare al
magistratului Ivancioiu era scăzut, deoarece judecătorul era proaspăt adus la Judecătoria
sector 2 Bucureşti.
Siguranta inculpatilor privind obtinerea unei hotarari de achitare ca urmare a fraudarii
proprietatii prin reducerea ilegala a procentului subsemnatului din capitalul social si
neincasarea corespunzatoare a dividelor s-a manifestat si prin efectuarea unei noi majorari de
capital social cu 1.000.000 de actiuni prin hotararea propusa si luata de acestia in octombrie
2016, in timpul desfasurarii procesului penal pentru aceleasi fapte pentru care au fost trimisi
in judecata in respectiva cauza.
În lumina considerentelor menţionate mai sus, hotararile judecatoresti de achitare la
fond si apel „care au fost date, ignorându-se faptele, probele, vinovăţia, prejudiciul şi
Constituţia”, coincid cu aducerea unor judecatori preferati in completurile de judecata care
au solutionat cauza penală 2485/300/2011, si cu nerespectarea unei repartizari aleatorii
veritabile, inclusiv a dosarului 4297/2/2019, reprezentand Contestatie in anulare a deciziei
penale nr. 547/18.04.2019.
Din aceasta perspectiva se contureaza indicii care sugerează o coordonare a instanţelor
prin aducerea unor judecatori preferati si inlocuirea celor desemnati aleatoriu, introducerea
cauzei in aplicatia ECRIS in ordine preferentiala, pentru ca in tot cursul procesului penal sa se
pronunte hotararea de achitare, motivată de următoarele considerente şi împrejurări:
- încălcarea art. 11 din Legea 304/2004 privind repartizarea cauzei 4297/2/2019 avand
obiect CONTESTAŢIE în ANULAREA deciziei penale nr. 547/18.04.2019 la Curtea de Apel, în
contextul în care, în data de 25.07.2019, cauza a fost distribuită la secţia I penală completului
nr. S1C14A compus din judecătorii Irina Ştefan şi Panait Alexandra iar ulterior judecătorul
Găitan Aurel a fost adus cu delegaţie de la Curtea de Apel Galaţi la termenul din 12.12.2019 si
a inlocuit-o pe judecător Panait Alexandra.
nerespectarea, art. 8 din Ordonanţa 27/2002, privind refuzul preşedinţilor şi
vicepreşedinţilor de instanţa şi a presedintilor de secţii I şi II de a îmi transmite informaţiile şi
înscrisurile pe care le-am solicitat în cererile către Curtea de Apel din 23.01.2019 către dna
preşedinte a secţiei a II a penală Mosneagu Petronela, cererile din 15.04.2019, 26.05.2020 si
28.07.2020 si către dna Ninu Cristiu Luminiţa, vicepreşedinte si presedinte la Curtea de Apel,
reprezintă încălcarea principiului legalităţii şi transparenţei. Nerespectarea legii conturează
premiza ascunderii informaţiilor şi înscrisurilor care contribuie la probaţiunea încălcării legii,
având în vedere motive care exced legii şi o coordonare a fraudării procesului echitabil.
- lipsa de transparenta decurge din refuzul comunicarii de catre Curtea de Apel Bucuresti
a inscrisurilor solicitate si conturează un model unitar, protejat şi dirijat, de SIMULAREA
PROCESULUI ECHITABIL, această cauză de interes să fie distribuită unor magistraţi preferaţi pe
tot parcursul procesului, cu nerespectarea repartizării aleatorii reale şi a continuităţii, să fie
aduşi judecători, care să respingă apelul, ignorând probele, privind fraudarea cu intenţie a
proprietăţii.
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Considerentele urmatoare sugereaza ca hotararea de respingere a contestatiei in
anulare s-a luat intr-un alt cadru, este motivata de imprejurarea ca:
- judecatorii Stefan Irina si Gaitan Aurel nu au pus in discutie cererea prejudiciala
privind sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru lamurirea cu putere de lucru judecat
chestiunea juridica privind continuitatea si repartizarea aleatorie prin obligatia introducerii in
ECRIS a cauzelor.
- judecatorii au cunoscut hotararea care trebuie pronuntata cat mai repede, in folosul
partii care a furat proprietatea, fara sa mai fie nevoie de lamurirea unor chestiuni juridice care
sa contribuie la hotararea care urmeaza
- judecatorii au primit cauza 4297/2/2019 cu nerespectarea legii privind repartizarea
aleatorie pe sectii si catre completul de judecata implicat;
- judecatorii au amendat contestatorul pentru ca a formulat cerere de recuzare
prevazuta in lege, fara sa ii permita sa o motiveze
- la hotararea respingerii cererii de recuzare si amendarea subsemnatului a participat
judecator Jderu Claudia in legatura cu care exista indicii ca anterior a fost incalcata dispozitia
legii privind continuitatea, in dosar penal nr. 30272/3/2007, in care judecatorii Bombos Otilia
si Nita Mihaela carora le-a fost repartizata aleatoriu cauza initial, au fost inlocuite cu
judecatorii Jderu Claudia si Tocan Isabelle, desi judecatorul Bombos a continuat activitatea
profesionala la Tribunalul Bucuresti pana in anul 2017
- climatul desfasurarii procesului a fost ostil.
Astfel,
La termenul de judecata din 12.12.2019, in dosarul nr 4297/12.12.2019, am depus o
cerere incidentala prin care, in temeiul art. 475 si 476 alin 1 cod procedura penala, am solicitat
sa fie sesizata ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari, pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept, si suspendarea cauzei, pana la pronuntarea cu privire la aceasta chestiune de drept.
Am motivat ca sunt intrunite cerintele art 475 cod procedura penala, deoarece exista
o chestiune de drept de a carei lamurire depinde solutionarea pe fond a cauzei si asupra careia
Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a statuat printr-o hotarare si nici nu face obiectul unui
recurs in interesul legii in curs de solutionare.
Chestiunea de drept cu privire la care am solicitat sa se pronunte ICCJ, a fost aceea de
a statua daca prevederea din art. 426 litera d) teza I cod procedura penala, respectiv “instanta
de apel nu a fost compusa conform legii”, este indeplinita si in situatia in care compunerea
completului de judecata a fost schimbata pana la inceperea dezbaterilor, cu incalcarea
prevederilor art 11, art 52 alin (1) si art 53 alin (1) si (2) din Legea 304/2004. Aceasta analiza,
se impune in contextul dispozitiilor art 354 cod procedura penala alin 2, care prevede ca pe
tot parcursul judecatii, completul trebuie sa ramana acelasi.
Potrivit acestei dispozitii, sintagma “compunerea instantei potrivit legii”, nu se refera
numai la numarul de judecatori care trebuie sa participe potrivit legii la solutionarea unei
cauze, ci si la respectarea principiului continuitatii completului de judecata in tot parcursul
procesului.
In cerere am precizat ca inlocuirea completului de judecata alcatuit din magistratii
Luminita Cristiu - Ninu si Dan Lupascu cu magistratii Stramb Codruta si Badescu Irina a condus
si coincide cu compunerea nelegala.
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Magistratii Stramb Codruta si Badescu Irina au primit cauza spre judecare, in urma unor
cereri de schimbare a zilei de judecata, fara insa sa-si pastreze, potrivit principiului
continuitatii, spre solutionare dosarele deja repartizate.
In cererea prejudiciala am solicitat ca ICCJ, in temeiul art 475, 476 alin 1 cod procedura
penala si CJUE, in temeiul art 276 TFUE sa lamureasca si sa statueze prin hotarare cu putere
de lucru judecat cu privire la intinderea notiunii de “incalcare a normelor referitoare la
alcatuirea instantei“ prevazuta expres de art 426 lit d) cod procedura penala “cand instanta
de apel nu a fost compusa potrivit legii, ori a existat un caz de incompatibilitate “coroborat cu
art 354 cod procedura penala. Am solicitat in acest sens ca instanta suprema sa se pronunte
cu privire la posibilitatea ca aceasta notiune de drept procesual penal sa includa incalcarile
privind normele de drept cuprinse in art 11, art 52 alin (1) si art 53 alin (1) si (2) din Legea
304/2004. Am aratat ca de lamurirea acestei chestiuni de drept depinde solutionarea in fond
a contestatiei in anulare, dar si ca ICCJ nu a mai statuat asupra acestei probleme, care are
caracter de noutate.
Cu toate ca cererea privind sesizarea ICCJ a existat la dosar, a fost motivata in fapt si in
drept, instanta nu a pus-o in discutie, nu mi-a dat cuvantul pentru a o sustine si nu s-a
pronuntat asupra ei.
Solutionarea de catre ICCJ a chestiunii de drept privind continuitatea si repartizarea
aleatorie prin introducerea in ECRIS in ordinea din registrul general, ar fi avut o inraurire
directa in cauza supusa judecatii si ar fi condus la admiterea contestatiei in anulare si
rejudecarea apelului. Solutionarea cererii formulate de mine, catre ICCJ, ar fi constituit
clarificarea de catre ICCJ pentru sistemul judiciar, deoarece ar fi solutionat o problema
importanta de drept, care nu a fost ridicata si dezbatuta pana in prezent.
In consecinta, doar o ancheta penala ar putea sa lamureasca aceste considerente:

a) Motivul obiectiv pentru care judecătorul Ninu Cristiu Luminiţa nu a continuat
soluţionarea cauzei 2485/300/2011, deşi a continuat să-şi exercite profesia de judecător si
preşedinte secţia II-a penală, iar ulterior, pentru şase termene de judecată a intrat din nou în
completul de judecată S2C7A.

b) motivul pentru care in Decembrie 2015 preşedintele secţiei a II a penale a Curţii a
propus completul de judecată compus din judecătorii Ninu Cristiu/Lupaşcu (pensionat) să fie
înlocuit cu judecătorii Gagescu/Nicolescu, după o lună, fără un motiv pertinent,

c) motivul pentru care preşedintele secţiei a II a penală la data de 13.01.2019 a propus
să se aprobe cererile judecătorilor Strâmb/Bădescu care au trecut fara dosarele pe care le
aveau in lucru la acea data „intr-un complet de apel in ziua de marţi”, din „motive personale”,
deşi legal ar fi trebuit să facă schimb de zile şi săli de judecată cu tot cu dosarele pe care le
aveau primite fiecare în urma procedurii legale de repartizare aleatorie, modalitate in care se
asigura principiul continuitatii completului.

d) Lamuriri care decurg din incalcarea legii de catre presedintele sectiei care a propus
mutarea si judecatori care au formulat cererile de mutare in alt complet S2C7A, fara dosare,
vizand „motive personale”, avand in vedere ca motivul inlocuirii mentionat de Curtea de Apel
Bucuresti in adresa din 25.01.2019 este „fluctuatii de personal”, sinomim conform dex cu
„mutarea dintr-un loc in altul”, dar nu motive obiective asa cum prevede legea, conform extras
din adresa Curtii din 25.01.2019:
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e) Motivul pentru care cererile magistratilor Gagescu/Nicolescu si Stramb/Badescu nu au
fost inregistrate in registrul intern al Curtii de Apel, in contextul in care cererile magistratilor
privind „motive personale” nu contin viza presedintelui Curtii de Apel de repartizare spre
solutionare colegiului de conducere si daca din audierea subiectilor implicati rezulta data cand
au fost completate cererile care contin data de 13.01.2016 sau in data de 2019 cand mi-au
fost transmise, posibil datate retroactiv.
In acest context Curtea de Apel Bucuresti a incalcat grav dispozitiile legale potrivit
carora cererile judecatorilor Risantea Gagescu/Alin Sorin Nicolescu, Stramb Codruta/Badescu
Irina ar fi trebuit sa fie inregistrate in registrul colegiului de conducere conform art. 19 din
Hotararea CSM 1375/2015. Din aceasta perspectiva se justifica sa fie cercetate data cand au
fost redactate şi înregistrate în realitate în registrul instanţei cererile celor patru magistraţi
Strâmb/Bădescu, respectiv Gagescu/Nicolescu având în vedere gradul identic ca format al
cererilor care ambele evidentiaza „motive personale” şi data de 13.01.2016 mentionata pe
cereri sugereaza motive netransparente care exceed legii.

f) Motivul pentru care completul initial a repus cauza pe rol, a dispus din oficiu expertiza
dar nu a stabilit ce sa clarifice expertiza.
g) de ce la judecătoria sector 2 a fost pusă în discuţie ordinea înlocuirii celor doi
judecători cu un vot 3:2 si nu au fost inlocuiti aleatoriu, împrejurare care a favorizat aşteptarea
judecătorului preferat Ivancioiu F, care la acea dată nu îndeplinea avizele legale pentru a fi
adusă în dosar, cu rezultatul sentinţei nr. 547 de achitare în dosar 2485/300/2011.
h) motivul exprimat de judecătorii Strâmb şi Bădescu pentru care nu au solicitat sa se
mute cu tot cu dosare şi sa schimbe ziua şi sala de judecată cu tot cu dosarele pe care le aveau
repartizate în lucru fiecare complet de judecată.

i) magistraţi cu funcţii de conducere nu au transmis înscrisurile solicitate de petent în
temeiul art. 8 din ordonanţa 27/2002, pentru a ascunde nerespectarea legii, cu ocazia
înlocuirii/aducerii unor judecători preferaţi, care au pronunţat hotărâri de achitare, favorabile
persoanelor care au fraudat proprietatea.
In concluzie, la Curtea de Apel Bucuresti s-a urmarit acoperirea incalcarii legii in dosar
2485/300/2011 privind inlocuirea judecatorilor cu nerespectarea evidenta a continuitatii si
au fost implicati magistrati cu functii de conducere in Curtea de Apel care ulterior au
promovat.
- dosarul 4297/2/2019 a fost distribuit completului de judecata nr. S1C14A cu
incalcarea legii privind repartizarea aleatorie intre sectiile I si II penala si ulterior completului
de judecata preferat cu rezultatul respingerii contestatiei in anulare
- abuzurile evidente si ostilitatea magistratilor implicati in cauzele 2485/300/2011 si
4297/2/2019, sprijiniti de abuzurile magistratilor cu functii de conducere, evidentiaza
interesul privind achitarea inculpatilor si nerecuperarea prejudiciilor patrimoniale si
respingerea Contestatiei in anulare.
Presedintele Curtii de Apel Bucuresti, la data inlocuirii, cu incalcarea legii, a completului
de judecata nr. S2C7A, a fost doamna judecator Savonea Lia, care ulterior a accesat functia de
presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii iar presedintele sectiei a II a penale, doamna
Cristiu Ninu Luminita, care la data inlocuirii era membru in completul de judecata. Ulterior a
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promovat vicepresedinte si apoi presedinte cu delegatie la Curtea de Apel.
În realitate, s-a urmărit simularea desfăşurării unui proces penal, al cărui rezultat era
deja stabilit, respectiv obţinerea unei hotărâri judecătoreşti de achitare, chiar şi prin ignorarea
vădită a probelor privind existenţa faptelor penale şi a vinovăţiei autorilor acestora, cu
consecinţa favorizării acestora.

2. COORDONAREA REPARTIZĂRII CAUZEI CIVILE NR. 4320/2/2019 LA CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA
A IX CONTENCIOS DINTRE SUBSEMNATUL ŞI INSPECŢIA JUDICIARĂ CU CALITATE DE PÂRÂTĂ, IN LEGATURA CU
CARE EXISTA INSCRISURI CARE PUN IN LUMINA CA ACEASTA NU A RESPECTAT LEGEA PRIVIND REPARTIZAREA
ALEATORIE A SESIZĂRII DIN 14.02.2019 CATRE UN INSPECTOR JUDICIAR, PENTRU CA INSPECTIA JUDICIARA SA NU
EFECTUEZE VERIFICARI SI SA ÎMBRATISEZE OPINIA CARE A FOST TRANSMISA DE CĂTRE INSTANŢELE CARE AU
ÎNCĂLCAT LEGEA.

În temeiul art. 8 din Ordonanţa 27/2002, am solicitat în data de 14.01.2020 informaţii
şi înscrisuri privind dovada repartizării aleatorii care nu mi-au fost comunicate. Acţiunea de
anulare a rezoluţiei inspecţiei judiciare a fost transmisă la Curtea de Apel Bucureşti în data de
26.07.2019 prin email la ora 16:13. Dosarul 4320/2/2019 s-a format în urma transmiterii
acţiunii pe email în 26.07.2019 ora 16:13 dar Curtea de Apel nu ne-au transmis inscrisurile
solicitate care sa dovedească daca introducerea in aplicatia ECRIS a cauzelor s-a efectuat in
ordinea intrarii si inregistrarii la instanta, iar cauza a fost repartizata aleatoriu catre completul
de judecata nr. 9 alcatuit din dna judecator Laura Marina Andrei, fost presedinte la Tribunalul
Bucuresti.
In data de 25 mai 2020 am transmis Curtii cerere revenire la solIcitarea de mai sus.
La termenul de judecata din 10 iulie 2020, presedintele completului de judecata din
dosarul nr. 4320/2/2019 a dispus amanarea cauzei pentru a intocmi referat catre conducerea
Curtii de apel, care sa ceara comunicarea de catre Curte a inscrisurilor solicitate de mine.
Dispozitia presedintelui de complet care a amanat solutionarea cauzei pentru a intocmi
si transmite un referat prin care cere sa se depuna la dosar inscrisurile solicitate de mine in
mod repetat, prin mai multe adrese, dovedeste ca acestea sunt necesare, utile, concludente
si pertinente in vederea solutionarii cauzei.
Numai prin dovada ca dosarele au fost introduse in sistemul de repartizare ECRIS in
ordinea inregistrarii in registrul general de dosare se poate stabili daca completul de judecata
a fost investit in mod legal.
Alaturi de aceasta dovada este necesar a se analiza si ceilalti factori care pot influenta
algoritmul de repartizare a cauzelor si anume complexitatea dosarului, complexitatea
aditionala pe complet, ponderea datei sedintei, compatibilitatea completului in functie de
obiect, factorul de aleatorietate. De altfel, obligativitatea introducerii dosarelor in sistemul
ECRIS in ordinea inregistrarii acestora la instanta, este prevazuta si in ghidul grefierului.
Sesizarea/plangerea catre Inspectia Judiciara vizeaza incalcarea legii de catre mai
multe instante de judecata in legatura cu nerespectarea continuitatii si a repartizarii aleatorii
reale, in urma dovedirii introducerii in ECRIS a cauzelor in ordinea sosirii acestora la instanta.
In plangere a fost solicitat Inspectiei Judiciare sa efectueze proba cu expertiza
informatica, proba necesara si utila, care a fost respinsa nemotivat si nejustificat de Inspectia
Judiciara, care si-a insusit raspunsurile instantelor fara nici o verificare asupra realitatii
acestora.
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Sesizarea catre CSM a mentionat incalcari ale legii in cadrul Curtii de Apel Bucuresti,
Tribunalul Mehedinti, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Arges.
La data incalcarii Legii sesizate in plangerea catre CSM, presedinte al colegiului si al
Curtii de Apel Bucuresti a fost dna judecator Savonea Lia care la data solutionarii plangerii a
detinut functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.
In plus, este de notorietate ca dl. Netejoru, director la Inspectia Judiciara, a beneficiat
de sprijinul efectiv al dnei Savonea, in calitate de presedinte CSM.
3. COORDONAREA ÎNCĂLCĂRII LEGII LA CURTEA DE APEL BUCURESTI SI LA ICCJ PRIVIND CONTINUITATEA, ÎNLOCUIREA
JUDECĂTORULUI TITULAR GHEORGHE GRECU CU JUDECĂTORUL BULANCEA MAGDALENA CARE A FOST ADUS DE LA IASI, CU
REZULTATUL ÎNCĂLCĂRII DREPTULUI LA APĂRARE ÎN DOSAR 27411/2/2005, RESPINGEREA ACŢIUNII, PRIN CARE A FOST
SOLICITATA OBLIGAREA CONSILIULUI CONCURENŢEI SA ÎNDEPLINEASCĂ SENTINTA NR. 302/2005 A CURŢII DE APEL
BUCUREŞTI ŞI DECIZIA 37/2006 A ÎNALTEI CURŢI DE CASATIE ŞI JUSTIŢIE PRIVIND EFECTUAREA INVESTIGAŢIEI LEGALE ÎN
CAZUL COMPANIEI AMERICANE COLGATE PALMOLIVE SRL.

Nerespectarea de către magistraţi din conducerea Curţii de apel Bucureşti si din cadrul
sectiei de contencios administrativ, împreună cu magistraţii implicaţi în soluţionarea unor
anumite dosare, a normelor legale care reglementeaza continuitatea judecătorilor din
completul desemnat aleatoriu, prin înlocuirea unor magistraţi în timpul procesului cu cei
„aleşi” şi dispuşi să participe la simularea procesului vizat, cu rezultatul obţinerii la „ordin” a
unor hotărâri judecătoreşti care ignoră legea şi probele din dosar:
(1)
Simularea procesului civil echitabil, in dosar nr. 27411/2/2005 al Secţiei
contencios administrativ, în contextul în care judecătorul Bulancea a blocat accesul
reclamantei la probele din dosar, cu rezultatul urmărit de magistraţi din conducerea Curţii de
Apel Bucureşti şi magistratul înlocuit cu încălcarea legii, de a respinge acţiunea civila în dosar
nr. 27411/2/2005 privind restituirea cauzei la Consiliul Concurenței pentru efectuarea
investigaţiei, pentru îndeplinirea hotărârii judecătoreşti nr. 37/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, ignorându-se legea şi Hotărârea nr 452/12.03.2009 a CSM.
Încălcarea principiului continuităţii, ca urmare a trecerii dosarului 27411/2/2005 de la
judecătorul Gheorghe Grecu la judecătorul Bulancea Magdalena Diana, deşi judecătorul
Gheorghe Grecu a continuat activitatea de judecător la Curtea de Apel, a avut scop şi rezultat
respingerea probelor concludente, admiterea neîntemeiată a excepţiei lipsei de interes
invocată din oficiu de către instanţa şi de către intervenienta Colgate Palmolive şi respingerea
pe fond a acţiunii reclamantei Prestige, care a avut obiect obligarea de către instanţă a
redeschiderii investigaţiei şi aducerea la îndeplinire a hotărârii Curţii de Apel nr. 302 privind
obligarea pârâtului Consiliul Concurenţei să declanşeze şi să efectueze investigaţia legală pe
bază de probe, care să fie aduse la dosar, cu consecinţa vătămării intereselor procesuale şi
prejudicierea patrimonială a reclamantei Prestige Trading.
Pentru ca, considerentele de mai sus depasesc sfera coincidentelor, apreciez ca
magistraţi din conducerea Curţii de Apel Bucureşti şi judecătorul nou in completul nr. 15, cu
nerespectarea legii adus în timpul procesului civil, , au urmărit şi realizat respingerea acţiunii
Prestige, având în vedere următoarele considerente:
- încălcarea dreptului la apărare al subscrisei Prestige şi ca urmare a împrejurării că
reclamanta a fost împiedicată de judecătorul nou adus să ia cunoştinţă de probele cu înscrisuri
sub pretextul că acestea sunt SECRETE (!!??), care au fost încuviinţate chiar de el şi au fost
depuse la dosar de către Consiliul Concurenţei, şi
- nerespectarea dreptului la un proces echitabil bazat pe probe si a dreptului la
apărare al reclamatei Prestige ca urmare a respingerii probelor solicitate, probe cu înscrisuri,
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probe cu martori şi cu expertiză;
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti reglementează la art. 22
alin 1 lit c) şi d) şi art. 26 lit b) modul în care sunt compuse completele de judecată şi în care
se pot inlocui judecatorii, situaţia excepţională în care această schimbare este posibilă, cât şi
necesitatea aprobării de către colegiul de conducere a acestor schimbări. Numai că, nu a
existat situaţia excepţională care a impus preluarea dosarului de la judecătorul Gheorghe
Grecu care a continuat să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Curţii de Apel Bucureşti şi
repartizarea cauzei unui judecător preferat nou numit, în condiţiile în care acesta din urmă
trebuia să preia doar dosarele judectorului pensionat Carata Glodeanu, în locul căreia a fost
numit Bulancea Diana Magdalena prin decizia CSM, conform extras: “Repartizarea doamnei
judecător Bulancea Diana Magdalena s-a făcut potrivit Hotărârii nr. 452/12 martie 2009 a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ulterior eliberării din funcţie, prin pensionare, a
judecătorului Carata Glodeanu Constanța Floriana (Decretului Preşedintelui României nr. 52/1
aprilie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 226/7 aprilie 2009).”
În fapt, de la Curtea de Apel Bucureşti a plecat prin pensionare judecătorul Carata
Glodeanu, în locul căreia a fost numită Bulancea, însă acesteia din urmă i-au fost repartizate
spre soluţionare dosarele judecătorului Gheorghe Grecu, printre care era şi dosarul dintre
Prestige şi Consiliul Concurenţei privind investigaţia Colgate Palmolive, deşi, conform
regulamentului de ordine interioară, judecătorului nou numit trebuia să i se repartizeze spre
soluţionare dosarele judecătorului pensionat al cărui loc vacant la preluat prin hotărârea
anterior menţionată a CSM.
Înlocuirea nelegală a judecătorului titular Gheorghe Grecu cu judecătorul Bulancea a
fost făcută de magistraţi din conducerea Curţii de Apel Bucureşti cu REZULTATUL de a mi se
respinge probele în cauză, de a ni se încălca dreptul la apărare prin invocarea unor înscrisuri
faţă de care nu ne-am putut apăra şi faţă de care, nici nu există dovada că pretinsele înscrisuri
„SECRETE” au existat la dosarul cauzei.
La dosar nu au existat înscrisurile în legătură cu care judecătorul Magdalena Bulancea
a menţionat că sunt „secrete”, magistratul a creat aparența unor „PROBE” în dosar si aparenţa
de legalitate a unei hotărâri, nelegală şi netemeinică, care a fost dispusă cu încălcarea
dreptului la apărare şi a principiului oralităţii şi contradictorialităţii, art. 14 alin 5 şi art. 15
c.proc.civ, probele din dosar nu pot fi secrete, faţă de părţile din cauză. Acestea sunt motivele
reale care conturează înlocuirea cu încălcarea legii şi respingerea acţiunii prin admiterea unei
excepţii în legătură cu care s-a opus şi Consiliul Concurenţei în calitate de pârât, care a arătat
că este de accord sa deschidă investigaţia în cazul Colgate Palmolive.
(2) La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul de judecată nr. C7 compus din Marcu
Simona, Sârbu Carmen, Manicutu Nicolae a ignorat motivele din cererea de strămutare a
cauzei la altă Curte de Apel din ţară care a făcut obiectul dosarului nr. 6567/1/2011. Am
solicitat informaţii şi înscrisuri în legătură cu repartizarea cauzei, pe care ICCJ nu le-a transmis.
(3) Recursul la ICCJ în dosarul 27411/2/2005 a fost soluţionat formal. Completul de
judecată nr. C1 compus din Duican Doina, Voicu Rodica Florica şi Păun Luiza Maria a respins
recursul şi ICCJ nu mi-a comunicat înscrisurile cerute în vederea dovedirii că ar fi existat o
repartizare aleatorie rezultată prin introducerea în ordinea sosirii cauzelor la instanţă.
La data inlocuirii cu incalcarea evidenta a legii, privind continuitatea judecatorului
Gheorghe Grecu in dosar 27411/2/2005, presedintele colegiului si al Curtii de Apel Bucuresti
a fost adusa dna Savonea Lia, care a aprobat/nu s-a opus.
4. COORDONAREA UNOR INSTITUŢII JUDICIARE, NERESPECTAREA LEGII DE CĂTRE JUDECĂTORI CU FUNCŢII
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DE CONDUCERE ŞI DE EXECUŢIE, INFORMATICIENI, GREFIERI, PROCURORI, POLIŢIŞTI, CU REZULTATUL OBŢINERII
ÎN CAUZA CIVILĂ 3414/1285/2011 ŞI ÎN CAUZA PENALĂ 3680/P/2017 A UNOR HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI SI
MASURI, CARE SA FAVORIZEZE PERSOANELE CARE AU FRAUDAT PROPRIETATEA.

1) La Tribunalul Specializat Cluj, cauza civilă nr. 3414/1285/2011, prin informaticieni şi
grefieri, a fost distribuită judecătorului Oros Voichita, care anterior primise suma de 10.000
lei de la societatea Farmec SA, parată în dosar.
Preşedintele Tribunalului, în temeiul art. 14 din hotărârea CSM 1375/2015: „(i)
urmăreşte şi răspunde de repartizarea aleatorie a cauzelor”, iar la acea dată a fost judecătorul
Motu Iancu Flavius – NAŞUL de CUNUNIE al lui Ani Cristian, manager la societatea parată, care
a menţionat în procesele verbale de şedinţă un cvorum nereal al prezenţei acţionarilor la votul
cu care s-au luat hotărârile în şedinţele acţionarilor la Farmec SA. Nu a existat o repartizare
aleatorie a cauzei. Tribunalul Specializat Cluj ne-a trimis fişa dosarului 3414/1285/2011 din
care rezultă că dosarul a fost înregistrat automat în data de 19.08.2011, dar nu ne fac dovada
datei intrării dosarului.
Judecătorul Oros Voichita a respins cererile de probe cu înscrisuri, a dispus efectuarea
a două expertize diferite. Înţelegerea tacită a fost ca experţii parte ai reclamantului sa nu
primească documentele care au fost cerute de experţi, necesare efectuării celor două
expertize, experţii numiţi sa efectueze câte un raport şi sa evindentieze o situaţie care nu
corespunde realităţii, iar judecătorii sa tolereze la dosar aceste probe aranjate, în legătură cu
(i) verificarea realităţii şi legalităţii cvorumului de prezentă, numărul de acţiuni cu care s-a luat
hotărârea care a fost trecut în procesul verbal de şedinţa şi cu (ii) verificarea unor înregistrări
în contabilitatea societăţii pe acţiuni Farmec SA, care decurg din operaţiuni fictive cu alcool
accizat şi servicii suspect nereale şi care au diminuat profitul impozabil.
Pentru că cererea către instanţă din data de 11.12.2014 am transmis-o mai multor
instituţii publice cât şi media, judecătorul Oros a revenit cu prudenţă la profesia de „justiţiar”
şi a dispus societăţii pârâte Farmec sa furnizeze experţilor consilieri toate documentele de care
expertul numit a spus că beneficiază, conform extras din:
- încheierea de la termenul din 26.06.2015: “Se pune în vedere pârâtei sa asigure
accesul deplin şi transparenţă la toate documentele necesare efectuării expertizei, inclusive
atunci când expertul are nevoie de a copia sau scana anumite documente contabile. Atrage
atenţia tuturor experţilor numiţi în cauză asupra obligaţiei de confidenţialitate. Menţine în
sarcina pârâtei dispoziţia de a pune la dispoziţia experţilor consilieri documentele, inclusiv
modalitatea stabilită prin încheierea din 21.01.2015, tocmai în considerarea avantajului
pârâtei, deţinătoare a acestor documente, în ceea ce priveşte derularea lucrărilor în vederea
efectuării expertizei. Atrage atenţia experţilor consilieri asupra necesităţii de a respecta
obligaţia de confidenţialitate dar şi programul stabilit cu expertul desemnat în cauză…Pune în
vedere pârâtei sa asigure accesul experţilor consilieri la toate documentele studiate de
expertul numit de instanţă, în sensul de la le pune la dispoziţie spre studiu, iar, în cazul în care
expertul consilier solicită efectuarea de copii, sa permită acest lucru pe cheltuiala expertului
reclamantului, astfel cum s-a dispus anterior de către instanţă.”
- încheierea din data de 21.01.2015: „pune în vedere pârâtei sa prezinte experţilor
asistenţi ce participă la efectuare expertizei judiciare contabile ce se realizează de către dna
expert Pintea Mirela Oana statele privind repartizarea nominală a dividendelor pe fiecare
acţionar pentru anii 1998-1998, conţinând semnături a acestor acte şi liste nominale privind
sumele rezultate din facilitatea acordată pârâtei menţionate în procesul verbal nr.
368/13.11.2014 încheiat de experţii asistenţi.....”.
Fata de noua pozitie a presedintelui de complet, de dispozitiile date de acesta privind
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obligarea expertului numit de a pune la dispozitia expertei parte documentele si actele
studiate la dosar, reprezentantii Farmec SA au manifestat ingrijorare. Ca urmare, Farmec SA a
formulat cerere de stramutare a cauzei, cerere care a facut obiectul dosarului nr. 1312/1/2015
la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
2) La Înalta Curte de Casaţie şi Justitie, apărătorii Farmec SA, care „coordonează”
actul de justiţie, au iniţiat cu succes o cerere de strămutare în numele societăţii pe acţiuni
care a fraudat Legea şi proprietatea, după ce, anterior, ICCJ respinsese trei cereri de
strămutare formulate de catre subsemnatul, cu motive diferite, a aceleaşi cauze comerciale
3414/1285/2011.
Cererea a făcut obiectul dosarului nr. 1312/1/2015 şi a fost introdusă în ECRIS într-o
ordine diferită faţă de ordinea intrării cauzelor la instanţe, fiind transmisă manual la secţia a II
a civilă pentru ca dosarul sa fie dat la completul de judecată compus din magistraţii Buda
Marian, Voicheci Eugenia şi Branzan Constantin. ICCJ a admis cererea Farmec de strămutare
şi a trimis cauza la Tribunalul Argeş, deşi cererea nu conţine motive care sa justifice bănuiala
legitimă privind influenţarea justiţiei, conform art 37 alin (2) V.c.pr.civ potrivit căruia:
„Bănuiala se socoteşte legitimă ori de care ori se poate presupune că nepărtinirea
judecătorilor ar putea fi ştirbită datorită împrejurării pricinii, calităţii părţilor ori vrăjmăşiilor
locale”, întrucât în cerere s-a menţionat că: „din starea de fapt expusă, reiese cu claritate că
ne aflăm în faţa unei situaţii „sensibile”. Situaţia derivă atât din forumularea de către
reclamant a mai multe cereri, atât de recuzare, cât şi de strămutare în prezentul proces, dar şi
din cererile de abţinere formulate de judecătorul cauzei, cereri care au fost respinse, deşi
judecătorului în cauză i-au fost admise mai multe declaraţii de abţinere în cauzele ce se
repartizau aleatorie având ca parte societatea Farmec SA” .
Cererea de strămutare iniţiată de Farmec este postată pe site-ul www.coruptiefunctionaripublici-ofiteri-farmec-consiliulconcurentei.ro, intitulat DESPRE CORUPŢIA DIN
ROMÂNIA, CARE DISTRUGE AFACERI ŞI VIEŢI, inclusiv cererile subsemnatului care au fost
respinse.
Pentru că, anterior cererilor de strămutare privind dosarul 3414/1285/2011, secţia a II
a comercială din cadul ICCJ a admis subsemnatului un număr de 38 de cereri de strămutare,
persoane din conducerea instanţei superioare au întocmit un act scris de mână că cererile de
strămutare a dosarului 3414/1285/2011 sa fie trecute la secţia I, necompetentă, şi au fost
respinse fără ca ICCJ sa facă dovadă cu înscrisuri a ordinii de introducere în ECRIS, în
probaţiunea repartizării aleatorii, astfel:
- cererea ce a format obiectul dosarului nr. 8167/1/2011 al ICCJ, complet de judecată
compus din judecător Susanu Rodica, Moglan Raluca, Nestor Beatrice;
- cererea ce a format obiectul dosarului nr. 5136/1/2012, complet de judecată compus
din judecător Curelea Lavinia preşedintele secţiei, Nicolae Adina, Tarcea Livia;
- cererea ce a format obiectul dosarului nr. 659/1/2013, complet compus din judecător
Susanu Rodica care a participat şi la respingerea primei cereri, Floarea Elena, Aurelia Rusu.
Ulterior, Tarcea Livia a promovat în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justite, dna Voicheci Eugenia a promovat preşedinte la secţia II a civilă în perioada 2017-2020,
iar în anul 2020 dl Buda Marian a promovat preşedinte la secţia II civilă,
Din perspectiva considerentelor de mai sus, în mod legitim, se conturează premisa că
mutarea dosarului civil 3414/1285/2011 de la Tribunalul Specializat Cluj în jurisdicţia Curţii de
Apel Piteşti, în data de 29.04.2015, de către completul de judecată compus din magistraţii
VOICHECI EUGENIA, BUDA MARIAN, Constantin Brânzan, a fost efectuată cu scopul ca în
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dosar să se respingă toate cererilor de probe, să se înlăture proba cu expertiză privind
descărcarea de gestiune în curs de efectuare să se pronunţe hotărâri favorabile
administratorilor societăţii pe acţiuni, cu nerespectarea legii, a dreptului la un proces echitabil
şi a dreptului de proprietate, dosarul fiind trimis spre judecată la instanţe din Piteşti, având în
vedere legături organizate care au fost previzionate ca favorabile societăţii pârâte.
Din această perspectivă, a patra cerere de strămutare a cauzei 3414/1285/2011 de la
Tribunalul Cluj, efectuată de subsemnatul, a fost distribuită la secţia a II a civilă şi a urmat
acelaşi complet, motiv pentru care am renunţat sa mai timbrez această cerere, fiind uşor de
previzionat rezultatul coordonat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în favoarea Farmec SA.
Repartizarea cererilor de strămutare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a făcut cu
nerespectarea simultană a dispoziţiilor prevăzute la art. 83 şi 93 din Hotărârea CSM 387/2005
şi art. 11 şi 139 din legea 304/2004, din perspectiva faptului că ICCJ nu a dovedit cu înscrisuri
ca urmare a petiţiilor subsemnatului cu privire la data intrării şi introducerii dosarului în
sistemul ECRIS în aceeaşi zi cu data intrării la instanţă a cererilor de strămutare menţionate
mai sus. Judecată in numele legii nu a existat, procesul echitabil a fost simulat, s-a desfăşurat
cu nerespectarea art. 2, 10, 11 din Legea 304 şi art. 2 alin (3) din Legea 303/2004.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a încălcat evident şi voit art. 8 din Ordonanţa 27/2002,
pentru că nu mi-a transmis înscrisurile solicitate în cereri, doveditoare privind introducerea
cauzelor la instanţe sau într-o ordine preferenţială, pentru a ascunde că dosarele au fost
repartizate completelor din care fac parte judecători preferaţi Buda Marian, Voicheci
Eugenia, Tarcea Livia, Susanu Rodica. Criteriul de distribuire a cauzelor pe secţii unor
judecători preferaţi a urmărit un anumit rezultat.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a simulat procesul civil în repetate rânduri.
Judecătorul Buda Marian a beneficiat de funcţia de preşedinte la secţia a II a civilă, după ce,
anterior, a primit dosarul nr. 1312/1/2015, cererea Farmec de strămutare – fără motive de
bănuială legitimă - şi a trimis dosarul 3414/1285/2011 la instanţele din Piteşti. Deşi am solicitat
în temeiul legii art. 8 din Ordonanţa 27/2002, ca ICCJ sa îmi comunice înscrisurile doveditoare
că ar fi existat o repartizare aleatorie, secţia coordonată de judecătorul Voicheci nu a răspuns,
împrejurare care confirmă că dosarul a fost introdus în aplicaţia electronică ECRIS, într-o
ordine preferenţială faţă de ordinea sosirii, astfel încât cererea sa fie repartizată completului
preferat şi sa fie admisă şi trimisă la Tribunalul Specializat Argeş.
3) la Tribunalul Specializat Argeş, introducerea în ECRIS a cauzei 3414/1285/2011 a fost
efectuata pentru a ajunge la judecătorul preferat.
În urma cererii subsemnatului către Tribunalul Specializat Argeş referitoare la
repartizarea aleatorie a dosarului 3414/1285/2011, instanţa ne-a transmis doar fişa acestui
dosar, fără fişele celorlalte dosare care au fost repartizate în aceeaşi zi şi fără a mi se comunica
extras din sistemul ECRIS, care sa conţină ora la care a fost repartizat fiecare dosar, pentru a
verifica dacă dosarele au fost introduse în sistemul electronic, în ordinea în care au intrat la
instanţă, respectiv, în funcţie de ora la care a fost primit fiecare dosar repartizat în ziua
respectivă.
La Tribunalul Specializat Argeş, magistratul Ionescu Ruxandra Maria, în calitate de
preşedinte al acestei instanţe, şi-a repartizat dosarul nr. 3414/1285/2011 cu încălcarea
dispoziţiilor prevăzute la art. 83 şi art. 93 din Hotărârea CSM 387/2005 şi art. 11 din Legea
304/2004, care reglementează repartizarea aleatorie şi instituie obligaţia repartizării dosarului
în aceeaşi zi cu data intrării acestuia la instantă, şi, deşi prin hotărârea de strămutare, ÎCCJ a
dispus “că menţine dispoziţiile şi măsurile care au fost dispuse anterior”, preşedintele
Tribunalului Specializat Argeş a revenit asupra probei cu expertiză privind gestiunea societăţii,
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ignorând faptul că aceasta se afla în desfăşurare de doi ani şi că 18 volume din dosar conţineau
probe care evidenţiază indicii privind înregistrări fictive în registrele anuale ale societăţii
Farmec şi care nu pot fi valorificate decât în cadrul unei expertize.
Probele din dosar au fost ignorate voit de către magistraţi, previzibil în favoarea
societăţii Farmec si în ocrotirea intereselor funcţionarilor acesteia, aşa cum a fost ignorată
lipsa oricărei valori probatorii a neregulilor constatate cu ocazia efectuării expertizei privind
nelegalitatea cvorumului la AGEA din 14.07.2011, în condiţiile în care a fost efectuată cu
nerespectarea normelor legale şi profesionale, având drept consecinţă încălcarea dreptului
subsemnatului la un proces echitabil, iar raportul întocmit şi semnat numai de expertul numit
Bogdan (fostă Pintea) şi experţii consilieri ai pârâtei Farmec, Vulpoi şi Culda, NU REFLECTĂ
OPERAŢIUNILE REALE ALE SOCIETĂŢII, nu soluţionează obiectivele stabilite de instanţă şi
conţine menţiuni necorespunzătoare realităţii, astfel cum rezultă din următoarele aspecte
semnificative:
- expertiza întocmita şi semnata de către aceşti experţi reprezintă un înscris fals din
perspectiva faptului că, la capitolul Concluzii, se menţionează că cvorumul cu care s-a luat
hotărârea AGEA din 14.07.2011 este legal, situaţie necorespunzătoare realităţii şi
documentelor invocate în susţinerea acesteia.
- expertiza nu evidenţiază documentele privind cererile de subscriere ale acţionarilor şi
chitanţele sau ordinele de plată, care să dovedească vărsămintele efectuate de către fiecare
acţionar în contul acţiunilor subscrise, în contextul în care din documentele de plată rezultă că
acţiunile au fost achitate de societatea Farmec pentru o parte semnificativă dintre acţionari.
Ignorarea voită a dispoziţiei date de tribunal la termenul din 30.04.2016 pune în lumină
COORDONAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI care a fost prestabilită într-un alt cadru,
avandu-se in vedere urmatoarele aspecte:
(a) la termenele de judecată din martie şi aprilie 2016 a participat dl Copae V., în calitate
de judecător de permanentă şi imprevizibil pentru persoanele care au organizat şi au
coordonat procesul; magistratul a dispus ca experţii parte ai reclamantului sa primească şi ei
documentele contabile cerute de experţi, necesare expertizei, conform extras din încheierea
de la termenul din 27.04.2016: „având în vedere solicitarea experţilor parte la care se referă
dispoziţia dată prin încheierea din 30.03.2016, instanţa constată că această obligaţie nu a fost
îndeplinită, documentele justificative de plată a vărsămintelor nefiind puse la dispoziţia tuturor
experţilor şi în temeiul art 187 alin 1 pct 2 lit e din C.pr.civ. aplică conducătorului unităţii pârâte
– societatea Farmec Sa o amendă civilă în sumă de 500 lei totodată dispune obligarea acestei
societăţi sa pună la dispoziţie documentele justificative către experţi consilieri ai
reclamantului”.
(b) ulterior hotărârii magistratului Valeriu Copae, judecătorii care s-au succedat în dosar
neîntâmplător, nu au adus la îndeplinire această dispoziţie şi nu au asigurat cadrul că experţii
parte ai subsemnatului-reclamant să primească documentele solicitate ;
(c) opinia experţilor parte ai reclamantului nu a putut fi întocmită, deoarece nu au primit
de la societatea Farmec documentele necesare expertizei, situaţie constatată şi de Tribunalul
Specializat Argeş la termenul din 30.03.2016, când a sancţionat societatea şi a dispus acesteia
să prezinte documentele cerute de experţii parte;
(d) experţii parte ai subsemnatului au întocmit şi depus la dosar raport privind
imposibilitatea efectuării expertizei. (a se vedea site-ul www.coruptie-functionaripubliciofiteri-farmec-consiliulconcurentei.ro, intitulat DESPRE CORUPŢIA DIN ROMÂNIA, CARE
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DISTRUGE AFACERI ŞI VIEŢI cu referire la simularea justiţiei în dosarul 3414/1285/2011 şi
dosarul penal 3680/P/2017 al Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti);
(e) coordonarea judecătorilor care s-au succedat în dosar la Tribunalul Specializat Argeş şi
Curtea de Apel Piteşti este accentuată şi de faptul că funcţionarii societăţii pârâte au fost
încurajaţi sa nu furnizeze experţilor parte documentele necesare expertizei prin refuzul dirijat
al judecătorilor Baraila Cristina şi Staiculescu Costinel de a respecta hotărârile Tribunalului
Argeş care au fost date în dosar, respectiv dispoziţiile din încheierea de la termenul din
27.04.2016 menţionată mai sus, din încheierea de la termenul din 22.06.2016, când instanţa
a dispus: „..experta cauzei sa facă dovadă că actele toate au intrat în posesia şi a experţilor
parte..”, şi din încheierea de la termenul din 18.05.2016, când Tribunalul a dispus:

(f) respingerea vădit netemeinică a obiecţiunilor la expertiza care a fost depusă la dosar
şi care nu evidenţiază operaţiunile economice reale, având în vedere că judecătorul Baraila
Cristina a respins obiecţiunile la expertiză pronunţându-se în cauză exclusiv prin luarea în
considerare a opiniilor expertului numit Bogdan (fosta Pintea) Mirela Oana şi a experţilor parte
ai pârâtei Vulpoi Marcel şi Culda Ioan, care au pretins că ar fi primit toate documentele, în
condiţiile în care expertiza nu reflectă realitatea.
(g) Judecătorul Bărăilă Cristina a cunoscut că nu au fost îndeplinite hotărârile
judecătoreşti care au fost date anterior în cauză si au fost menţionate mai sus, insa a acceptat
ca probă expertiza fără opinia experţilor parte ai reclamantului şi în lipsa documentelor pe
care Tribunalul a dispus sa le primească, îngrădindu-se voit de către judecător exercitarea
dreptului la apărare al reclamantului prin intermediul opiniei experţilor parte încuviinţaţi de
Tribunal
(h) la termenul de judecată din 22.11.2016 judecătorul a respins cererea aducerii
expertului în faţa instanţei pentru lămuriri şi efectuarea unei noi expertize, împrejurare care
încalcă art. 129 alin 5) cod proc civ vechi privind obligaţia aflării adevărului.
(i) În dosarul 3414/1285/2011 al Tribunalului Specializat Argeş, persoanele care au
coordonat au convins magistraţii să-şi ignore propria hotărâre ca expertul numit „sa facă
dovadă că toate actele au intrat în posesia şi a experţilor parte”, care a fost adoptată la
termenul din 22 iunie 2016;
(j) judecătorul fondului a ignorat cererea reclamantului de repunere pe rol a dosarului,
respectiv în vederea suspendării judecăţii ca urmare a faptului că în dosarul penal nr
3680/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti s-a dispus începerea urmăririi
penale pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 2 Cod penal, în
legătură cu neregulile expertizei depusă în dosarul civil.
4) La Curtea de Apel Piteşti, judecătorii recursului au cunoscut ce hotărâri trebuie sa
pronunţe încă înainte de începerea şedinţei de judecată în dosarul 3414/1285/2011, având
în vedere următoarele aspecte:
- dosarul nu a avut o „repartizare aleatorie” şi a fost dat completului nr. C2 alcătuit din
judecartorii preferaţi Fundatureanu Adina, Vâlvoi Denisa şi Dumitru Văduva, iar în urma cererii
subsemnatului de a mi se comunica informaţiile necesare pentru stabilirea modului de
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repartizare a dosarului la Curtea de Apel Argeş, instanţa nu pune la dispoziţiile documentele
solicitate şi răspunde conform extras:

- magistraţii anume alesi nu au efectuat o judecată, ci au pronunţat o hotărâre care a
fost prefigurată înainte de şedinţă, respectiv o anumită soluţie pregătită şi discutată într-un
alt cadru decât cel procesual civil, in urma ordinului primit sau a unei intelegeri extrajudiciare
care s-a concretizat, aşa cum am previzionat, în respingerea recursului subsemnatului,
admiterea recursului Farmec SA, admiterea recursului formulat de către expertul Pintea
Mirela şi obligarea mea la plata unei diferenţe de onorariu de expert de aprox. 60.000 lei,
suplimentar sumei de 15.032 lei onorariu de expert, pe care am plătit-o nemeritat ca urmare
a dispoziţiei Tribunalului Specializat Argeş.
Astfel, la termenul din data de 10.10.2017, încă din deschiderea şedinţei, preşedintele
completului de judecată a menţionat că “astăzi cauza rămâne în pronunţare”, fără ca vreunul
dintre apărătorii părţilor sa fi rostit un cuvânt.
În cererea de recurs am solicitat administrarea probei cu înscrisuri noi, insa preşedintele
instanţei a menţionat încă de la început, înainte ca şedinţa de judecată sa înceapă, faptul că
dosarul va rămâne în pronunţare, fără a fi dat cuvântul în contradictoriu pe utilitatea şi
concludenţa probelor. Prefigurarea respingerii oricăror probe cu înscrisuri echivalează cu
convingerea magistraţilor privind respingerea cererii de probe cu înscrisuri a fost formată şi
coordonată în afara cadrului legal, cu nerespectarea dispoziţiilor prevăzute în lege, la art.
127 “Pricinile se dezbat verbal, dacă legea nu dispune altfel.” şi 129 alin 5 cod procedură civilă:
„Judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice
greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă
a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. Dacă probele propuse nu sunt
îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, instanţa va dispune că părţile să
completeze probele. De asemenea, judecătorul poate, din oficiu, să pună în discuţia părţilor
necesitatea administrării altor probe, pe care le poate ordona chiar dacă părţile se
împotrivesc.”
În situaţia în care s-ar fi administrat probele cu înscrisuri propuse de către recurent, am
fi dovedit ca introducerea cauzei în ECRIS si repartizarea dosarului nu a fost efectuată în
aceeaşi zi cu data intrării dosarului în arhivă, deoarece preşedintele Tribunalului Specializat
Argeş, cunoscând ciclicitatea şi ordinea de repartizare a dosarelor pe complete în cadrul
sistemului Ecris, a aşteptat repartizarea altor dosare, după care în sistemul Ecris sa vină rândul
completului de judecată compus chiar din persoana sa şi să-şi repartizeze dosarul. În aceste
condiţii considerăm că repartizarea nu a fost aleatorie, ci dirijată.
Or, nerespectarea principiului distribuţiei aleatorii (consacrat de art. 11 şi art. 139 din
Legea 304/2004), atât la Tribunalul Specializat Argeş cât şi la Curtea de Apel Piteşti, cât şi ca
urmare a faptului că dosarul nu a fost repartizat în aceeaşi zi cu data intrării dosarului în
instanţă, reprezintă un motiv de nulitate absolută a hotărârii atacate şi a întregii judecăţi a
instanţei de fond, cu consecinţa desfiinţării sentinţei şi trimiterii spre rejudecare. Respingerea
probatoriului în dovedirea acestui motiv de nulitate absolută reprezintă o antepronuntare a
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judecătorilor cu privire la acest motiv de recurs. Completul de recurs a urmărit numai cum sa
mă prejudieze patrimonial, să-mi aplice o ”corecţie” în valoare de 75.000 lei, prin obligarea la
plată a diferenţei de 60.000 lei onorariu expertiză, vadit nejustificat pentru o expertiză care
prezintă doar aspecte neadevărate.
Respingerea cererii de suspendare a judecăţii, în temeiul art.244 VCPC, până la
soluţionarea procesului penal având obiect plângerea penală pentru săvârşirea faptei de
mărturie mincinoasă de către expertul Pintea Mirela, care a întocmit şi depus expertiza la
Tribunalul Specializat Argeş, reprezintă un alt motiv al prejudecării cauzei, accentuat şi de
faptul că a fost îmbrăţişată propunerea apărătorului pârâtei, iar completul de judecată a
recomandat ca după soluţionarea procesului penal sa promovăm cerere de revizuire, situaţie
faţă de care vă rugăm sa observaţi nu numai convingerea completului că în ziua respectivă
trebuia judecată cauza, dar şi graba excesivă privind soluţionarea recursului la termenul din
data de 10.10.2017.
Mai mult, instanţa de recurs a ignorat şi faptul că instanţa de fond nu a dispus
lămurirea obiecţiunilor la raportul de expertiză formulate de către subsemnatul şi nici nu a
dispus, în temeiul art. 211 VCPC, aducerea expertului în instanţă pentru a oferi lămuriri orale,
încălcându-se în acest mod disp.art.129 alin.5 VCPC privind luarea măsurilor necesare în
vederea aflării adevărului.
Graba excesivă de a se judeca fondul cauzei s-a manifestat şi prin aceea că s-a constituit
imediat completul din magistraţii Nuţă Corina, Chiornita Gabriela şi Ursula Sanda şi a fost
fixată judecarea cererii de recuzare în aceeaşi zi, peste o oră şi jumătate, respectiv la ora 12.30,
care a fost respinsă, hotărâre previzibilă câtă vreme preşedintele completului recuzat a
suspendat cauza şi a menţionat că ne vedem după ora 12, după soluţionarea cererii de
recuzare.
Faţă de împrejurarea că judecătorii au cunoscut că domiciliul subsemnatului este în
Bucureşti, sector 2, iar, potrivit legii, plata taxei de timbru se achită la organele fiscale de
domiciliu, iar nu în Piteşti, completul desemnat pentru judecarea cererii de recuzare a fixat
termenul peste o oră şi jumătate, ambele complete de judecată nu au dorit altceva decât să
se soluţioneze recursul în aceeaşi zi şi sa se pronunţe hotărâri prestabilite judecăţii, în favoarea
societăţii Farmec SA.
Expertiza efectuată în cauză la instanţele din Piteşti a reţinut neadevărat că expertul a
primit registrul acţiunilor, registrul acţionarilor cu vărsăminte, cât şi documentele de plată ale
fiecărui acţionar în contul acţiunilor, şi astfel a constatat că acţiunile au fost plătite, desi în
realitate, există documente care evidenţiază că acţiunile au fost plătite de societate şi în mod
ilegal acţiunile au fost folosite la vot în şedinţele acţionarilor şi au primit dividende.
5) Incalcarea voita a dispozitiilor art. 5, art. 100, art. 169 – 170, art. 285, art. 300 si art.
306 C.pr.pen de catre organele judiciare de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe
langa Judecatoria Pitesti si Politia Municipiului Pitesti, procurori si politisti cu functii de
conducere si de executie, in instrumentarea si solutionarea dosarului penal nr. 3680/P/2017,
in scopul mentinerii hotararilor nelegale si netemeinice adoptate de catre Tribunalul
Specializat Arges si Curtea de Apel Pitesti in dosarul civil nr. 3414/1285/2011 a avut rezultatul
favorizarii societatii parate Farmec SA si a administratorilor acesteia, care au incalcat legea si
drepturile actionarilor.
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, în dosarul nr. 3680/P/2017,
instrumentat de Poliţia Piteşti, prin ordonanţa cu acelaşi număr din data de 29.06.2017 emisa
de procurorul Popa Lacramioara, "s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea
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infracţiunii prevăzute de art. 273 alin. 2 C.pen.", respectiv pentru infracţiunea de mărturie
mincinoasă săvârşită de experţii Bogdan (fostă Pintea), Vulpoi şi Culda prin întocmirea
raportului de expertiză în dosarul nr. 3414/1285/2011 aflat la Tribunalului Specializat Argeş in
care au consemnat in mod neadevarat, că au avut la dispoziţie registrul acţionarilor cu
vărsăminte şi registrul acţiunilor cât şi dovada vărsămintelor, respectiv ordine de plată,
chitanţe ale acţionarilor în contul acţiunilor care s-au folosit la vot în şedinţa acţionarilor AGEA
din 17.07.2011.
În această cauză am fost audiat în calitate de persoană vătămată, am formulat cerere
de administrare a probei cu înscrisuri, pentru a se compara menţiunile neadevărate ale
experţilor din expertiza cu documentele de bază pe care experţii doar pretind că le-au analizat
cu ocazia întocmirii expertizei, in conditiile in care aceleaşi documente nu le-au primit si
experţii parte ai reclamantului. Cererea de probe a fost admisă prin ordonanţa procurorului
din data de 08.11.2017, dar nu a fost adusă la îndeplinire de organul de urmărire penală, deşi
procurorul de caz Popa Lăcrămioara a considerat că documentele cerute ca probă în cauza
penală „sunt concludente şi utile”.
Aducerea în probaţiune spre comparare a înscrisurilor cu rezultatele reţinute în
expertiză sunt de natură sa lămurească fapta de mărturie mincinoasă a experţilor, pentru că
experţii nu au primit registrele menţionate şi documentele de plată pe acţionari, asa cum au
prezentat neadevărat în expertiză, iar obligatia ridicarii acestor inscrisuri revenea organelor
de urmarire penala, conform art. 169-170 C.pr.pen, dispozitii legale pe care le-au incalcat in
mod voit.
Constatând inacțiunea organelor de poliție pentru a aduce la îndeplinire măsurile
dispuse de procuror, absolut necesare pentru efectuarea urmăririi penale, am formulat
plângere cu privire la încălcarea de către organul de cercetare penală a dispozițiilor
procurorului de caz la data de 28.02.2018, plângere cu privire la care mi s-a răspuns la
06.03.2018 de către procuror că este prematur introdusă, organul de cercetare penală fiind
încă în termenul legal de a administra proba cu înscrisuri, precizând că se va avea în vedere
urgentarea soluționării cauzei.
Însă, nu numai că nu s-a avut în vedere "urgentarea soluţionării cauzei", dar nu au fost
administrate la dosar probele solicitate şi care au fost încuviinţate prin ordonanţă de către
procuror şi nici nu s-a dispus continuarea urmăririi penale față de persoanele care au săvârşit
infracţiunea de mărturie mincinoasă prin întocmirea unui raport de expertiză în condiţiile
neprezentării tuturor documentelor cerute de experţi, raport care a stat la baza adoptării unei
hotărâri judecătoreşti nelegale şi netemeinice definitive, cu consecinţa perpetuării vătămării
intereselor subsemnatului şi prejudicierea patrimonială.
Insa, în mod surprinzător, după aproape doi ani de zile, timp în care nu am fost solicitat
pentru a mă prezenta să particip printr-o audiere suplimentară la efectuarea urmăririi penale,
deși am solicitat acest lucru încă de la momentul inițial al audierii mele, mi s-a comunicat
ordonanța de clasare, care, nu cuprinde nicio analiză a faptelor supuse cercetărilor, a probelor
administrate în cauză și a motivelor de fapt și de drept pe baza cărora procurorul a ajuns la
concluzia că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de mărturie mincinoasă
prev de art. 273 alin (2) lit c) Cod penal.
În aceste condiții este absolut justificată susținerea că nelegalitatea și netemeinicia
ordonanței de clasare nr. 3680/P/2017 din data de 15.01.2020, emisă de procuror în dosarul
nr. 3680/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, este consecința directă a
încălcării dispozițiilor art. 5, art. 99, art. 100, art. 169 – 170, art. 285, art. 300 si art. 306
C.pr.pen care instituie în mod imperativ obligația organelor judiciare de a strânge și a
administra probe pentru a asigura aflarea adevărului cu privire la toate faptele și împrejurările
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cauzei, întrucât nu a fost efectuată o urmărire penală efectivă, pe baza de probe în prezenta
cauză, soluția adoptată în condițiile anterior menționate fiind de natură a crea suspiciunea
rezonabilă că a fost determinată de elemente și interese extrajudiciare.
Impotriva ordonantei 3680 din 15.01.2020 a procurorului de caz in dosar am formulat
plangere la primul procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti si am criticat solutia
procurorului, in sensul ca nu a existat o ancheta penala si nu au fost aduse la dosar probele cu
inscrisuri care au fost incuviintate prin ordonanta din 08.11.2017 a procurorului de caz, acesta
considerand ca probele “sunt concludente si utile”. Primul procuror adjunct a respins
PLANGEREA subsemnatului prin ordonanta din 10.07.2020 fara probe, fara ancheta penala,
fara sa motiveze solutia.
In conformitate cu art. 314 si 315 C.proc.pen declarate constitutionale prin decizia CCR
52/22.01.2019, procurorul avea obligatia sa motiveze solutia. In acest context este evident ca
procurorul si primul procuror au incalcat legea cu ocazia solutiilor pronuntate nemotivat. De
altfel este evident ca cele doua solutii sunt gresite in raport de decizia definitiva nr. 542 din
04.11.2019 a Curtii de Apel Constanta care a stabilit in mod irevocabil ca subiectii de la Farmec
SA nu detin registrele prevazute de lege la art. 177 lit a) si g) din legea 31/1990 si HG 885/1995,
respectiv registrul actiunilor si registrul actionarilor cu varsaminte. Aceasta prevederi din
decizia Curtii de Apel Constanta confirma fapte de marturie mincinoasa a expertilor Bogdan
(fosta Pintea) Mirela Oana, Vulpoi Marcel si Culda Ioan care au sustinut ca au studiat aceste
register si le-am avut in vedere cu ocazia expertizei. Chiar in lipsa acestei decizii judecatoresti,
procurorul de caz si primul procuror aveau obligatia sa afle adevarul conform art. 5 C.proc.
pen, sa administreze probele necesare pe care procurorul le-a dispus cu ocazia ordonantei din
08.11.2017 pentru a le identifica si a le compara cu sustinerile expertilor din Raportul de
expertiza intocmit in mod mincinos. Fata de inexistenta acestor documente expertii parte
Radu Violeta si Vaduva Elena au intocmit o Nota justificativa fata de imposibilitatea semnarii
Raportului de expertiza contabila judiciara si a formularii opiniei separate motivate.
Impotriva celor doua ordonante am formulat plangere la Judecatoria Pitesti.
Neaducerea la dosar a documentelor proba incuviintate chiar de catre procurorul de
caz, lipsa cercetarii penale, in contextul Notei justificative fata de imposibilitatea semnarii
Raportului de expertiza si a sentintei nr 695/31.10.2018 si a deciziei nr. 542/04.11.2019 a Curtii
de Apel Constanta care constata contrariul in mod definitiv sustinerilor expertilor si a
concluziilor procurorilor a determinat favorizarea celor trei experti faptuitori.
Concomitent cu refuzul aducerii la dosar a probelor care au fost incuviintate chiar de
procuror, avand doi ani vechime in profesie, Popa Lacramioara, a accesat functia de procuror
adjunct la acelasi parchet iar Argeseanu Nicolae procurorul adjunct al Parchetului a accesat
functia de prim procuror.
5. COORDONAREA NERESPECTARII LEGII, DE CĂTRE JUDECĂTORI CU FUNCŢII DE CONDUCERE ŞI DE
EXECUŢIE, INFORMATICIENI, GREFIERI, CU CONSECINTA OBŢINERII LA INSTANŢELE DIN CLUJ ŞI LA ÎNALTA CURTE
DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE A UNOR HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI FAVORABILE PERSOANELOR, CARE AU FRAUDAT
VOIT PROPRIETATEA, AVAND SIGURANŢA PROTECŢIEI PARCHETELOR, INSTANTELOR DE JUDECATA, INSPECŢIEI
JUDICIARE, PRIN OFITERI DE INFORMATII.

Informatiile prezentate in continuare sugereaza controlul absolut al Serviciului Roman
de Informatii asupra justitiei la instantele de judecata diferite in grad si la si Inalta Curte de
Casatie si Justitie pentru a repartiza cauzele de interes unor judecatori preferati, care, in
functie de caz, sa fie adusi prin delegare de la alte instante
VENITURI ILICITE prin restituiri ilegale de accize. Ofiteri de informatii, fosti si actuali,
care detin parghiile de control, atat ale justitiei cat si ale institutiilor publice, urmaresc sa
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asigure transferul ilicit al proprietatii la societatea pe actiuni unor persoane clientelare, pentru
a crea si mentine siguranta profiturilor rezultate din “afaceri” cu produse accizate, in regim de
restituire a accizelor, fara ca beneficiarul sa prezinte ANAF documentele prevazute in lege
privind consumul efectiv de alcool in fabricatia si vanzarea produselor finite.
Furtul actiunilor la societatea Farmec SA. Rezultatul la societatea pe actiuni Farmec
SA din Cluj Napoca este protectia la parchete, la instantele de judecata, Inspectia Judiciara si
ANAF, a operatiunilor ilicite cu restituiri de accize pentru alcool/produse accizate, a furtului
proprietatii cu actiunile societatii pentru obtinerea majoritatii din capitalul social de la 1% la
67% prin operatiuni ilegale de majorare la un pret subevaluat de 2.5 lei/actiune, in contextul
in care dividendele anuale reprezinta 7 lei/actiune, precum si actiuni achitate ilegal din
fondurile societatii Farmec SA.
Coordonarea institutiilor judiciare vizeaza respingerea cererilor de probe, ignorarea
probelor, a legii si respingerea cererilor incidentale prejudiciale pentru lamurirea cu putere de
lucru judecat a unor chestiuni juridice, a cererilor de recuzare, a cererilor de stramutare la
Inalta Curte de Casatie si Justitie si respingerea actiunilor, Contestatiilor in anulare si
apelurilor.
Coordonarea hotărârilor judecătoreşti de respingere în cauzele civile 1021 si 442 la
Tribunalul Specializat Cluj, Curtea de apel Cluj si Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Acţiunea în anulare a hotararii AGA din 19.10.2016 a format cauza civila
1021/1285/2016 la Tribunalul Specializat Cluj. Obiectul hotatarii AGA la societatea pe actiuni
Farmec SA este majorarea capitalului social cu încă 1.000.000 de acţiuni, la un preţ de 2.5 lei
per acţiune, subevaluat de peste 40 de ori, cu limitarea ilegală prin statut a subsemnatului, de
a cumpăra noi acţiuni, cu nerespectarea legii şi art. 30 din a doua directivă a Consiliului Europei
care reglementează: “Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras prin statut sau actul
constitutiv......”. Majorarea capitalului social s-a efectuat în condiţiile prospectului de
emisiune, care limiteaza în statut la 190.000 de acţiuni, deşi la acea dată deţineam legal
280.000 de acţiuni, asa cum figurează în registrul acţionarilor.
Acţiunea în anulare a hotararii AGA din 11 mai 2017 a format cauza civila
442/1285/2017 la Tribunalul Specializat Cluj, obiectul hotararii la societatea pe actiuni Farmec
SA este cresterea valorii pragului de limitare ilegala in statut de a compoara noi actiuni dintro majorare Hotărârea a fost efectuată după şapte luni de la majorarea de capital social din 19
octombrie 2016, pentru a conferi retroactiv, aparenţă de legalitate a majorării ilegale din 2016
Cauza comună dintre dosarele 1021/1285/2016 şi 442/1285/2017, implicit privind
contestaţiile în anulare împotriva deciziilor de apel, constă în pragul ilegal de limitare în statut,
introdus cu intentia ca subsemnatul acţionar sa nu pot cumpăra acţiuni, care au fost emise la
un preţ subevaluat dintr-o nouă majorare de capital social.
Dirijarea cauzelor unor judecatori preferati, cu rezultatul respingerii cererilor in
dosare, a actiunilor, apelurilor si contestatiilor in anulare. Incalcarea legii privind
repartizarea cauzelor la Tribunalul Specializat si la Curtea de apel Cluj cu consecinta dublei
favorizarii persoanelor care au furat proprietatea avand siguranta protectiei.
Presedintele Curtii de apel Cluj a adus cu delegatie doi judecatori care au primit si au
respins actiuni in cauze Farmec SA. Astfel,
Judecatorul Baldean Denisa a avizat aducerea cu delegare la Tribunalul Specializat Cluj
a judecatorilor Costea si Pavelescu. Magistratul a preferat cei doi judecatori desi la acea data
aveau cereri magistrati cu experienta profesionala mai lunga. La data delegării judecătorului
Costea au fost nouă solicitări de transfer la Tribunalul Specializat Cluj, între care dna judecător
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Ana Aldea, avea experienţă profesională 19 ani în magistratură în timp ce magistratul Costea
o vechime de judecător doar de 6 ani. În acest context, Costea a primit în grijă dosarul
1021/1285/2016 cu nerespectarea art. 11 şi 139 din Legea 304/2004 privind distribuţia
aleatorie. Mai mult, cu ocazia delegarii cu trei mandate a judecatorului Costea, judecatorul
Baldean a incalcat dispozitia prevazuta la art. 57 alin (6) din Legea 303/2004 care permite doar
doua mandate de delegare conform extras: “delegarea judecătorilor se poate face pe o
perioadă de cel mult 6 luni şi poate fi prelungită cu acordul scris al acestora cel mult încă 6
luni”. Mutarea şi menţinerea judecătorului Costea de la Tribunalul Bistriţa la Tribunalul
Specializat Cluj a fost preferenţială, împrejurare care sugerează un interes personal al
judecătorului Baldean Denisa. Bistriţa este municipiul de origine al judecătorului Costea, al
chestorului Ardelean Virgil, fost director al unui serviciu secret de informaţii al carui fiu are
lagaturi financiare cu Farmec SA şi al fraţilor Borodi care deţin controlul firmelor Registru
Mioriţa şi Net Brinel, carora Farmec SA le-a transferat peste 1.000.000 Euro.
1) Tribunalul specializat Cluj prezidat de judecator Motu Flavius, nasul de cununie al lui
Ani Cristian, director la Farmec SA, cauzele 1021/1285/2016, 442/1285/2017 le-a introdus
in aplicatia ECRIS cu o intarziere de o zi, intr-o ordine preferentiala fata de ordinea sosirii,
cu rezultatul dirijarii cauzelor la doi judecatori adusi cu delegatie si respingerea cererilor de
probe si a actiunilor.
Astfel,
La Tribunalul Specializat Cluj, cauza 1021/1285/2016 a intrat la instanţă în ziua de
11.11.2016 la ora 13.42 şi a fost introdus în sistemul ECRIS în data de 14.11.2016, ora 09.08,
cu nerespectarea procedurii prevăzute la art. 11 şi 139 din Legea 304/2004, care
reglementează distribuţia aleatorie a dosarului în ordinea intrării la Tribunal. Perioada de
aşteptare de o zi lucrătoare a avut ca rezultat trecerea timpului necesar ca în sistemul ECRIS
sa fie introduse alte dosare care au intrat la instanţă după data şi ora la care a intrat acţiunea
introdusă de mine în 11.11.2016 ora 13.42. În aceste condiţii nu putem vorbi de o repartizare
aleatorie, ci doar de o introducere controlată, coordonată şi dirijată a cauzelor în sistemul
ECRIS şi a dosarului 1021/1285/2016. Majorarea de capital social cu 1.000.000 acţiuni, la un
preţ de 2,5 lei/acţiune, pret subevaluat de 30 de ori fata de valoarea contabila cu limitarea
subsemnatului de a participa la subscrierea noilor acţiuni, limitare ce a fost efectuată prin
proiectul de emisiune a acestor acţiuni, cu nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 217 din
Legea 31 şi art. 29 din Directiva a Doua a Consiliului Europei şi creându-se societatii un
prejudiciu de peste 16.000.000 euro, care decurge din diferenta dintre actiuni reale si valoarea
incasata din emisiune
Încălcarea art. 22 cod procedură civilă, privind obligaţia aflării adevarului în cauză, ca
urmare a ignorării probei cu înscrisuri care au fost încuviinţate şi cerute de către judecătorul
Costea şi a respingerii probei cu expertiză. Judecătorul a considerat necesar sa verifice
realitatea cvorumului prezentat de Farmec SA în tabelul de prezenţa şi a încuviinţat PROBĂ ÎN
DOSAR sa fie adus registrul acţionarilor cu varsamintele, sens în care prin adresa emisă la
20.09.2017, Tribunalul a solicitat de la Registrul Mioriţa SA un extras din registrul acţionarilor
pârâtei, care sa conţină informaţiile prevăzute la art. 177 alin 1 lit a) din Legea 31/1990,
conform extras adresă: „În vederea soluţionării dosarului.....vă solicităm sa ne comunicaţi...un
extras din registrul acţionarilor pârâtei, care sa conţină informaţiile prev de art. 177 alin 1 lit
a) din Legea 31/1990 la data de referinţă 19.10.2016, data la care a avut loc AGA a cărei
hotărâre se atacă”. Registrul Mioriţa nu a prezentat registrul acţionarilor cerut de instanţă
care sa conţină acţionarii şi vărsămintele acţionarilor în contul acţiunilor. Faptul că judecătorul
Costea, a renunţat tacit la probele încuviinţate anterior în dosar, fără sa îndeplinească
procedura revenirii, sugerează o comunicare extrajudiciară, prin intermediul unor persoane
care au coordonat acţiunea judiciară. Lipsa probei în dosar m-a prejudiciat deoarece ar fi avut
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rolul sa evidenţieze că nu este real cvorumul menţionat de Farmec în procesul verbal al
şedinţei AGA din 19.10.2016 şi nelegitimitatea persoanelor care sunt menţionate de
funcţionarii Farmec SA în tabelul de prezenţă cu ocazia Hotărârii din 19.10.2016, în sensul că
nu există dovada că persoanele menţionate în registrul acţionarilor au efectuat plăţile în
contul acţiunilor şi dovedeste nelegalitatea cvorumului menţionat în tabelul de prezenţa.
Judecatorul Costea a ignorat ulterior propria hotarare data in dosar referitor la probe,
respectiv ca a încuviinţat în dosarul 1021/1285/2016 proba cu înscrisuri “registrul acţiunilor şi
registrul acţionarilor cu vărsăminte” , necesare şi concludente soluţionării cauzei pentru
dovedirea realităţii cvorumului menţionat în procesul verbal de şedinţă AGEA din 19.10.2016
de către finul preşedintelui Tribunalului Specializat la acea dată şi a dispus prin adresa din data
20.09.2017 REGISTRULUI MIORIŢA, grup de firme, căruia pârâta Farmec SA i-a transferat peste
5.200.000 lei. Judecătorul Costea, ulterior a refuzat să-şi aducă la îndeplinire hotărârea dată
privind aducerea probelor la dosar.
Deşi prin lege judecătorii au rolul sa contribuie la înlăturarea abuzurilor la care sunt
supuşi anumiţi justiţiabili, tocmai ei încalcă legea cu rezultatul obţinerii unor hotărâri
judecătoreşti favorabile persoanelor care au fraudat proprietatea. În fapt, judecătorul Costea
a ignorat voit că dreptul subsemnatului a fost limitat nelegal, în contextul în care la data de
referinţă deţineam peste 190.000 acţiuni, şi nu mai puteam cumpăra acţiuni din majorare
conform procedurii de susbcriere. La data de 19.10.2016 deţineam un număr de 272.318
acţiuni înregistrate în registrul acţionarilor, iar pragul de limitare în statutul Farmec era la
190.000 de acţiuni. Or, potrivit prospectului de emisiune subsemnatul aveam voie sa subscriu
din noua majorare până la maximă de 190.000 de acţiuni, conform extras din prospectul de
emisiune: „numărul de acţiuni noi ce pot fi subscrise în cadrul exercitării dreptului de preferinţă
se va calcula respectând cele menţionate mai sus şi prevederile art 8 alin 6 din Actul Constitutiv
al societăţii prin care se stabileşte că un acţionar nu va putea deţine mai mult de 190.000 de
acţiuni ale societăţii”. Alin. 2 de la pagina 2 şi alin. 1 de la pagina 3 din procedura de subscriere
a acţiunilor reglementează explicit că acţiunile subscrise peste limita de 190.000 de acţiuni nu
se alocă. O altă limitare expresă a dreptului de preferinţă al acţionarilor este art 216, 217 din
Legea 31/1990 armonizat cu prevederile art 29 alin 4 din a două directivă a Consiliului Europei
care reglementează că Dreptul de preemţiune nu poate fi limitat sau retras prin statut sau act
constitutiv.
Încălcarea voită a Legii a produs un prejudiciu subsemnatului de peste 5.500.000 Euro,
care consta in reducerea abuziva a procentului meu la capitalul social legal al societatii pe
actiuni. Acţiunile emise cu nerespectarea legii au fost transmise în mare parte persoanelor din
familiile Turdean şi Pantea Petru.
Oricâtă stăruinţă ar fi manifestat judecătorul Costea, pentru a crea aparenţa unei
legalităţi, faţă de frauda evidentă la lege şi furtul proprietăţii în sentinţa 1191/27.06.2018 de
respingere a acţiunii în anulare a hotărârii AGEA, sunt aspecte juridice care nu pot fi depăşite:
majorarea cu 1.000.000 de acţiuni la preţul de 2,5 lei per acţiune, subevaluat la
peste 30 de ori, s-a desfăşurat cu limitarea dreptului subsemnatului de a subscrie noi acţiuni
la un prag de limitare de 190.000 de acţiuni menţionat ilegal în statutul Farmec SA, în timp ce
subsemnatul deţineam legal 272.000 acţiuni, iar în acest caz, judecătorul nu a sancţionat
încălcarea de către Farmec SA, a dispoziţiilor prevăzute la art. 216 şi 217 din Legea 31/1990
limitarea în statut poate fi validă doar pentru tranzacţii între acţionari privind
acţiunile deţinute de fiecare, dar este interzis sa fie limitat în statut dreptul unui acţionar de a
subscrie noi acţiuni din noua emisiune. (intră pe site-ul www.coruptie-functionaripubliciPagina 60 din 111

ofiteri-farmec-consiliulconcurentei.ro, intitulat DESPRE CORUPŢIA DIN ROMÂNIA, CARE
DISTRUGE AFACERI ŞI VIEŢI care confirmă încălcarea legii, simularea procesului echitabil,
ignorarea legii, a probelor şi a unor hotărâri judecătoreşti cu putere de lucru judecat.
La Tribunalul Specializat Cluj, dosarul 442/1285/2017 a fost trimis prin postă în ziua
de vineri 23.06.2017 şi s-a înregistrat luni 26.06.2017, la ora 12:44:08. În aceeaşi zi au mai fost
înregistrate dosarul 439, la ora 10:28:36, dosarul 440 la ora 10:31:44, dosarul 441 la ora
11:00:53, dosarul 443 la ora 12:59:47, dosarul 442 nu a fost repartizat în ordinea intrării la
instanţă. Dosarul 442 care a intrat la ora 12:44 a fost repartizat după dosarul 443 care a intrat
la ora 12:59, cu toate că dosarul 442 a fost înregistrat la instanţă înaintea dosarului 443, aşa
cum se vede şi de la ora înregistrării, dar şi ca număr cronologic de înregistrare a dosarului
(442 este introdus în ECRIS înainte şi nu după 443).
Motu Flavius, preşedintele instanţei şi NAŞ de cununie al lui Ani Cristian a contribuit la
repartizarea dosarului civil 1021/1285/2016 magistratului Costea, iar judecătorului Pavelescu
dosarul 442/1285/2017, cu nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 11 şi 139 din Legea
304/2004 si art. 471 c.pr.civ. privind repartizarea, fiind viciate şi anulate imparţialitatea,
judecata în numele legii şi procesul echitabil; Motu Flavius Iancu, în calitate de preşedinte al
instanţei la acea dată, cu concursul unor grefieri şi informaticieni a determinat distribuirea
cauzei civile 1021/1285/2016 judecătorului Costea după o aşteptare de o zi, deşi Ghidul de
aplicare a legii, reglementează introducerea în ECRIS a cauzelor în aceeaşi zi şi în ordinea sosirii
acestora la instanţă. Conform art. 14 din Hotărârea CSM 1375/2015 (1) preşedintele
Tribunalului Specializat “(i) urmăreşte şi răspunde de repartizarea aleatorie a cauzelor.” Ani
Cristian, director, funcţionari la societatea pe acţiuni care a semnat procesul verbal de şedinţă
AGEA care conţine cvorumul de prezenţă cu care s-a luat hotărârea, în legătură cu care până
în prezent, funcţionarii societăţii nu au dovedit cvorumul cu înscrisuri şi registrele prevăzute
la art. 177 din Legea 31/1990. În acest sens, sentinţa nr. 695/31.10.2018 a Tribunalului
Constanta şi decizia definitivă a Curţii de Apel Constanţa au constatat cu putere de lucru
judecat că Farmec nu a prezentat registrele prevazute in lege, conform extras din sentinta:
„...asa cum deja s-a invederat, actiunea deliberata a membrilor consiliului de administratie (de
a nu tine registrul actiunilor, de a nu completa, conform exigentelor legale, rubricile registrului
actionarilor, de a nu tine contabilitatea analitica a conturilor de capital social) a determinat ,
in mod esential , imposibilitatea stabilirii certe a participartiei la capitalul social , Ia data de
referinta stabilita prin convocator si a generat insecuritatea procedurii de exprimare si de
centralizare a votului actionarilor .”
Practica distribuirii dirijate a cauzelor Farmec SA la Tribunalul Specializat Cluj continua
cu multe dosare si are ca rezultat ignorarea legii, favorizarea persoanelor care au fraudat
proprietatea si amendarea subsemnatului in unele cauze.
La Tribunalul Specializat Cluj sunt numeroase exemplele privind practica repartizării
cauzelor cu dedicaţie, anumitor judecători preferaţi pentru a evita riscul distribuirii cauzelor
Farmec acelor magistraţi care nu prezintă siguranţă hotărârii care se doreşte. Doamna
judecător Kosa Nicoleta, în dosar nr. 1433/1285/2010 a dispus efectuarea unei expertize,
adversarii au cunoscut că nu este posibilă o comunicare extrajudiciară cu judecătorul şi au
formulat cerere de achiesare la motivele de nelegalitate ale reclamantului în vederea
renunţării la expertiză.
2) Coordonarea incalcarii legii la Curtea de apel Cluj, simularea procesului echitabil,
prin introducerea dirijata in ECRIS, incompatibilitatea fata de lege a judecatorilor, care au
participat la judecarea cauzelor, cu rezultatul urmarit al respingerii cererilor de probe,
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cererilor incidentale pentru lamurirea cu putere de lucru judecat a unor chestiuni juridice,
respingerea apelurilor, cererilor de recuzare si contestatiilor in anulare.
Avand reprezentarea neregulilor privind repartizarea cauzelor Farmec la Curtea de
Apel Cluj, judecătorul Budiu Mirela, in calitate de presedinte de sectie, în data de 23.05.2019
a formulat declaraţie de abţinere în dosar 271/33/2019, contestaţie în anulare a deciziei nr.
100 data în data de 21.06.2019, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu a mai prelungit
mandatul de preşedinte de secţie a II a civilă pentru magistratul Budiu Mirela.
Incalcarea legii privind repartizarea aleatorie si ordinea introducerii in ECRIS a cauzei
1021/1285/2016 la Curtea de apel Cluj
Apelul subsemnatului în dosarul 1021/1285/2016 a “staţionat” 11 zile între Tribunal şi
Curte care sunt în aceeaşi clădire si a fost înregistrat la Curtea de Apel Cluj în 30.10.2018, cu
toate că dosarul a fost înregistrat in registrul general al instanţei la poziţia 2. În istoric
repartizare dosare fără prim termen, figurează pe poziţia 4. Dosarul 1557/1285/2013/a29, era
poziţia 6 în registrul general înregistrat la ora 10:13, deci după ce dosarul 1021/1285/2016 a
fost repartizat, iar în istoric repartizare fără prim termen este mentionat înaintea dosarului
1021, cu toate că a fost înregistrat după ds 1021. Dosarul 1557 a fost intrat şi înregistrat după
dosarul 1021, dar în aplicaţia ECRIS a fost introdus înaintea dosarului 1021, ordine de
introducere care determină repartizarea dosarului 1021 la momentul potrivit când
informaticianul/grefierul/preşedintele instanţei au cunoscut că apelul va fi repartizat la
completul preferat cu rezultatul respingerii.
Aşteptarea de 11 zile şi introducerea în aplicaţia ECRIS a cauzelor într-o ordine
preferenţială, dirijată voit de către informaticieni, grefieri şi magistraţi din conducere, a avut
ca rezultat distribuirea cauzei completului nr. A3 compus din judecătorii Botiş şi Popovici.
Acesti judecatori au respins cererile de probe, cererea incidentală prejudicială pentru
lămurirea prealabilă a unei chestiuni de drept privind fondul, au ignorat hotărâri judecătoreşti
cu putere de lucru judecat, legea, art. 33 din a Doua Directiva a Consiliului Europei şi au respins
apelul conform extras din decizie că ordinea introducerii în ECRIS nu are o influenţă în
repartizarea aleatorie şi completul de judecată ales.
Judecătorii Popovici/Botiş au reţinut neadevărat în decizia nr. 81/2019 că acţiunea în
anulare a intrat la instanţă într-o zi de vineri la ora 12:30, pentru că ziua şi ora transmiterii
acţiunii a fost în timpul programului 08 – 16:00. Deci cauza trebuia repartizată în aceeaşi zi.
Evident pentru că judecătorii au urmărit sa favorizeze pârâta, magistraţii au reţinut
neadevărat că, primirea emailului cu acţiunea la Tribunalul Specializat Cluj a fost în afara
programului, deoarece transmiterea acţiunii către Tribunal a fost la ora 12:43 iar orele de
program al instanţei sunt între 08:00 şi 16:00 conform Ghidul practic în managementului
activităţii grefierului în procesul civil: „În cazul transmiterii cererii de chemare în judecată prin
fax sau e-mail, cererea va dobândi dată certă doar în condiţiile dispoziţiilor art. 199 alin. (1)
C.proc.civ., prin aplicarea ştampilei de intrare de către grefa instanţei. Se va considera că
cererea a fost depusă în termen dacă ora faxului sau a e-mailului se situează înainte de ora la
care activitatea instanţei încetează în mod legal. Potrivit dispoziţiilor art. 89 alin. (1) ROIIJ
programul de lucru al instanţelor este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe săptămână; programul
începe, de regulă, la ora 8,00 şi se încheie la ora 16.00.” Efortul judecătorilor de a prezenta
contrariu împrejurări altfel decât s-au întâmplat în realitate în mod evident şi uşor de observat,
justifică doar încercarea nereuşită de a crea o aparentă legalitate că aceştia ar fi primit cauza
1021 în condiţiile unei „repartizări aleatorie” in conformitate cu extras din decizia 81/2019 a
Curţii de Apel Cluj: “Apoi, având ca unică premiză neînregistrarea cauzei în aceeaşi zi, concluzia
necesară nu este cea afirmată de apelant, respectiv nelegala constituire a completului. Nu s-a
dovedit că înregistrarea cauzei în alt moment decât cel al primirii emailului care avea drept
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consecinţă încălcarea principiului repartizării aleatorii şi cu atât mai puţin ar afecta legalitatea
compunerii completului.”
- Judecatorului Botis i-au mai fost repartizate anterior cauze Farmec cu nerespectarea
legii privind ordinea introducerii in aplicatia ECRIS fata de ordinea sosirii
- judecatorul Popovici care a cunoscut ca legaturile profesionale ale socrului sau
Popovici Mircea cu Farmec SA, parte parata in cauza prin firma Calitop, pot sa vicieze
impartialitatea si sa conduca la solutia de respingere, care, in realitate s-a urmarit dar s-a si
materializat, a incalcat art. 42 pct. 13: „(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în
următoarele situaţii: 13) atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la
imparţialitatea sa” si art. 43 privind incompatibilitatea si abtinerea.

In acest context de „independenta” a justitiei, coordonarea a condus la respingerea
cererilor si a apelului declarat de mine in dosar 1021/1285/2016.
Coordonarea apelului in dosar 442/1285/2017 si repartizarea judecatorilor Idriceanu
Claudia si Puscasu Danusia.
Apelul în dosarul 442/1285/2017 a fost ţinut în aşteptare un număr uimitor de 47 de
zile de la Tribunal spre Curtea de Apel Cluj din aceeaşi clădire, fiind în august, pentru a avea
siguranţa că se formează la Curte completul caruia sa fie repartizat dosarul si respins apelul.
Apelul în dosar 442 a fost depus la postă în data de 09.08.2018 şi a ajuns la Tribunalul
Specializat în 13.08.2018. Dosarul 442/1285/2017 a fost înregistrat la Curtea de Apel în
28.09.2018 la ora 10:25:06. Dosarul a „staţionat” 47 de zile între Tribunal şi Curtea de Apel
Cluj.
Dincolo de termenul „suspect” de lung necesar pentru transmisterea unui dosar de la
o instanţă la o altă instanţă aflată în aceeaşi clădire, am constatat că au rămas fără rezultat
demersurile subsemnatului de a afla care au fost motivele pentru care dosarul nu a urmat un
drum procesual „curat şi transparent”. Ca urmare a cererii către Curtea de Apel Cluj, nu mi sa comunicat fişa fiecărui dosar care a fost introdus în ziua de 28.09.2018 în sistemul ECRIS şi
nici extras din sistemul ECRIS care sa conţină ora la care a fost repartizat fiecare dosar, pentru
a putea determina, dincolo de orice suspiciune rezonabilă, dacă repartizarea dosarului
442/1285/2017 s-a realizat cu respectarea legii sau, din contră, s-a realizat în aceeaşi manieră
precum cea de la nivelul Tribunalului Specializat Cluj.
Cooordonarea incalcarii legii in cauza 271/33/2019 avand ca obiect Contestatie in
anulare a deciziei data in dosarul 442/1285/2017 care a fost repartizata completului de
judecata compus din Al Hajar Simona si Saracut Mihaela.
Inexistenta repartizarii aleatorie reala este motivata de urmatoarele considerente:
- cauza a fost repartizata mai intai completului format din judecatorii Budiu Mirela
presedinte de sectie si Al Hajar Simona
- doamna judecator Budiu Mirela a formulat in dosar declaratie de abtinere, posibil si
pentru ca in calitate de presedinte de sectie cunoaste multe nereguli privind „repartizarea”
cauzelor Farmec unor judecatori preferati. Declaratiile de abtinere a ambilor judecatori pe o
singura cerere a fost admisa de completul de judecata format din Botis Maria si Saracut
Mihaela, ambii judecatori ar fi trebuit sa se abtina sa judece motivul unei incompatibilitati care
decurge din repartizarea aleatorie in contextul in care Botis s-a pronuntat odata in legatura cu
aceasta chestiune juridica, art. 42 c.pr.civ motiv de nelegalitate al apelului in dosar 1021 iar
judecatorul Saracut Mihaela este nasul de cununie al judecatorului Idriceanu Claudia. Mai
mult, judecatorul Saracut a incalcat prevederea art. 110 alin 5 din Hotararea CSM 1375/2015
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cu ocazia mentinerii in completul de judecata alaturi de judecatorul Al Hajar pentru a respinge
Contestatia in anulare. Continuarea prezentei judecatorului Saracut Mihaela in completul de
judecata, solutionarea cauzei, a fost impotriva legii, deoarece s-a pronuntat in cererea de
abtinere formulata de judecatorii Al Hajar si Idriceanu. In aceste conditii, solutionand cererea
de abtinere, judecatorul Saracut Mihaela a devenit incompatibila sa solutioneze cauza si
consider ca nu este respectata prevederea din art. 110 alin 5 din Hotararea CSM 1375/2015:
„in cazul in care dupa solutionarea incidentelor procedurale conform alin 4, se constata
incompatibilitatea unuia sau unor membrii ai completului de judecata, intregirea completului
se realizeaza prin participarea judecatorului sau judecatorilor inscrisi in lista de permanenta
dupa judecatorul sau judecatorii care au participat la solutionarea incidentului procedural”.
Coordonarea incalcarii legii privind distribuirea cauzei 307/33/2019 judecatorilor
preferati Idriceanu/Puscasu, cu rezultatul respingerii cererilor de recuzare, amendarea
subsemnatului, respingerea cererii incidentale, prejudiciale privind lamurirea cu putere de
lucru judecat a chestiunii juridice daca ordinea introducerii in aplicatia ECRIS a cauzelor fata
de ordinea inregistrarii acestora in registrul general al instantei, are influente in stabilirea
completului caruia sa i se repartizeze cauza spre judecare. De aceasta chestiune juridica
prejudiciala depinde si daca completul care judeca contestatia in anulare in dosar 307 este
legitim sau incompatibil sa judece, respectiv art. 42 pct 13 si art. 43 c.pr.cov care
reglementeaza incompatibilitatea si obligatia abtinerii.
La termenul de judecată din 18.02.2020 am învederat instanţei că obiectul contestaţiei
în anulare conform art. 503 cod procedură civilă : „...hotărârea dată a fost pronunţată de o
instanţă necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea
instanţei...”, decurge din nelegala alcătuire a instanţei. Decizia nr. 486/R din 2018 a Curţii de
Apel Braşov a statuat la pagina 8 cu putere de lucru judecat că : „...instanţa poate fi greşit
alcătuită şi atunci când la judecată a participat un judecător incompatibil....”, iar premisa
incompatibilităţii a existat la cele trei căi procedurale.
Înregistrarea audio a şedinţei de judecată din 18.02.2020 evidentiază ca am învederat
instanţei compusă din judecătorii Puscasu şi Idriceanu, că:
- judecătorii care compun completul de apel au fost incompatibili sa judece apelul,

deoarece cauza a fost introdusă în ECRIS în ordine inversă faţă de ordinea sosirii cauzelor la
instanţă în registrul general. În acest context a fost încălcat art. 11 din Legea 304/2004
deoarece nu a existat o repartizare aleatorie, ci o distribuire dirijată. Acest motiv de încălcare
a legii se circumscrie art. 42 pct. 13 cod pr. civ.: „atunci când există alte elemente care nasc în
mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa”. Judecătorii Popovici/Botiş au respins
apelul după o judecată formală şi netemeinică, din perspectiva faptului că acelaşi motiv de
incompatibilitate a fost valabil şi la judecătorii Botiş/Popovici, dar şi la distribuirea cauzei
1021/1285/2016 la Tribunal, cu o întârziere de o zi, judecătorului Costea. Acesta este unul din
motivele de nelegalitate a apelului.
- încălcarea legii şi a Ghidului de aplicare a legii de către informaticieni, grefieri şi
persoane din conducerea Curţii de Apel Cluj, privind repartizarea dosarului 307/33/2019,
Contestaţie în anulare, către completul nr. A2.
- nerespectarea distribuirii aleatorii a cauzelor 442/1285/2017 şi 307/33/2019

determină incompatibilitatea judecătorilor Puscasu şi Idriceanu, faţă de art. 42 pct. 13) cod
proc civ., sa judece Contestaţia în anulare în dosar 307/33/2019, faţă de nerespectarea legii,
determină obligaţia conform Legii a declaraţiei de abţinere conform art. 43 cod proc civ. În
acest context au fost încălcate dispoziţiile repartizării aleatorii, atât a apelului în ds
442/1585/2017 cât şi a contestaţiei în anulare a dosarului 307/33/2019, judecătorii au
cunoscut aceasta ilegalitate, nu au formulat declaraţie de abţinere pentru că au dorit sa
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rămână în cauză, sa respingă cererile, apelul şi contestaţia în anulare;
- incompatibilitatea judecătorilor Idriceanu şi Puscasu sa judece cererea incidentală

prejudicială pentru lămurirea prealabilă a unei chestiuni de drept, care are legătură chiar cu
obiectul contestaţiei în anulare, respectiv dacă ordinea introducerii în ECRIS a cauzelor, faţă
de ordinea înregistrării în registrul general (a se vedea ghidul de aplicare a legii), influenţează
sau nu completul căruia ECRIS ii repartizează cauza de interes.
- incompatibilitatea judecătorilor Puscasu şi Idriceanu art. 42 pct 13 atrage obligaţia

legală a declaraţiei de abţinere, art. 43 cod procedură civilă, sa judece şi cererea prejudicială
în dosar 307 pentru lămurirea chestiunii de drept, privind repartizare aleatorie autentică,
datorită unui interes personal care decurge din distribuirea apelului în dosar 442/1285/2017
aceloraşi judecători Idriceanu şi Puscasu, în aceleaşi condiţii coordonate şi organizate de
încălcare a legii.
Judecătorii Puscasu şi Idriceanu au respins cererea prejudicială, deşi este cunoscut că
ICCJ sau CJUE nu au mai soluţionat această „chestiune de drept veritabilă”, cu rezultatul
protejării intereselor grupului, iar încălcarea repartizării aleatorii prevăzută în lege, prin
introducere în ECRIS în ordine preferenţială a cauzelor faţă de ordinea sosirii sa nu fie lămurită,
cu putere de lucru judecat, în cadru procesual, pentru instanţele din România, faptul că
ordinea introducerii cauzelor în ECRIS influenţează faţă de ordinea intrării la instanţe
influenţează completul de judecată căruia i se repartizează cauza de către ECRIS. Doar în acest
caz este îndeplinită repartizarea aleatorie prevăzută în art. 11 din legea 304/2004. În mod
neadevarat instanţa a reţinut că de lămurirea chestiunii juridice nu depinde soluţionarea pe
fond a cauzei:

Or, cererea prejudicială vizeaza tocmai lămurirea repartizării aleatorii faţă de cauzele
intrate în ziua respectivă la instanţa şi aceasta este fondul Contestaţiei. Din această
perspectivă, se poate observa că instanţa nu a dorit sa lămurească această „chestiune de drept
veritabilă” nu pentru că nu ar exista, ci pentru că a urmărit sa rămână în dosar – în condiţiile
unei incompatibilităţi evidente şi dovedite cu înscrisuri care se află la dosar – pentru a respinge
contestaţia în anulare în mod asemănător cum acelaşi complet a judecat apelul în ds
442/1285/2017. Obişnuinţa completului compus din magistraţii Puscasu/Idriceanu privind
respingerea cererilor în dosarul 442/1285/2017 şi 307/33/2019, a urmărit sa nu lămurească
chestiunile veritabile de drept care au avut o legătură directă cu speţa dedusă judecăţii,
împrejurare care a favorizat pârâta şi de care au beneficiat persoanele care au fraudat legea
şi proprietatea.
Urmand acelasi procedeu de repartizare dirijata judecatorul Puscasu a mai participat
la respingerea unor acţiuni ale subsemnatului care i-au fost repartizate în mod similar cu
nerespectarea legii. Magistraţii Puscasu şi Veres, în dosarul 1110/1285/2016 al Curţii de Apel
Cluj, prin decizia nr. 78/01.02.2017, au respins apelul subsemnatului, în condiţiile în care
dosarul le-a fost repartizat după 20 de zile, la 16.01.2016, ora 11:23,împrejurare faţă de care
există suspiciunea rezonabilă că s-a urmărit repartizarea dosarului către completul de judecată
compus din aceşti magistraţi, întrucât Roxana Mihaela Veres este un judecător care a mai
participat la respingerea acţiunii în dosarul 829/1285/2016, iar soţul magistratului, Adrian
Puscasu este militar în cadrul Serviciului de Pază şi Protecţie. În aceste condiţii, completul de
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apel a pronunţat o hotărâre vădit nelegală şi netemeinică, întrucât:
− nu a avut în vedere îndeplinirea pe deplin a celor trei condiţii necesare emiterii unei
ordonanţe presedentiale şi a omis, cu rea-credinţă, să constate că hotărârea AGA ale cărei
efecte am solicitat sa fie suspendate, trebuie analizată şi prin prisma dreptului subsemnatului
de a îmi proteja participaţia la capitalul social al societăţii prin evitarea diminuării procentului
de acţiuni deţinute ca urmare a majorării capitalului social, fără posibilitatea mea de a
subscrise acţiuni noi.
− a refuzat sa reţină caracterul urgent al măsurii proviziorii solicitate, determinat de
faptul că până la soluţionarea pe fond a acţiunii în anulare a hotărârii AGA de majorarea ilegală
a capitalului social al Farmec SA, cu limitarea dreptului meu de a subscrie noi acţiuni, acţiunile
ilegal emise, la un preţ subevaluat, vor fi folosite la vot pentru operaţiuni în legătură cu care
nu mai poate fi restabilită situaţia anterioară.
Curtea de Apel Cluj menţionează in adresa care mi-a fost transmisa că dosarele au fost
introduse toate odată, conform extras: „cu privire la repartizarea aleatorie a cauzelor arătăm
că se efectuează în sistemul informatic printr-o singură operaţie şi nu în mod individual pentru
fiecare dosar. Excepţie de la această regulă fac dosarele vizate de repartizarea manuală pentru
situaţiile expres prevăzute de lege”.
Coordonarea proceselor într-un cadru organizat, folosind procedee cunoscute, a
urmărit controlul absolut al justiţiei şi al hotărârilor judecătoreşti, de către persoane din
afara instanţelor, pentru favorizarea celor care au încălcat voit legea şi au fraudat
proprietatea. Sunt evidente, intenţia şi uşurinţa cu care magistraţii preferaţi au favorizat
persoanele care au furat proprietatea, prin repartizarea dirijată a cauzelor.
Pentru că am devoalat practici ale judecătorilor de a nu respecta legea în folosul
persoanelor care fraudează legea şi proprietatea, magistraţi cu funcţii de conducere, nou
numiţi, au înţeles sa mă amendeze, ca „notă de plată”, pentru ca sa mă împiedice sa îmi
exercit drepturile procesuale.
Judecătorul Chichisan Augusta a participat la completul de apel şi a respins cererea
subsemnatului in reexaminare a amenzii, cunoscând că are legături de interes cu pârâta
Farmec SA din dosar. În data de 28.01.2020 prin adresa de email a instituţiei i-am învederat
că din declaraţia de avere şi interese rezultă că judecătorul a cunoscut că nepotul acesteia
este salariat la firma Green Computers controlată de Pintea Lucian, unul din cei trei
administratori ai Farmec SA. Din această perspectivă, judecătorul Chichisan a cunoscut că
încalcă art. 42 pct 13 şi art. 43 cod procedură civilă, că este incompatibil sa judece, avea
obligaţia sa formuleze declaraţie de abţinere. Încălcarea voluntară a legii sugerează interesul
extrajudiciar şi premiza că a existat o protecţie, care a furnizat siguranţă faţă de încălcarea
legii.
Evenimentele judiciare s-au consumat într-un mod netransparent, pentru a obţine un
anumit rezultat în cadrul instituţional este accentuat şi de încălcarea voită a legii prevăzute la
art. 8 din Ordonanţa 27/2002 de către magistraţi cu funcţii de conducere de la Tribunalul
Specializat şi Curtea de Apel Cluj. Refuzul concertat al comunicării înscrisurilor solicitate de
petent privind dovedirea îndeplinirii în mod real a repartizării aleatorii şi a continuităţii,
coincide cu ascunderea dovezilor şi recunoaşterea încălcării voite a legii, pentru a masca
înfrângerea principiului legalităţii, deoarece în realitate judecată nu se face în numele legii.
Faţă de aceste considerente este evident că potrivit art. 11 din Legea 304/2004
repartizarea aleatorie şi Ghidul de aplicare a legii care obligă introducerea în ECRIS în ordinea
sosirii la instanţă a cauzelor iar magistraţii din conducerea Curţii de Apel Cluj au ales calea
obscură şi refuză transparenţa actului de repartizare, pentru a proteja grupul de interese
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compus din judecători cu funcţii de conducere şi execuţie, împreună cu informaticieni, grefieri,
cu rezultatul simulării procesului echitabil în folosul persoanelor care fraudează voit legea şi
proprietatea pentru că au siguranţa că sunt protejaţi de acest grup bine organizat.
3) Coordonarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie a simularii procesului echitabil,
privind cererile de stramutare, a apelurilor in dosarele 1021 si 442, a contestatiilor in anulare
in cauzele 271/33/2019 si 307/33/2019, cat si a recursului la cererea de recuzare in dosarul
307/33/2019.
Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a raspuns deloc sau a raspuns formal, petitiilor si
sesizarilor prin care am solicitat conducerii, in temeiul art. 8 din Ordonanta 27/2002 sa-mi
transmita inscrisurile, care sa dovedeasca ordinea introducerii in ECRIS a cauzelor, de natura
sa evidentieze ca repartizarea „aleatorie” a fost reala si nu simulata, asa cum se prevede si in
ghidul de aplicare a legii, privind introducerea in ECRIS a cauzelor in ordinea intrarii la instanta
si a inregistrarii acestora in registrul general.
Persoane influente care dirijează şi coordonează în instituţii publice actul de justitie,
ofiţeri de informaţii acompaniaţi de anumiţi avocaţi, protejează fraudarea legii şi a proprietăţii
publice şi private, transmit protecţie parchetelor, acelor judecători, procurori, grefieri,
informaticieni, poliţişti, avocaţi, funcţionari publici care, voluntar organizat şi repetat nu
respectă legea, iar propunerile şi hotărârile lor netemeinice validează, „legalizează” si menţin
fraudele şi nu recupereaza prejudiciile patrimoniale pricinuite proprietăţii publice şi private.
(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie a simulat procesul echitabil, in contextul in care
cererile de stramutare a apelurilor in dosar 1021/1285/2016 si 442/1285/2017 nu au fost
repartizate aleatoriu potrivit legii.
Cererile de stramutare de la Curtea de Apel Cluj la o alta curte de apel a apelurilor in
dosarele mentionate mai sus le-am inregistrat la ICCJ in data de 07.12.2018 si 09.01.2019 si
au facut obiectul dosarelor 3263/1/2018 si 104/1/2019. In data de 24.12.2018 si 11.01.2019,
in temeiul art. 8 din Ordonanta 27/2002, am transmis la ICCJ doua cereri prin care am solicitat
inscrisuri doveditoare privind ordinea introducerii in ECRIS in registrul general al instantei a
dosarelor mentionate mai sus. Aceste inscrisuri pun in lumina daca repartizarea la ICCJ a fost
aleatorie reala sau simulata in sensul ca dosarele au fost introduse in ECRIS in ordine
preferentiala cand programul urma sa repartizeze completului preferat. Urmand acest
procedeu un grup de persoane din cadrul ICCJ au repartizat cauzele catre completele de
judecata compuse din Monica Duta, Virginia Dumineca, Roxana Popa si din George Florescu,
Rodica Dorin, Minodora Condoiu. Motivele de banuiala legitima au fost ignorate, cererile de
stramutare au fost respinse iar ICCJ nu a raspuns solicitarilor mele.
(2) Inalta Curte de Casatie si Justitie a simulat procesul echitabil in contextul in care
cererile de stramutare a contestatiilor in anulare in dosarele 271/33/2019 si 307/33/2019 nu
au fost repartizate aleatoriu potrivit legii.
In data de 30 mai 2019, in temeiul art. 8 din Ordonanta 27/2002 am transmis la ICCJ
doua cereri prin care am solicitat sa mi se comunice inscrisuri doveditoare privind ordinea
introducerii in aplicatia ECRIS a cauzelor, fata de ordinea inregistrarii acestora in registrul
general al instantei. Refuzul si lipsa de transparenta au fost adoptate de catre ICCJ si cu aceasta
ocazie, privind dovedirea cu inscrisurile solicitate a repartizarii aleatorii reale.
Avand in vedere ca refuzul ICCJ poate ascunde incalcarea normelor privind
repartizarea aleatorie cu consecinta directa a incompatibilitatii completului in temeiul art. 42
pct 13 cod proc civ, in data de 30.09.2019 am formulat cerere de recuzare a completului de
judecata compus din magistratii Dumineca Virginia, Roxana Popa si Monica Duta. Cererea de
recuzare a fost respinsa de catre completul format din Voicheci Eugenia, Isaila Marioara si
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Danaila Veronica. Consider ca judecatorul Voicheci Eugenia este incompatibil sa solutioneze
cauza de recuzare deoarece in calitate de presedinte de sectia a II a civila nu a repartizat si
nu a dovedit cu inscrisuri ca procedura repartizarii aleatorii a cauzelor a fost reala, incalcand
art. 8 din Ordonanta 27/2002, intrucat nu a transmis inscrisurile cerute de petent.
Dirijarea cauzelor de interes catre judecatori preferati, coordonarea la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie a hotărârilor judecătoreşti favorabile persoanelor care au fraudat legea
şi proprietatea publică şi privată.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a simulat procesul civil. Judecătorul Buda Marian a
primit funcţia de preşedinte la secţia a ii a civilă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după ce,
anterior a primit dosarul nr. 1425/1/2019 cu termen de judecată în 19.09.2019 şi a respins
cererea de strămutare a contestaţiei în anulare, dosar 307/33/2019 de la Curtea de Apel Cluj.
Completul de judecată format din Buda Marian, Cornea Speranţa Maria şi Politeanu Mirela,
mai întâi au admis cererea de suspendare a judecăţii considerând că sunt motive de
strămutare. Ulterior, judecătorii au respins cererea de strămutare.
Avocatul Brehar Claudiu mi-a comunicat în 12.06.2019 la Tribunalul Braşov că
cererea de strămutare în dosarul 1425/1/2019 la ICCJ va fi respinsă, împrejurare care
evidenţiază ca partea adversă a avut o comunicare extraprofesională cu unul din judecătorii
din completul de judecată, împrejurare care pune în lumină coordonarea organizată.
-

avocatul Brehar Claudiu a primit de la Farmec peste 3.200.000 lei, iar doamna
avocat Ziadin peste 750.000 lei, sume care depăşesc 1.000.000 de euro pe care functionari ai
Farmec SA le-a plătit unor avocaţi în procese care au obiect fraudarea proprietăţii publice sau
private în care subsemnatul am calitate de reclamant sau parte civilă/parte vătămată. În urma
unor discuţii cu subsemnatul, avocatul Brehar Cladiu a dovedit că deţine calitatea
premonitionala de a previziona rezultatul unor hotărâri judecătoreşti.
-

Ca urmare, la termenul din 19.09.2019, completul menţionat mai sus a respins
cererea de strămutare în dosar 1425/1/2019. Nu am primit înscrisurile privind dovada ordinii
introducerii în ECRIS a cauzelor din ziua respectivă. Avocatul mi-a transmis astfel, cu
anticipaţie, siguranţa pe care o avea cu privire la hotărârea ce urma a se da în dosarul de
strămutare.
-

La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au fost repartizate – fără dovezi cu înscrisuri
privind repartizarea aleatorie reală – completului compus din magistraţii Duminecă V., Duta
M. şi Popa cererile de strămutare a apelului în dosar 1021/1285/2016 şi 442/1285/2017,
contestaţiei în dosar 271 care evident au fost respinse deşi în perioadă anterioară ICCJa admis
38 de cereri de strămutare în acelaşi litigiu.
-

După ce judecătorul Buda Marian a fost investit de către Consiliul Superior al
Magistraturii, preşedinte la secţia a II a civilă, recursul în ds 6699/63/2015* a fost distribuit
urmând un procedeu asemănător către completul de judecată compus din judecătorii Teau
Carmen, Gradinaru, Nitu.
-

(3) Inalta Curte de Casatie si Justitie a repartizat recursul impotriva incheierilor prin care
Curtea de Apel Cluj a respins cererile de recuzare a judecatorilor Idriceanu Claudia si Puscasu
Danusia in dosarul 307/33/2019 aflat la sectia II civila la ICCJ, completului de filtru nr. 3 alcatuit
din magistratii Politeanu Mirela, Condoiu Speranta si Voicheci Eugenia si are termen de
judecata la 15.10.2020.
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6. COORDONAREA UNOR INSTANŢE DE JUDECATĂ. NERESPECTAREA VOITĂ A LEGII DE CĂTRE JUDECĂTORI
CU FUNCŢII DE CONDUCERE ŞI DE EXECUŢIE, INFORMATICIENI, GREFIERI, CU REZULTATUL OBŢINERII IN DOSARUL
6699/63/2015* LA TRIBUNALUL DOLJ SI MEHEDINŢI, CURTEA DE APEL CRAIOVA ŞI ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI
JUSTIŢIE, A UNOR HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI FAVORABILE PERSOANELOR CARE FRAUDEAZĂ PROPRIETATEA
DEOARECE AU SIGURANŢA PROTECŢIEI PARCHETELOR, INSPECŢIEI JUDICIARE ŞI SERVICIULUI ROMÂN DE
INFORMAŢII.

Inacțiunea Serviciului Român de Informații de a se conforma dispozițiilor legii în
toate cazurile ce impuneau implicarea sa pentru apărarea siguranței naționale, precum și
neexercitarea obligaţiilor instituţionale de către aceasta institutie, cu aceeaşi măsură.
In Romania, proprietatea legal dobandita este nesigura in contextul in care grupuri
organizate fura si blocheaza investitii, iar romani corecti devind necompetitivi.
Presa scrisa si televiziuni din Romania au dezvaluit numeroase cazuri in care am
mentionat ca interlopi din Romania conduc institutiile publice, judecatori, politisti, parchete,
primarii, politii locale, Serviciul Roman de Informatii, politicieni. Clanurile mafiote au oameni
infiltrati in politica si politie de unde fac presiuni. Statul a pierdut controlul asupra crimei
organizate. Sunt zone in care puterea este in mana clanurilor mafiote conform
https://romania.europalibera.org/a/laura-%C8%99tefan-statul-a-pierdut-controlul-asupra-crimeiorganizate-sunt-zone-%C3%AEn-care-puterea-e-%C3%AEn-m%C3%A2na-clanurilormafiote/30769951.html

„Lipsa de interes” ori existenţa unui „anumit interes” al unor ofiţeri din cadrul SRI cu
privire la „afacerile” lui Trandafir Fănel, zis „CIMINO” şi ale clanurilor din municipiul Craiova,
în codiţiile în care au avut cunoştinţă de numeroase informaţii publice, date şi probe din care
rezultă nu numai activităţile infracţionale desfăşurate, ci şi protecţia de care beneficiază
aceste clanuri din partea instituţiilor şi autorităţilor publice, dar şi a organelor judiciare de la
nivel local şi central, cu consecinţa ignorării unor acte de constatare întocmite instituţional
privind nerespectarea repetată a legii, tolerarării acestei situaţii şi a obţinerii unor soluţii
favorabile din partea organelor judiciare, adoptate contrar probelor din dosare.
Numitul Trandafir Fanel a fost protejat de catre Justitie care a tergiversate solutionarea
dosarului 10384/63/2017 al Tribunalului Dolj identificat la parchet ca fiind dosarul nr.
805/P/2016 al Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj vizand mai multe fapte de grup
organizat.
Astfel, prin incheierea din 26.02.2019 Curtea de Apel Craiova a desfiintat in parte
incheierea judecatorului de camera preliminara, a admis cererile si exceptiile formulate de cei
13 inculpati si a dispus excluderea fizica a unor probe, din materialul probator printre care si
declaratia subsemnatului ca martor. Ulterior, dosarul a fost restituit la parchet, iar Parchetul
a intocmit rechizitoriul si a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor. Declaratia de martor a
fost exclusa in mod gresit, deoarece a cuprins elemente si referire la inscrisuri care, coroborate
cu alte mijloace de proba puteau sa dovedeasca existenta unui grup organizat. Suspiciunea
partinirii de catre Curtea de Apel Craiova decurge printre altele din excluderea fizica din
materialul probator a declaratiei de martor a subsemnatului, desi daca aceasta declaratie ar fi
ramas la dosar ca proba ar fi putut sa faca obiectul judecatii iar declaratia sa fie analizata de
catre instanta de fond si apel, imprejurare imposibila in contextual excluderii fizice a probei.
Societatea Legume Fructe SA este controlata de Trandafir Fanel zis Cimino, fata de
care filmari extrase de pe internet, evidentiaza legaturi privind afaceri cu carduri bancare.
https://b1.ro/stiri/politica/dosar-de-politician-craiova-fratia-politicienilor-cu-militieni-siinterlopi-video-162552.html ; „Colegiul electronic din Craiova e foarte cunoscut, iar in timpul
comunismului a pregatit foarte multi ingineri IT dintre care multi sunt someri azi. Craiova e
INFAMA si pentru criminalitate. E poreclita ”Palermo a Romaniei”. Arestari peste arestari,
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executii la comanda intre interlorpi si bande de spargatori de carduri. Operatiunea aceasta e
condusa pe fata de o mana de „nasi” interlopi care, efectiv, conduc orasul. Au format o alianta,
cunoscuta ca „Fratia”. Cimino, Gigioc, Caiac, Mavrichie, Rosianu si Magaru. Toti au fost
acuzati de trafic de arme, santaj, spalare de bani si alte fraude financiare”.
Trandafir Fanel zis Cimino este actionar la societatea Legume Fructe SA,
intimata/parata in dosarul 6699/63/2015* care face obiectul stramutarii. Mihai Gadea a
prezentat la “Sinteza Zilei” un documentar despre noua mafie din Romania si crima
reorganizata din Europa de Est care a inceput sa se raspandeasca spre vestul continentului,
imbogatinadu-i pe sefii bandelor din Rusia, Romania si alte tari. Ziarul Cotidianul evidentiaza
influentarea judecatorilor, procurorilor si politistilor la institutiile din Craiova.
Prezentul document evidentiaza coordonarea unor cauze civile si penale care au fost
dirijate catre procurori alesi la parchete si catre judecatori preferati la instante de judecata
pentru ca in mod coordonat au urmarit favorizarea si tolerarea nerespectarii legii, fapte si
infractiuni economice si cu violenta, prin dispozitii si hotarari judecatoresti netemeinice de
care a beneficiat numitului Trandafir Fanel zis Cimino, inclusiv prin controlul absolut la Inalta
Curte de Casatie si Justitie, judecatori preferati au ignorat probele, au tolerat si promovat
ingerinta nepermisa de lege in actul de justitie, ca urmare a respingerii unor cereri de
stramutare. Favorizarea numitului a fost determinata si de catre functionari publici locali,
primari, deputati, senatori din comisiile de abuzuri si de cercetare a activitatii Serviciului
Roman de informatii
Judecatori de la instante mentionate mai jos au ignorat voit si evident probele depuse
la dosar de reclamanta ALIA SA si au imbratisat ilegalitatile si fraudele in inscrisuri publice cu
rezultatul urmarit sa favorizeze voluntar prin hotarari judecatoresti netemeinice, pe numitul
Trandafir Fanel zis Cimino. Desi in procesul civil 6699/63/2015* la Tribunalul Dolj, Tribunalul
Mehedinti, Curtea de Apel Craiova, Trandafir Fanel zis Cimino a renuntat si a inlaturat ca
mijloace de probatiune, schitele cadastrale din dosar prin note de concluzii scrise, pentru ca
aceste schite topografice au fost fabricate intr-un cadru extrainstitutional, deoarece se
observa ca nu indeplinesc cerintele legii privind avizul si stampila inginerului de cadastru,
context in care, judecatori preferati si protejati au urmarit „legalizarea” fraudarii proprietatii
ALIA SA de catre Trandafir Fanel zis Cimino.
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la repartizarea aleatorie a cauzelor,
determinate de influențele exercitate în favoarea lui Trandafir Fănel zis Cimino, cu rezultatul
obținerii unor soluții favorabile acestuia, respectiv firmei deținute de acesta, contrar stării
de fapt și a probelor din dosar.
Obiectul cauzei civile 6699/63/2015* este actiune in revendicare a unei suprafete de
teren aflata in proprietatea Alia SA, atestata prin documente legale este controlata si folosita
de societatea Legume Fructe SA controlata de numitul Trandafir Fanel zis Cimino. Recurenta
ALIA SA dovedeste dreptul originar care a stat la baza obtinerii certificatului de atestare a
proprietatii cu decizia Consiliului Judetean Dolj nr. 470/1978. Certificatul detinut de Legume
Fructe a fost emis pe baza unei schite topografice, care nu indeplineste avizele si semnaturile
prevazute in lege. Certificatul detinut de ALIA SA, este inscris la Cartea Funciara desi a fost
emis la doi ani dupa certificatul detinut de Legume Fructe SA, iar certificatul paratei favorizate
nu este inregistrat la Cartea Funciara.
Certificatul de atestare a proprietatii detinut de societatea Legume Fructe SA detine
titlul cu seria M07 nr. 3019, neinregistrat la Cartea Funciara Dolj se suprapune cu o parte din
terenul detinut legal de Alia SA si cuprinde in proprietate o suprafata care apartine Domeniului
Public. Suprafata din Domeniul Public detinuta in proprietate de Legume Fructe SA este
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folosita de societatea numitului Trandafir Fanel zis Cimino, prin amplasarea de constructii fara
autorizatie de construire.
Detinerea unei suprafete de teren apartinand Domeniului Public este confirmata prin
adresa nr. 109371/25.08.2020 emisa de Directia patrimoniu a institutiei Primarului
Municipiului Craiova, a se vedea site-ul www.coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmecconsiliulconcurentei.ro.
In acest context, certificatul de proprietate al Legume Fructe este NUL ABSOLUT,
nulitate care ar trebui sa fie invocata de primarul Craiovei si de Consiliul Judetean Dolj in
dosarul civil 6699/63/2015*.
Pentru a fi favorizata frauda Domeniului Public si a proprietatii societatii ALIA SA,
situatie cu care aceasta firma se confrunta de multi ani, grupuri de interese s-au folosit in mod
coordonat de distribuirea cauzei 6699/63/2015* unor judecatori preferati, atat la Inalta Curte
de Casatie si Justitie, cat si la instantele inferioare in grad, care s-au pronuntat in fondul si
apelul acestui dosar.
(a) La Inalta Curte de Casatie si Justitie, recursul in dosarul 6699/63/2015* a fost
introdus in aplicatia Ecris cu o asteptare de o zi, cu rezultatul distribuirii cauzei unui complet
de judecata preferat din care face parte un judecator ce are legaturi personale cu unul dintre
aparatorii partii adverse, existand premisa influentarii de catre acesta a hotararii intregului
complet de judecata.
Dosarul 6699/63/2015* a fost trimis de la Curtea de Apel Craiova in ziua de 23 ianuarie
2020. Desi posta militară a efectuat transferul la ICCJ in timpul orelor de program, iar ghidul
grefierului prevede că, pentru a nu se eluda repartizarea aleatorie, introducerea in aplicatia
ECRIS trebuie să se facă in timpul orelor de program dintre 08-16:00, in ordinea sosirii cauzelor
la instanta, introducerea cauzei 6699/63/2015* in sistemul ECRIS s-a facut intr-o ordine
preferentiala, fată de ordinea sosirii, cu o intarziere de o zi, respectiv in data de 27.01.2020,
deci cu nerespectarea acestei prevederi.
In legatură cu aceasta situatie, ICCJ nu a furnizat inscrisurile doveditoare care au fost
solicitate prin cererea ALIA SA din 12.02.2020, respectiv :
- dovada privind extras din registrul general care sa contina data si ora intrarii dosarului
6699 la ICCJ si a dosarelor care au intrat la aceasta instanta la aceeasi data cu intrarea
prezentului dosar, sub semnatura presedintelui instantei
- extras din sistemul ECRIS corespunzator fiecarui dosar introdus in aplicatie in ziua
repartizarii dosarului 6699/63/2015*, care sa contina ordinea introducerii in ECRIS a
dosarelor, ora la care a fost introdus in program si ora la care a fost repartizat fiecare dosar.
- ponderea pe care a avut-o fiecare factor relevant care este parte al algoritmului de
repartizare a cauzei unui anumit complet de judecata si anume:
o complexitatea dosarului
o numărul de dosare noi pe complete de judecată, complexitatea adiţională pe complet
o data şedinţei
o compatibilitatea completului în funcţie de obiect şi părţi/participanţi
o factorul de aleatorietate (randomness)
Referitor la documentele transmise de catre ICCJ, urmare cererii sus mentionate, se
constata urmatoarele aspecte contradictorii:
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- in filele denumite “intrare” transmise prin adresa ICCJ nr. 191221P din 12.03.2020,
presupunem din registrul de intrare dosare ICCJ, nesemnat si neasumat de o persoana, la ora
8.30 pe 27.01.2020 sunt inregistrate un numar de 22 dosare la aceeasi ora. La ora 9.00 un
numar de 20 de dosare. Nu rezulta la ce sectie a fost repartizat fiecare dosar
- din fisa dosarului 6699/63/2015*, rezulta ca acesta a fost inregistrat in data de
27.01.2020 ora 09.15, deci nu 8.30 asa cum se mentioneaza in documentul “intrare”, prin
urmare dosarul ar fi trebuit sa fie inregistrat dupa cele 42 dosare inregistrate la ora 08.30,
respectiv ora 09.00 si evident ar fi fost repartizat aleatoriu unui alt complet.
- faptul ca ICCJ mentioneaza ca: “din verificarile efectuate la nivelul sectiei
mentionate…..s-a constatat ca dosarele au fost inregistrate in ordinea sosirii la Inalta Curte
de Casatie si Justitie, conform orelor mentionate in registrul de intrare al dosarelor”, coincide
cu o recunoastere ca ordinea intrarii influenteaza repartizarea aleatorie a dosarelor, catre un
anumit complet de judecata.
Considerentele de mai sus sugereaza suspiciunea eludarii repartizarii aleatorii cu
rezultatul voit al distribuirii cauzei catre completul de judecata nr. 4 filtru alcatuit din
doamnele magistrat Teau Carmen, Gradinaru Ianina si Nitu Petronela, imprejurare care
depaseste evident sfera coincidentelor, in contextul in care:
- d-na judecator Teau Carmen, partener, coautor al revistei de drept comercial,
impreuna cu Sauleanu Lucian, unul din avocatii numitului Trandafir Fanel zis Cimino care
controleaza societatea parata din dosar,
- d-na judecator Teau Carmen a fost colega de complet de judecata cu dl. Buda Marian
care, in prezent detine calitatea de presedinte al sectiei a II a civile. Presedintele sectiei la ICCJ,
conform art. 31 alin 2) din Regulamentul din 21 septembrie 2004 avizeaza repartizarea
cauzelor catre complete conform extras: „(2) Preşedinţii de secţii au următoarele atribuţii: c)
asigură buna organizare şi funcţionare a sistemului informatizat de repartizare aleatorie a
cauzelor pe complete de judecată în cadrul secţiei;”
- ambii judecatori provin de la aceeasi instanta/localitate Craiova.
- doamna judecator Teau Carmen a incalcat art. 43 din Codul de procedura civila care
reglementeaza obligatia declaratiei de abtinere in contextul in care in adresa recurentei
depusa la dosarul 6699/63/2015* in data 12.02.2020, magistratul a luat cunostiinta de faptul
ca dl. avocat Sauleanu are interes cu partea adversa din dosar, imprejurare care poate sa
influenteze hotararea care urmeaza sa fie luata de domnia sa si de colegii de complet.
(b) La Tribunalul Dolj, dosarul 6699/63/2015*, prin “repartizare aleatorie”, a ajuns la
completul C3 compus din judecator Dinculescu Raluca Elena, membru al colegiului de
conducere al Tribunalului Dolj, insa pretinsa repartizare a cauzei s-a facut cu nerespectarea
prevederii art. 11 din legea 304/2004 privind repartizarea aleatorie, iar Tribunalul nu a dovedit
cu înscrisuri că dosarul a fost introdus în aplicaţia electronică ECRIS în ordinea intrării şi
înregistrării cauzelor la instanţă, fiind refuzata comunicarea înscrisurilor care ar fi contribuit la
stabilirea cu transparenţă că repartizarea aleatorie a fost îndeplinită, conform adresă nr.
922/19.01.2019 primită de la aceasta instanta.
(c) Curtea de Apel Craiova a constatat si încuviinţat lipsa imparţialităţii la Tribunalul Dolj
privind cauza în care este implicat Trandafir Fănel zis Cimino, insa strămutarea cauzei nr.
6699/63/2015* la Tribunalul Mehedinţi s-a dovedit formala, adoptata pentru a crea aparenta
respectarii dreptului la un proces echitabil, deoarece nerespectarea prevederilor privind
repartizarea aleatorie a continuat si la aceasta instanta.
(d) Dosarul civil nr. 6699/63/2015* ajuns pe rolul Tribunalului Mehedinți a fost repartizat
de judecător Popescu Norel, în calitate de președinte al instanței, soției sale Popescu Clara, ca
urmare a faptului că în cadrul tribunalului nu s-au introdus cauzele în ordinea intrării la instanță,
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ci în ordinea favorabilă ca ECRIS să repartizeze cauza soției președintelui instanței, deși ordinea
introducerii cauzelor în aplicația electronică ECRIS influențează și determină repartizarea
cauzei de către sistem unui anumit complet, ceea ce nu reprezintă o repartizare aleatorie.
În adresa transmisă de Tribunalul Mehedinţi - secţia a II a civilă de contecios
administrativ către SC ALIA SA in data de 14.12.2018, se precizează faptul că lista dosarelor de
repartizat din data de 07.03.2018, ora 13:21 cuprinde: “listă care cuprinde dosarele în ordinea
intrării/creării acestora de la cel mai vechi la cel mai recent”. Or, menţiunea Tribunalului nu
este corectă, deoarece dosarul 6699/63/2015*, care a intrat (aşa cum rezultă din registrul
general) la ora 12:16:00, a fost introdus în sistemul Ecris primul, aşa cum rezultă din “lista
dosarelor de repartizat”, cu toate că celelalte dosare au fost înregistrate la instanţă înaintea
acestui dosar. De asemenea dosarele nu au fost introduse în ECRIS nici în ordinea vechimii
acestora, deoarece se poate observa că dosarul 572/101/2018 a fost repartizat înaintea
dosarelor din anul 2017 inregistrate in aceeasi zi (2339/263/2017, 1687/313/2017,
2030/313/2017, 2500/313/2017).
Față de probele aflate la dosar, judecător Popescu Clara a reținut în încheiere și în
sentință, neconform realității, că Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara judetul Dolj
deține schița topografică în original, contrar adresei acestei instituții, favorizând pârâta
Legume Fructe SA prin adoptarea unei hotărâri judecătorești de respingere a acțiunii societății
ALIA SA, context în care nu se exclude posibilitatea ca hotărârea judecătorului să fie
influențată prin incidența unor elemente extrajudiciare, ca urmare a dirijării dosarului de către
președintele Tribunalului unui anumit judecător, respectiv soției, cu intenția de a găsi calea
“optimă” de a crea o aparență de legalitate.
(e) Urmând același model de “repartizare aleatorie” a cauzelor, in solutionarea apelului
impotriva hotararii Tribunalului Mehedinti, Curtea de Apel Craiova a introdus în aplicația
ECRIS dosarul 6699/63/2015* într-o ordine diferită față de ordinea intrării acestuia la Curte,
în ziua de 05.02.2019, astfel încât cauza să fie repartizată completului de judecată nr. C3A,
alcătuit nealeatoriu din magistrații Osiceanu Ionica și Ceolofan Alina, în contextul în care
este de notorietate că judecătorul Ceolofan Alina este prieten de familie cu avocatul
Sauleanu Lucian, angajat în numeroase cauze de apărare a lui Trandafir Fănel, zis Cimino și
a firmelor acestuia, împrejurare care viciază imparțialitatea și independența completului de
judecată în pronunțarea hotărârii, dar și încrederea justițiabilului în procesul echitabil
Magistratul nu a formulat cerere de abţinere, incalcand dispozitiile art. 42 pct 13 şi art.
43 cod proc civilă, ceea ce sugerează un anumit interes ca să rămână în dosar şi să respingă
apelul societatii ALIA SA, ignorand multe motive de nelegalitate, chiar şi faptul că partea
adversă, respectiv pârâta, prin note de concluzii scrise depuse la Curtea de Apel Craiova în
octombrie 2019, a înlăturat schiţele topografice care au stat la baza emiterii certificatului de
atestare a proprietăţii.
La Curtea de Apel Craiova nu a existat repartizare aleatorie dovedită cu înscrisuri
privind introducerea în aplicaţia ECRIS a cauzelor în ordinea înregistrării în registrul general
al instanţei.
In data de 28.03.2019 am formulat cererea catre colegiul de conducere si cerere
completului de judecata pentru lamurirea acestor aspecte de legalitate care stau la baza
procesului echitabil, dar NU AM PRIMIT NICIUN RASPUNS si nici inscrisurile solicitate privind
dovada alcatuirii aleatorie a completului de judecata si dovada repartizarii aleatorie a
dosarelor in data intrarii dosarului 6699/63/2015* la Curtea de Apel Craiova.
Decizia Curtii de Apel Craiova nu cuprinde motivele pentru care instanta a respins
exceptia de nelegalitate formulata de ALIA SA si nici de constatare a nulitatii sentintei pentru
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incalcarea procedurii prevazute de art. 11 si Legea 304/2004 de ditribuire aleatorie a
dosarului.
Ghidul de aplicare a Regulamentului CSM 1375/2015 reglementează că dosarele
trebuie introduse în aplicaţia ECRIS în aceasta ordine, conform extras: „Actele de sesizare a
instanţei depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt
mod prevăzut de lege, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, după stabilirea obiectului
cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, dată certă şi număr din aplicaţia ECRIS
[art. 94 alin. (1) ROIIJ];
„Dacă din motive obiective actele de sesizare a instanţei nu au primit număr în aplicaţia
ECRIS la momentul primirii cererii de sesizare, acestea vor fi prelucrate cu prioritate a două zi,
cu aprobarea preşedintelui instanţei sau a persoanei desemnate de acesta, încheindu-se în
acest sens un proces-verbal şi menţionând că dată certă data depunerii actului de sesizare la
registratură [art. 94 alin. (11) ROIIJ]”.
Conducerea Curţii de Apel nu a respectat legea, mai precis articolul 8 din Ordonanţa
27/2002, în sensul că nu ne-a comunicat înscrisurile solicitate în probaţiune privind ordinea
introducerii cauzelor în ECRIS, faţă de ordinea intrării şi înregistrării cauzelor la instanţa, şi
extras din ECRIS privind cauzele din ziua respectivă, conform cereri ale societatii ALIA şi adrese
de răspuns ale conducerii Curţii.
(f) La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie secţia a II a civilă, judecarea cererii de strămutare
a pârâtei Legume Fructe (formală) şi cererea de stramutare pe deplin intemeiata a subscrisei
ALIA SA nu s-a circumscris în limitele procesului echitabil.
Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată de către Legume Fructe SA cu cererea
de strămutare a cauzei civile nr. 6699/63/2015* de la Curtea de Apel Craiova, formându-se
dosarul nr. 1117/1/2019, la care, din motive reale de îngrijorare, ALIA SA a depus cerere de
conexare a propriei sale cereri de strămutare privind același dosar, în legătură cu care ambele
părți au cerut strămutarea cauzei la altă instanță de apel. Completul de judecată compus din
judecătorii Duminecă Virginia, Duță Monica, Roxana Popa, căruia i-a fost repartizată aleatoriu
cererea de strămutare Legume Fructe, a respins cererea de conexare nemotivat, a judecat
cererea de strămutare depusă de pârâta Legume și a respins-o, iar, ulterior, menționează în
încheiere că a trimis la registratură cererea ALIA SA de strămutare, care, după repartizarea
„aleatorie” a fost transmisă aceluiași complet de judecată nr. 7, alcătuit nealeatoriu din
magistrații Duminecă Virginia, Duță Monica, Roxana Popa.
Desi, Trandafir Fanel zis Cimino a beneficiat de repartizarea la acelasi complet a cererii
de stramutare care a fost formulata de ALIA SA si care a facut obiectul dosarului 1390/1/2019.
La termenul de judecata din 13.06.2019 am solicitat amanarea judecarii pentru ca ICC,J
urmare a cererii ALIA SA, sa comunice dovada cu inscrisuri privind ordinea introducerii in ECRIS
a cauzelor in data de 16.05.2019, imprejurare care contribuie la repartizarea aleatorie.
Judecatorii au respins cererea de amanare si au retinut ca in cauza a existat repartizare
aleatorie, fara ca in dosar sa se afle inscrisurile doveditoare privind ordinea introducerii
cauzelor in ECRIS. In acest context, am formulat cerere de recuzare, care, desi a fost respinsa
in data de 17.09.2019, in dosar nu a fost fixat termen nou de judecata pentru solutionarea
cererii de stramutare, deoarece s-a asteptat judecarea apelului – in fondul cauzei, in data de
12.11.2019, dupa care a fost fixat termen nou de judecata in 29.11.2019, data la care se
cunostea deja faptul ca cererea de stramutare a devenit lipsita de obiect pentru ca apelul ALIA
SA fusese deja judecat si respins la Curtea de Apel Craiova, instanta de la care cerusem
stramutarea la alta Curte de apel.
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Respingerea de catre completul Duminecă Virginia, Ruxandra Monica Duta şi Roxana
Popa a cererii de conexare formulata de petenta ALIA SA, a coincis cu respingerea ambelor
cereri de stramutare, desi ambele parti din dosar, oficial, au cerut stramutarea. Faptul ca
societatea Legume-Fructe SA s-a opus stramutarii cerute de ALIA SA, evidentiaza caracterul
formal al cererii sale de stramutare, in realitate fara dovezi de banuiala legitima, ci doar pentru
a crea aparenta ca in procesul de la Curtea de Apel Craiova nu a beneficiat de un proces
ECHITABIL. In realitate, parata Legume Fructe SA a urmarit sa disimuleze coordonarea ordinii
de introducere in aplicatia ECRIS a cauzelor astfel incat dosarul 6699/63/2015* sa fie
repartizat completului format din magistratii Ciolofan Alina si Osiceanu Ionica, asemanator
cu procedeul de la ICCJ.
Secţia a II a civilă din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu ne-a comunicat
înscrisurile solicitate prin cererile anterioare privind dovedirea, într-un cadru transparent, că
pretinsa repartizare aleatorie a cauzelor 1390/1/2019 şi 1117/1/2019 a fost una reală iar nu
doar una formală/superficială care să creeze numai aparenţa respectarii dreptului la un proces
echitabil in fata unui complet de judecata impartial.
Repartizarea „aleatorie” la ICCJ catre completul alcatuit nealeatoriu din magistratii
Dumineca Virginia, Ruxandra Monica Duta si Popa Roxana a mai multor cauze de interes
pentru grupuri din care fac parte si ofiteri de informatii s-a facut de catre persoane de executie
si din conducerea ICCJ si nu exclude o coordonare la nivelul ICCJ, dar si la instante de judecata
din Bucuresti si din tara, privind pronuntarea unor hotarari judecatoresti favorabile
persoanelor care au fraudat Legea si proprietatea publica si privata.
1) Grupul de interes/influenta din care face parte si clanul „Cimino” beneficiaza de

protectia organelor judiciare de ancheta si a administratiei publice locale din Craiova.
(1) Primarul municipiului Craiova si Consiliul Judetean Dolj au tolerat si incurajat
prejudicierea si folosirea Domeniului Public.
Legume Fructe SA detine in proprietate o parte din Domeniul Public al municipiului
Craiova, pe care a amplasat constructii insalubre fara autorizatie de construire. Conform
expertizei in dosar nr 6699/63/2015*, cererea Alia SA care are atasata schita cadastrala si
adresa de raspuns din data de 31.08.2020 a Primariei municipiului Craiova evidentiaza o parte
din suprafata detinuta in proprietate de societatea Legume Fructe apartine Domeniului Public.
Cu toate acestea, Consiliul Judetean Dolj a mentionat in dosarul 6699/63/2015* ca certificatul
Legume Fructe depus este legal, desi conform art 173 lit c din Ordonanta OUG 57/2019 are
atributii in administrarea domeniului public si privat al judetului.
Astfel, institutia primarului Craiovei si Consiliul Judetean Dolj are obligatia si poate sa
invoce nulitatea absoluta a certificatului de proprietate detinut de Legume Fructe SA si
Trandafir Fanel, zis Cimino. art 154 alin 6 din OUG 54/2019 privind aprobarea codului
administrativ “Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice
locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.”
Nulitatea absoluta a certificatului de atestare a proprietatii emis ilegal pentru Legume
Fructe SA poate fi invocate oricand in conformitate cu art 861 cod civil, care prevede ca
bunurile proprietate publica sunt inalienabile, inprescriptibile si insesizabile. Potrivit alin 2 al
acestui articol proprietatea publica nu poate fi dobandita prin uzucapiune.
Protecţia de care beneficiază Trandafir Fănel este cu atât mai evidentă cu cât
nerespectarea de către acesta a Legii nr. 50/1991, republicată, a fost constatată oficial de către
autorităţile locale încă din anul 2014, astfel cum rezultă din adresa nr. A279/27.06.2014 a
Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Craiova, emisă prin semnarea de către director
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executiv, Ionuț Cristian Gilea, si primar LIA-Olguța Vasilescu, actual vicepreședinte al
Partidului Social Democrat, si adresele nr. A279/27.06.2014 a Primăriei Craiova și nr.
11085/17.06.2014 a Poliției Locale a Municipiul Craiova, în care se consemnează că ”în urma
verifiărilor s-a constatat existența unor construcții, cu destinația de spații comerciale, realizate
în prelungirea spațiilor ce aparțin SC Legume Fructe SA, construcții pentru care societatea în
cauză nu deține autorizație de construire“
(2) Nerespectarea legii de către Primăria şi Direcţia Poliţiei Locale ale municipiului Craiova
în ceea ce priveşte situaţia barăcilor din strada Hortensiei nr. 4, deţinute şi închiriate unor
firme de către Trandafir Fănel, respectiv a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr.50/1991,
republicată si art. 8 din Legea 155/2010, in sensul că tolerează ocuparea abuzivă, fără drept
legal, a unei suprafeţe din domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale Craiova,
deoarece, conform procedurii, autoritatea locală ar fi trebuit să intervină direct și să
desființeze barăcile ridicate fără autorizație de construire, dar și să solicite instanței de
judecată ridicarea construcțiilor fără autorizație de construire pentru terenul care excede
certificatului de proprietate deţinut de Trandafir Fănel, zis „Cimino”, dar până în prezent nu
au fost luate niciun fel de măsuri.
(3) Dosare penale care îl vizează şi pe Trandafir Fănel, zis „Cimino”, nesoluţionate până în
prezent ori soluţionate în condiţii care sugerează un anumit control în cadrul instituţiilor
judiciare de la nivel local, având în vedere următoarele situaţii:
(i) dosarul penal nr. 37279/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, are ca obiect fapte de
grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea cu rea credință a
creditului societar, infracţiuni care îl vizează și pe Trandafir Fănel zis „Cimino”, insa, desi
ANAF a sesizat parchetul în 2006, abia în anul 2014 procurorul a sesizat instanța de judecată,
care nu a soluţionat cauza până în prezent.
(ii) dosarul penal nr. 10384/63/2017 a fost restituit de către judecătorul Veselin Florin
Cristian de la Tribunalul Dolj la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, după ce a anulat probe
în dosar cu privire la șapte fapte de grup organizat în orașul Craiova, vizându-l și pe Trandafir
Fănel zis Cimino, iar dosarul este ținut în nelucrare la parchet, situatie in care se afla si un alt
dosar privindu-l pe fiul lui Trandafir Fanel, in conditiile in care vizeaza fapte similare savarsite
in grup infractional organizat, prin acte de violenta.
(iii) dosarul penal nr. 9065/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, având ca
obiect distrugerea în complexul comercial BIG Craiovița a unor rafturi de către Trandafir Fănel
zis “Cimino”, cu consecința vătămării unei persoane, în care poliția a întocmit de două ori
referat de terminare a urmăririi penale cu propunerea sesizării instanței de judecată pentru
infracțiunea de distrugere prevăzută la art. 253 cod penal, însă cazul s-a soldat cu ordonanța
de renunțare la urmărirea penală, măsură adoptată de procurorul Rogoveanu Emilia de la
Parchetul Craiova.
3) Coordonarea favorizarii in cadru institutional a numitului Trandafir Fanel zis Cimino
de catre judecatori, procurori, politisti si functionari care fac parte din structura publica,
centrala si locala, politicieni, deputati, eurodeputati si Serviciul Roman de Informatii.
Coordonarea este evidentiata de imprejurari care depasesc sfera coincidentelor si
sugereaza fapte bine organizate, cu grija, pentru a se obtine rezultatul urmarit, actul
institutional sa favorizeze persoana Trandafir Fanel, firmele si afacerile detinute sau controlate
de acesta:
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intre aparatorii lui Trandafir Fanel zis Cimino sunt si avocatii Oancea Elena si Sauleanu
Lucian, profesori la facultati de drept din Craiova, iar ultimul detine si calitatea de presedinte
Baroului Dolj.
avocatul Daniel Ghita este sotul/partenerul de viata al magistratului Raluca Elena
Dinculescu - presedinte al completului de judecata a fondului cauzei in dosarul 6699/63/2015*
si membru al colegiului de conducere al Tribunalul Dolj – si face parte din Colegiul Curtii de
Arbitraj Dolj alaturi de avocatul L. Sauleanu, avocatul Elena Oancea – avocati ai lui Trandafir
Fanel (zis Cimino) si Nicoleta Miulescu, secretarul general la Primaria Craiova.
in contextul relatiei de prietenie dintre familiile judecatorului Ciolofan Alina si avocat
Sauleanu Lucian nu putem exclude legaturi de cauzalitate, dintre lipsa dovezilor pe care le-am
solicitat in mod legitim si intemeiat, privind alcatuirea aleatorie a completului de judecata,
repartizarea aleatorie a dosarelor in ordinea intrarii in registrul general al instantei si
repartizarea dirijata a dosarului 6699/63/2015* completului de judecata nr. C3A compus din
magistratii Osiceanu si Ciolofan.
- secretarul general la primaria Craiova, Miulescu Nicoleta, a dovedit empatie cu
patrimoniul lui Trandafir Fanel zis Cimino a radiat majorari de intarziere in valoare mare, ale
uneia din societatile acestuia, considerat contribuabil preferat, in contextul in care alti
contribuabili nu au beneficiat de acelasi tratament. In plus, Trandafir Fanel a beneficiat de
avizul secretarului general sa schimbe un teren din strada Cauza in strada Spaniei in Municipiul
Craiova. Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art. 40 alin. 1 si 71 alin.1 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala dispune: 35. Proiect de hotarâre privind
aprobarea unui schimb având obiect terenul situat în str. A.I.Cuza, nr.17A, proprietate privata
a numitului Trandafir Fanel si terenul apartinând domeniului privat al municipiului Craiova,
situat în str. Spaniei, f.n.
- Serviciul Roman de Informatii a cunoscut ca afacerile numitului Trandafir Fanel zis
Cimino se bucura de un statut preferential la primarie, parchete, instante de judecata,
inclusiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie dar nu a uzat de competentele legale pentru a
sesiza Parchetul.
- judecatorul Teau Carmen este partener, coautor al revistei de drept comercial,
impreuna cu Sauleanu Lucian, unul din aparatorii numitului Trandafir Fanel zis Cimino care
controleaza societatea parata din dosar, si care a fost coleg de complet de judecata cu
judecatorul Buda Marian. In prezent acesta detine calitatea de presedinte al sectiei a II a
civile la ICCJ. Presedintele sectiei la ICCJ, conform art. 31 alin 2) din Regulamentul din 21
septembrie 2004 avizeaza repartizarea cauzelor catre complete: „(2) Preşedinţii de secţii au
următoarele atribuţii: c) asigură buna organizare şi funcţionare a sistemului informatizat de
repartizare aleatorie a cauzelor pe complete de judecată în cadrul secţiei;”
- Comisia Parlamentului pentru Supravegherea Activitatii Serviciului Roman de
Informatii, in perioada in care a fost prezidata de senatorul de Craiova, Manda Claudiu, sotul
fostului primar al Craiovei, Vasilescu Olguta nu a exercitat controlul parlamentar asupra
activitatii SRI ca urmare a sesizarii subsemnatului.
Refuzul voluntar al senatorului nu poate fi disociat de legaturi de cauzalitate dar si de
rezultat, cu lipsa unui control parlamentar real si intocmirea unui Raport formal privind
activitatea Serviciului, fata de probele detinute, a implicarii si ingerintei in actul de justitiei, in
activitatea parchetelor si a institutiilor publice. Serviciul Roman de Informatii in perioada in
care la conducerea acestuia a fost generalul Coldea Florian si accesarea functiei de
europarlamentar in mod evident a refuzat sa-si exercite rolul prevazut in lege. Desi
documentul subsemnatului a invederat Comisia de spraveghere a activitatii SRI, nu a fost
exercitat controlul parlamentar cu privire la inactiunea Serviciului Roman de Informatii dar si
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cu privire la implicarea unor ofiteri din conducerea SRI si politicieni in actul institutional,
privind fraudarea bugetului de stat si a proprietatii private, nu a existat o reactie din partea
senatorului Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare, nu am fost audiat, nu au fost
audiati ofiteri ai SRI, privind inactiunea SRI.
- Senatorul Manda Claudiu a beneficiat de increderea si sprijinul necesar si a accesat
postul de europarlamentar de la Bruxelles, localitate in care a investit 250.000 euro, intr-un
apartament, utilizand veniturile de senator al Partidului Social Democrat. Sursa
https://newsweek.ro/politica/cel-mai-lenes-europarlamentar-claudiu-manda-si-a-cumparatapartament-cu-250-mii-euro-la-bruxelles (asta o ducem la ds 6699).
7.
COORDONAREA DISTRIBUIRII DOSARELOR 7386/1285/2010 SI 1613/54/2014 LA CURTEA DE APEL
CRAIOVA CATRE JUDECATORI PREFERATI, CU REZULTATUL OBTINERII UNOR HOTARARI JUDECATORESTI
FAVORABILE PERSOANELOR CARE AU FURAT PROPRIETATEA.

Obiectul dosarului 7386/1285/2010 este actiune in anulare a majorarilor ilegale de
capital social la Farmec SA, la un pret subevaluat de 2,5 lei per actiune cu limitarea ilegala a
subsemnatului de a cumpara noi actiuni, avand in vedere existenta unor nulitati absolute si
hotarari judecatoresti cu putere de lucru judecat. Dosarul 1613/54/2014 are obiect cerere de
revizuire a hotararii pronuntate in primul dosar mentionat. Actiunile si hotararile sunt postate
pe site-ul www.coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmec-consiliulconcurentei.ro.
La Curtea de Apel Craiova, dosarele 7386/1285/2010 si 1613/54/2014 au fost
introduse in aplicatia ECRIS cu o asteptare de o zi, la fiecare cauza, cu consecinta repartizarii
cauzelor civile la completele alcatuite din judecatorii preferati Constantin Popescu, Mot
Mariana, Lungu Sanda, respectiv Ochea Neli, Moleanu Ecaterina, Lotus Gherghina, cu
rezultatul respingerii neintemeiate a cererilor in dosar, a apelului si a cererii de revizuire
postate pe site-ul www.coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmec-consiliulconcurentei.ro.
Presedintele sectiei Curtii de Apel care are rolul de supraveghere a repartizarii cauzelor sectiei
a II a civila a fost Tandareanu Nicoleta, iar, la data repartizarii celei de a doua cauze,
presedintele sectiei a fost judecator Lotus Gherghina.
Avocatul Sauleanu Lucian are legaturi de interes EVIDENTE cu partea care a beneficiat
de hotarari judecatoresti vadit neintemeiate, cat si legaturi comerciale cu judecatorul
Tandareanu Nicoleta, colaboratori si membri fondatori in Institutul roman de drept comercial,
iar magistratului Lotus Gherghina i-a fost indrumator la teza de doctorat. Din aceasta
perspectiva, relatiile ar fi putut sa contribuie la introducerea in ECRIS, intr-o ordine
preferentiala fata de ordinea sosirii la instante, a cauzelor civile 7386/1285/2010,
1613/54/2014 si 6699/63/2015*, cu rezultatul repartizarii/dirijarii la judecatori preferati si
respingerea cererilor de probe, a apelurilor si a cererii de recuzare.
Asocierea si interesele financiare dintre avocatii Buta Gheorghe si Musat, Farmec SA,
avocat Sauleanu Lucian si judecator Tandareanu, fost presedinte sectie CA Craiova, judecator
Lotus Gherghina sunt puse in lumina de transferuri de bani de la Farmec SA catre Musat si
asociatii in valoare de 500.000 lei si sume de bani de la Farmec SA la Sauleanu.
Dosarul 6699/63/2015* in care are interes Trandafir Fanel zis Cimino a fost introdus in
aplicatia ECRIS in ordine preferentiala fata de ordinea sosirii cu rezultatul urmarit al distribuirii
cauzei catre completul nr. C3A compus din judecatori Osiceanu Ionica si Ciolofan Alina, cea
din urma de notoetate prieten de familie cu avocatul Sauleanu Lucian. Acelasi avocat are
relatii de coautori la revista Drept Comercial cu judecatorul Teau Carmen. In acest context,
dosarul 6699/63/2015* a fost distribuit catre completul de judecata compus din judecatori
Teau Cramen, Gradinaru Ianina si Nitu Petronela.
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Faptul ca avocatul Sauleanu Lucian este implicat in litigii diferite care au subiecti in
localitati indepartate Cluj/Craiova, si in legatura cu judecatorii care au solutionat cauzele,
evidentiaza ca originea recomandarii avocatului este in Serviciul Roman de Informatii.
Judecatorul Lotus Gherghina a participat la respingerea actiunii in favoarea Farmec SA si
ulterior a promovat mai multe mandate in functia de presedinte sectiei a II a civila la Curtea
de Apel Craiova.
8. COORDONAREA INCALCARII LEGII LA TRIBUNALUL BRASOV PRIVIND REPARTIZAREA DE DOUA ORI A
CAUZEI CIVILE NR. 2930/1255/2011* CU REZULTATUL INCALCARII LEGII.

Obiectul cauzei este actiunea in anulare a Hotararii AGA. In principal instanta are de
verificat legalitatea si realitatea persoanelor si a numarului de actiuni mentionate in procesul
verbal de sedinta, care au fost folosite la vot, respectiv daca actiunile sunt inscrise in tabelul
de prezenta au legitimitate din punct de vedere al statutului societatii pe actiuni verificari pe
care urmeaza sa le daca instanta nemijlocit si prin expertiza se fac pe baza registrului actiunilor
si a registrului actionarilor cu varsaminte, prevazute la art. 177 alin 1 a) si g) din Legea 31/1990.
La prima judecata magistratului Voinescu Aurica i-a fost distribuit dosarul
2930/1258/2011 cu nerespectarea procedurii de repartizare prevăzută la art. 11 şi 139 din
Lege privind repartizarea aleatorie în dosar. Nu a urmărit aducerea la dosar a probelor pe care
le-a considerat utile şi concludente pentru dezlegarea cauzei, a registrului acţiunilor şi
registrului acţionarilor, cu informaţiile (vărsămintele acţiunilor) prevăzute la art. 177 din Legea
31, a aşteptat 34 de termene de judecată o expertiză “servită” în alt dosar fără sa aducă probe
în dosar.
A respins acţiunea reclamantului. În timpul procesului a promovat de două ori în
funcţia de preşedinte de secţie a tribunalului Braşov
Curtea de apel Brasov a desfiintat sentinta pronuntata in prima instanta, a restituit
cauza spre judecare si a obligat Tribunalul sa efectueze expertiza in mod nemijlocit.
La a doua judecata in fond, dosarul a asteptat zece zile pentru ca completul format din
doamna judecator Boricean Daniela sa judece cererea de abtinere apoi dosarul a asteptat
sapte zile dupa admiterea cererii de abtinere a completului CD 6 (07.11.2018) pentru a se
repartiza dosarul altui complet de abia in data de 14.11.2018, astfel ca nu a fost respectat art.
94 alin 1 din ROIJ, in sensul ca dosarul trebuia repartizat aleatoriu in aceeasi zi.
Tribunalul Brasov a stabilit in mod subiectiv doua valori diferite de complexitate a
dosarului, 32 respectiv 40, pentru aceeasi actiune de anulare a hotararii AGA corespunzator
primei si celei de a doua repartizari, complexitatea dosarului ar fi trebuit sa fie aceeasi,
respectiv in functie de obiectul actiunii care este acelasi, anulare AGA, cu rezultatul ca si
pentru a doua judecata dosarul sa ajunga la completul de judecata preferat nr. CD9 cu
rezultatul respingerii de catre Tribunal a cererii reclamantului ca parata sa depuna la dosar:
i) Registrul actionarilor cu varsaminte in forma prevazuta de lege la art. 177 alin 2 din
legea 31 „(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi f) vor fi ţinute prin grija consiliului de
administraţie, respectiv a directoratului, cel prevăzut la lit. c) prin grija organului în cauză, iar
cel prevăzut la lit. e) prin grija cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni; registrele
prevăzute la alin. (1) lit. g) vor fi ţinute în condiţiile prevăzute de actele normative respectiv”,
pe care societatea parata Farmec il detine deoarece verificarile expertizei se efectueaza pe
baza registrului actionarilor cu varsaminte si registrului actiunilor, in forma ceruta de lege,
respectiv la HG 885/1995, in conditiile in care decizia nr. 486/17.10.2018 a Curtii de Apel
Brasov a omis sa raspunda la nelegalitatea formulata in apel privind registrul actionarilor
prezentat in forma nelegala, dar Curtea de Apel Brasov nu a limitat Tribunalul sa aduca la
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dosar/expertiza registrele prevazute in lege, premergatoare si indispensabile efectuarii
lucrarilor expertizei si cu obiectivul respingerii cererii subsemnatului, ca parata sa aduca la
dosar,
ii) Registrul actiunilor in forma prevazuta de lege la art, 177 lit g) si HG 885/1995 pe care
societatea parata il detine. Art. 177 - (1) „În afară de evidenţele prevăzute de lege, societăţile
pe acţiuni trebuie să ţină: g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.”,
respectiv HG 885/1995.
Vulpoi Marcel – expert contabil parte la Farmec SA, il recomanda nu numai sistemul
dar si experienta in expertise care sa evidentieze realitatea intr-o forma care asa favorizeze
partea care a incalcat voit legea si a fraudat proprietatea.
- in dosarul penal nr. 3164/P/2012 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti
exista extrase care evidentiaza ca expertiza semnata de expertul Mandru Gheorghe, a fost
intocmita de autor Anca Budeanu, salatiat al cabinetului Vulpoi&Toader Management din care
face parte Vulpoi Marcel, consilier al invinuitilor. Procurorul Lancranjan si politisti au lasat
nesolutionata aceasta chestiune.
- Marcel Vulpoi, expertul care a efectuat expertiza în dosarul în care sunt vizaţi omului
de afaceri Ioan Niculae şi foştii miniştri Adriean Videanu şi Varujan Vosganian, este cercetat
într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Expertiza acestuia din dosarul gazului ieftin
pentru Interagro va fi refăcută
In dosarul Ioan Niculae, publicatia Sursa Zilei evidentiaza ca “Marcel Vulpoi, profesor
de contabilitate la ASE, expert CECCAR si patronul celei mai mari firme de consultant financiarcontabil din Ilfov, a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru favorizarea unui grup de evazionisti
care alimentau cu facturi false sute de alte firme”
“Procurorii sustin ca Marcel Vulpoi stia despre “natura ilegala a activitatilor desfasurate de
acestea”, puternica sa firma de consultant oferind servicii celor 42 de firme implicate, inclusiv
in obtinerea de credite cu acte false si in accesarea de fonduri europene. DIICOT a confirmat
pentru Sursa Zilei ca si un alt sef de echipa de la Vulpoi&Toader Management, Lucian Vutescu,
a fost si el pus sub acuzare pentru aceleasi infractiuni ca si seful sau
- in dosarul Romgaz privind pe Varujan Vosganian si Ioan Niculae au fost desemnati
trei experti contabili printre care si Marcel Vulpoi : “cu Marcel Vulpoi pus sub acuzare pentru
acuzatii grave, procurorii care instrumenteaza dosarul Romgaz ar trebui sa clarifice si in ce
masura expertiza solicitata de ei a fost compromisa”, extras din publicatia
http://www.sursazilei.ro/expertiza-in-cazul-ioan-niculae-blocat%C4%83-dup%C4%83-cediicot-l-a-pus-sub-acuzare-pe-expert/
Procurorii DIICOT – Stuctura Bucureşti anchetează circuitele financiare generate de
relaţiile a 60 de firme fantomă cu mai multe companii din domeniul comerţului cu carne, iar
prejudiciul estimat de anchetatori este de peste 27 de milioane de euro. În total, peste 100 de
firme ar fi beneficiat de facturi false din parte grupării specializate în operaţiuni fictive pe piaţa
achiziţiei de carne. Numele mai multor specialişti de pe piaţa financiar-contabilă apar şi ele
în investigaţie, unul dintre cele mai sonore fiind cel al profesorului milionar de la ASE –
Marcel Vulpoi
- in dosarul civil 3414/1285/2011 expertiza semnata de Pintea Mirela, expert numit,
Vulpoi Marcel si Culda Ioan – experti parte ai Farmec SA a fost intocmita pe baza unor pretinse
inscrisuri, inscrisuri care, expertii parte Violeta Radu si Vaduva Elena pentru ca nu le-au primit
au intocmit Nota justificativa fata de imposibilitatea semnarii Raportului de expertiza
contabila judiciara si a formularii opiniei separate motivate.
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In dosarul penal 3080/P/2017 al Parchetului Pitesti este mentionat faptul ca fata de
marturia mincinoasa a expertilor Pintea/Culda/Vulpoi, Parchetul a dispus prin Ordonanta din
08.11.2017 aducerea la dosar a probelor cu inscrisuri. Ulterior procurorul a abandonat tacit
aducerea probelor la dosar, dosarul a fost inchis fara probele cerute de procuror “considerate
concludente si utile” iar cauza a fost clasata, procurorul cu doi ani vechime a promovat –
procuror adjunct, cauza se afla la Judecatoria Pitesti.
Curtea de Apel Constanta in dosarul 1514/1285/2012 in decizia definitiva nr.
542/04.11.2019 si expertul desemnat Ghita Marilena si expertul parte Radu Violeta sustin ca
parata Farmec nu a furnizat aceleasi inscrisuri pe care expertii Vulpoi si Pinea sustin ca le-au
avut in vedere cu ocazia finalizarii unei expertise care a favorizat functionarii care au fraudat
proprietatea.
9. COORDONAREA REPARTIZARII DOSARULUI PENAL 8166/2/2018, DISTRIBUIREA CAUZEI JUDECATORULUI
NENITA SIMONA CRISTINA, RESPINGEREA PLANGERII SUBSEMNATULUI IMPOTRIVA ORDONANTEI DIRECTIEI
NATIONALE ANTICORUPTIE CU REZULTATUL CA PROCURORUL LANCRANJAN ALEXANDRA SA NU FIE CERCETAT
PENTRU FAPTE DE ABUZ IN SERVICIU
.
Judecătorul Daniel Grădinaru – şeful secţiei penale din Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie dezvăluie cum se dirijează cauzele la această instanţă, anumitor judecători:

„La instanţa supremă dosarele nu sunt repartizate echilibrat prin sistemul ECRIS...să se renunţe
la blocarea unor complete de judecată....”http://m.luju.ro/judecatorul-gradinaru-demascajustitia-pe-culoar-noul-presedinte-al-sectiei-penale-a-inaltei-curti-judecatorul-danielgradinaru-nenoroceste-binomul-si-dezvaluie-cum-se-dirijau-dosarele-la-instanta-supremanu-sunt-repartizate-echilibrat-cauzele-prin-ecrisIn data de 19.04.2019 si 15.06.2019 am efectuat cereri catre presedintele sectiei
penale, judecator Gradinaru Daniel, pentru dovedirea cu inscrisuri ca ordinea introducerii in
ECRIS a cauzei 8166 a fost in ordinea intrarii la instante dar judecatorul Gradinaru nu mi-a
comunicat inscrisurile.
Refuzul comunicarii evidentiaza lipsa de transparenta si ascunderea unei realitati.
Contradictia dintre declaratia si atitudinea reala este evidenta. Abuzul in serviciu al
procurorului Alexandra Lancranjan decurge din neaducerea la dosar a probelor, care au
disparut de la dosar, nesolutionarea cererilor de probe, acceptarea ca expertiza sa fie
efectuata de expertul inculpatilor, etc.
Judecatorul Gradinaru Daniel a detinut functii de conducere la toate gradele de
instante
Astfel, ICCJ a acordat în dosarul penal 8166/2/2018 cifra de complexitate 29 în timp ce
Curtea de Apel Bucureşti a acordat cifra de complexitate 7 în acelaşi dosar 8166/2/2018 şi
cifra de complexitate 20 în dosar 8247/2/2018 pentru acelaşi tip de cerere care are obiect
plângere împotriva ordonanţei procurorului cu rezultatul că dosarul sa fie repartizat
completului nr. S1C17 care a respins plângerea subsemnatului ignorând motivele juridice
privind refuzul DNA de a cerceta abuzul în serviciu al procurorului Lancranjan.
Sotia presedintelui sectiei penale este judecator la ICCJ, sectia a 2 a civila si face parte
din completul caruia i-a fost repartizata cauza 6699/63/2015*, fara ca ICCJ sa dovedeasca
ordinea introducerii in ECRIS a dosarelor.
Judecătorul Buda Marian, în calitate de preşedinte de secţie, prin adresa din
18.02.2020 nu mi-a transmis înscrisurile solicitate prin cererea mea, ci doar „raport dosare
alocate fără prim termen” din dosarele repartizate în data de 27.01.2020, dar nu mi-a
transmis ordinea intrării la instanţă a cauzelor şi nici ordinea în care au fost introduse în
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aplicaţia ECRIS în vederea repartizării cauzelor de către ECRIS, deşi Ghidul de aplicare al legii
menţionează „Înregistrarea dosarelor în aplicaţia ECRIS se realizează conform Regulamentului
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015. În aplicaţia ECRIS se trece ora primirii cererii
sau ora înregistrării dosarului (în funcţie de hotărârea colegiului de conducere) pentru a nu se
eluda repartizarea aleatorie.”
10. COORDONAREA INCALCARII LEGII LA TRIBUNALUL ALBA, IN DOSARUL 155/1285/2013 CU REZULTATUL
NESOLUTIONARII SI PERIMARII IN 2015 A ACTIUNII CARE ARE CA OBIECT NELEGALITATEA CALITATII DE ACTIONAR
A UNOR PERSOANE DIN FAMILIILE TURDEAN SI PANTEA, FAMILII CARE ULTERIOR AU DOBANDIT MAJORITATEA
ACTIUNILOR LA FARMEC SA.

Subsemnatul am dobandit legal in anul 1995 calitatea de actionar, la data privatizarii
societatii Farmec SA.
- Dupa aceasta data nu pot cumpara actiuni decat actionarii fondatori ai societatii in
conformitate cu art 8. din Statutul Societatii „acţiunile nominative sunt cesibile numai între
acţionari”...“actiunile dobandite in conditiile prezentului act constitutiv pot fi transmise catre
terti doar prin mostenire legala”
Din familiile Turdean si Pantea au fost fondatori doar patru persoane. Acestia au emis
majorari succesive de capital social, la un pret subevaluat de 2,5 lei per actiune, cu limitarea
ilegala a dreptului meu de a subscrie noi actiuni, urmand ca prin dobandirea de actiuni noi, de
catre persoane din familiile lor, care nu aveau calitate de actionar – fondator, pentru a dobandi
de la sub 1% la 67 % din capitalul social al Farmec SA.
In vederea protectiei proprietatii si a drepturilor mele incalcate am formulat actiune
impotriva celor 9 (noua) dobanditori cu incalcarea legii a actiunilor emise, la Tribunalul
Comercial Cluj, cererea fiind stramutata la Tribunalul Alba – Sectia Contencios Administrativ
si Fiscal.
In dovedirea actiunii eu am depus toate dovezile – inscrisuri pe care le aveam, urmand
ca celelalte inscrisuri care dovedeau actiunea in integralitatea ei sa fie depuse de parata
Farmec SA si parati. Am facut aceasta solicitare in temeiul art 172 cod procedura civila. Cu
toate ca cererea mea era perfect indreptatita, instanta a refuzat sa ordone paratilor infatisarea
inscrisurilor si la termenul din 14.05.2013 a dispus suspendarea judecarii cauzei. Pentru
„neindeplinirea obligatiei statornicita de instanta de a depune la dosar actele a caror anulare
a solicitat-o ...”.
Ulterior am intervenit pe langa societatea parata solicitand inscrisurile pe care urma sa
le completez la dosar, insa aceasta a refuzat.
La 21.02.2014 am solicitat repunerea pe rol a cauzei, insa judecatorul a pus in discutie
exceptia perimarii cererii de chemare in judecata.
Cu toate ca litigiul nu a avut caracter comercial, ci contencios, iar termenul de
prescriere este de un an, a fost admisa exceptia si instanta a constatat perimata actiunea.
Admiterea gresita a acestei actiuni a determinat nelamurirea situatiei legale a
actiunilor si a actionarilor, care a generat procese care ar fi fost evitate si clarificate daca
aceasta cauza ar fi fost judecata in fond.
Introducerea in ECRIS a dosarului 155/1285/2013 a fost intr-o ordine preferentiala fata
de ordinea sosirii cauzelor la instanta, pentru ca s-a urmarit distribuirea dosarului completului
de judecata compus din judecator Dragos Chiriac care a improvizat solutia de mai sus, care sa
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favorizeze directorii care au fraudat proprietatea. Tribunalul Alba nu ne-a comunicat
inscrisurile solicitate in vederea compararii ordinii intrarii cauzelor in registrul general si a
ordinii introducerii acestora in ECRIS.
11. COORDONAREA MASURILOR DE CLASARE, DE NEINCEPERE A URMARIRII PENALE LA PARCHETE SI
MENTINEREA LA INSTANTELE DE JUDECATA A ACESTOR MASURI, FATA DE PERSOANE CARE AU FRAUDAT
PROPRIETATEA PUBLICA SI PRIVATA SI FATA DE PROCURORI SI POLITISTI, CARE PRIN SOLUTII ABUZIVE AU
FAVORIZAT FRAUDAREA PROPRIETATII
PROTECTIA INSPECTIEI JUDICIARE SI A SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII.

Procurori, poliţişti şi judecători au încălcat repetat şi voit legea au favorizat fraudele,
prejudiciile şi persoanele vinovate s-a urmărit în mod coordonat la poliţie, parchete şi
instante de judecată adoptarea si mentinerea unor soluţii de clasare in cauzele care au avut
obiect operatiuni ilegale intreprinse de catre administratorii si functionarii Farmec SA, cu
concursul unor functionari publici din ANAF prin care s-a realizat, in mod continuat,
fraudarea proprietăţii statului şi a societăţii pe acţiuni.
1) Coordonarea masurilor parchetelor si politiei privind primirea si disparitia de la
dosar a probelor solicitate de catre politisti, solicitarea de catre politisti a probelor utile
dovedirii fraudelor si care ulterior nu au mai fost administrate la dosar, expertiza efectuata
de partea care a fraudat si solutii de clasare.
Fiul procurorului general al Romaniei, avocat al partii care a fraudat si a dat solutii
de scoatere de sub urmarire penala a procurorilor Dinu Iulian si Hosu Georgiana.
Parchetul General al Romaniei condus de catre Tanase Joita, a asigurat supravegherea
in dosarul penal 305/P/2000 aflat sub ancheta Directiei de Cercetari penala din cadrul
Inspectoratului General al Politiei. In dosar s-au administrat probe care au dovedit fraudarea
finantelor publice, eludarea platilor vamale catre stat si abuzul in serviciu in forma agravanta
fata de societatea pe actiuni si de patrimoniul subsemnatului. Ignorand probele din dosar,
procurorii Dinu Iulian si Hosu Georgiana au dispus pe rand solutii de scoatere de sub urmarire
penala. In aceasta perioada, Ovidiu Joita, fiul procurorului general a fost avocatul societatii
Farmec SA. Dupa ce Joita Tanase nu a mai exercitat calitatea de procuror general, Marcel
Sanpetru, primul adjunct al procurorului general al Romaniei a infirmat solutia procurorului
Hosu Georgiana si a trimis in judecata mai multi functionari de la Farmec SA.
Din perspectiva considerentelor de mai sus, consider ca a existat o coordonare prin
intermediul unor persoane cu putere de influentare, care au determinat,
- incheierea contractului de consultanta intre Farmec si avocatul Joita Ovidiu, fiul
procurorului general
- doua solutii de scoatere date de procurorii Dinu Iulian si Hosu Georgiana, ignorand
doua propuneri de arestare a directorului general al Farmec care au fost intocmite de catre
ofiteri ai Directiei de cercetari penale, dar care au fost respinse de catre procurori din cadrul
Parchetului General.
Casarea in dosarul penal nr. 14382/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria
sectorului 2 Bucuresti a fost constituit in baza plangerii penale pe care am depus-o si a fost
inregistrata la aceasta unitate de parchet la data de 24.05.2010. Ulterior, prin ordonante sau
rezolutii ale organelor de cercetare penala, la acest dosar au fost conexate alte cauze penale
avand ca obiect sesizarile si plangerile penale ale subsemnatului:
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Dosarul nr. 433/P/2011 al Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 2 privind
plangerile
nr.
2088534/03.01.2011,
2067114/23.03.2011,
2066630/04.03.2011,
2068851/18.05.2011 si 2068193/07.05.2011
- Dosarul nr. 13137/P/2011 al Parchetului de pe langa Judecatoria sector 2 privind
plangerea nr. 2089094/24.05.2011
- Dosarul nr. 1441/P/2011, format in urma disjungerii dispuse prin Rechizitoriul nr.
13224/P/2008 din data de 20.01.2011 al Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 2
privind plangerile subsemnatului din datele de 16.10.2008, 14.04.2009, 22.06.2009,
01.09.2009, 22.10.2009 si 10.11.2009 completate prin plangerile din 08.06.2011 si
07.10.2011, precum si cu privire la sesizarea penala a Garzii Financiare – Comisariatul General
prin Nota nr. 605424/12.03.2010.
-

In data de 22.11.2011, dosarul nr. 14382/P/2010 a fost trecut de la Politia sectorului 2 la
IGPR – Directia de Investigare a Infractiunilor Economice (DICE) in vederea continuarii
cercetarilor cu privire la toate plangerile conexate.
La data de 17.07.2012, ofiterii DICE s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea de catre
reprezentantii firmei Farmec SA a infractiunii de evaziune fiscala, fiind inregistrat dosarul nr.
P/100674/2012, care a primit numar unic 3164/P/2012 al Parchetului de pe langa Tribunalul
Bucuresti. Prin rezolutia din 27.07.2012 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, s-a
dispus reunirea la dosarul nr. 3164/P/2012 a dosarului nr. 14382/P/2010 al Parchetului de pe
langa Judecatoria sector 2 Bucuresti
Clasarea la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Procurorul de caz Lancranjan
Alexandra, procurori ierarhici şi poliţişti din cadrul DICE au fost determinati sa ignore
încălcarea legii în cauza penală 3164/P/2012 si sa adopte o solutie nelegala si netemeinica
de clasare a cauzei sub aspectul infractiunii de evaziune fiscala, in conditiile unei urmariri
penale incomplete si a disparitiei de la dosar a numeroase probe.
a) Procurorul Lancranjan Alexandra Carmen este colaborator al Serviciului Român de
Informaţii. Generalul Dumitru Dumbravă – şef la Direcţia Juridică în cadrul Serviciului Român
de Informaţii, a menţionat în cadrul audierilor în faţa Comisiei Parlamentare de Control al
Activităţii SRI, că o cunoaşte pe Lancranjan Alexandra Carmen şi a colaborat cu aceasta, fără
a preciza dacă numai după promovarea la Direcţia Naţională Anticorupţie sau şi anterior, în
perioada când a urmat dosarul „Farmec” la două parchete diferite pentru a putea fi închisă
cercetarea cu privire la evaziunea fiscală. Daniel Dragomir, condamnat definitiv si dat in
urmarire, fost colonel SRI, a susţinut „Din datele care le deţin, generalul Mitică Dumbravă a
coordonat ani buni pe procurorul Lancranjan, alias Veveriţa”, deşi, din perspectiva dispoziţiei
prevăzute la art. 7 alin 1, 2, 3 şi 4 din Legea 303/2004, colaborarea dintre magistraţi şi ofiţeri
din serviciile de informaţii este interzisă. Legea prevede sancţiuni privind magistratul, iar
actele procesuale sunt sub sancţiunea nulităţii conform prevedere menţionată mai sus;
b) Lancranjan Alexandra Carmen este procurorul adus cu delegaţie la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Bucureşti şi care, cu nerespectarea dispoziţiei prevăzute la art. 64 alin 4 din
Legea 304/2004, a preluat dosarul „Farmec” şi alte dosare de la procurorul Ciobanu Ramona,
cea căreia i-a fost repartizat iniţial dosarul 3164 şi care a dispus măsuri legale pentru
cercetarea faptei de evaziune fiscală, în contextul în care Direcţia Naţională Anticorupţie a
început cercetarea penală împotriva procuror Ciobanu Ramona. Procurorul Lăncrănjan, care
a urmat dosaul Farmec la două unităţi de parchet diferite, a dispus soluţia de clasare a
dosarului, prin ordonanţa din data de 13.01.2015, în condiţiile în care probele aflate la dosar
evidenţiază un prejudiciu de peste 8.000.000 euro, iar noul procuror adus cu delegaţie şi cu
„dedicaţie” a fost informat, că de la dosar au dispărut mii de înscrisuri, mijloace de probă,
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precum şi despre faptul că expertiza nu a fost întocmită de către expertul numit, ci de către
expertul consilier al părţii adverse, cererile de probe cerute de către experţi şi de către partea
vătămată nu au fost soluţionate, ignorându-se chiar şi constatările Curţii de Conturi privind
acordarea ilegală de scutiri de accize, în lipsa documentelor care dovedesc consumul
alcoolului în fabricaţie.
c) de la dosar au dispărut mii de înscrisuri – probe în dosar. Cererea de reîntregire nu a
fost soluţionată şi nici cererile de probe depuse de subsemnatul la dosar, de catre Popescu
Alexandru, Ciongaru Cătălin, poliţişti din cadrul IGPR-DICE şi procurorul de supraveghere
Lăncrănjan. Dispariţia probelor din dosar a fost realizată de poliţişti şi tolerată de procurorul
de caz Lancranjan şi procurorul şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care au
asigurat cadrul dispariţiei de la dosar a mii de înscrisuri, cu valoare probatorie, nu au dispus
măsura pentru refacerea dosarului de urmărire penală cu probele dispărute şi nici nu au
soluţionat cererile de probe ale parţii vătămate, însă „au omis” voit efectuarea de cercetări şi
propunerea către procuror privind extinderea cercetărilor penale cu privire la aspectele
rezultate în cursul urmăririi penale. Nici poliţistul Dobre Aurel, nu a luat măsuri pentru intrarea
în legalitate în calitate de director al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din
cadrul Poliţiei Române, deşi, în cadrul audienţei din anul 2016 şi în cererile ulterioare i-am
învederat că au dispărut mii de probe din dosarul „Farmec”. Situaţia a fost ignorată de poliţiştii
din subordinea sa, nu a dispus măsuri pentru întregirea dosarului cu probele dispărute şi
efectuarea unei urmăriri penale cu respectarea legii.
d) nu este completă transcrierea de pe CD a convorbirilor telefonice, dintre persoanele
inculpate la acea dată, pentru că inculpaţii au prezentat detalii în discuţiile telefonice, în afară
de faptul că au menţionat că plătesc stimulente pentru ca totul sa le fie favorabil, desi am
solicitat, nu mi s-a comunicat o copie a CD-ului cu aceste convorbiri.
e) poliţiştii şi procurorul nu au adus la dosar documentele contabile care au fost cerute
prin cererile de documente ale expertului numit şi experţii parţilor, privind dovedirea cu
facturi de ieşire din gestiune a alcoolului accizat, liste produse şi reţete de fabricaţie cu
consumul de alcool pe produs care conţine alcool accizat. Astfel, poliţiştii Popescu şi Ciongaru
nu au asigurat expertizei documentele contabile de ieşire din gestiune care au fost cerute de
experţi prin cererile din 21.03, 10.04, 27.05, 08.07, 01.08 şi 05.08.2013 şi nu au efectuat
cercetări fată de împrejurarea că expertiză a fost efectuată de către partea adversă, prin autor
Anca Budeanu, salariat al expertului parte al inculpaţilor, Vulpoi Marcel.
f) poliţistul Ciongaru Cătălin a intervenit telefonic la expertul numit Mândru Gheorghe
să predea expertiza fară documentele care au fost cerute de experţi prin cererile menţionate
mai sus, iar poliţistul Popescu Alexandru a intervenit la Tiberiu Trandafir, auditor CECCAR, să
acorde auditul de calitate în lipsa opiniei expertului parte al subsemnatului.
g) procurorul şi poliţiştii au încălcat legea, deoarece nu au soluţionat motivat cererile de
probe depuse la dosar în temeiul art. 98 şi următorii c.p.p.
Măsurile poliţiştilor şi procurorilor care au fost dispuse în cauzele de interes,
prezentate în continuare, evidenţiază că persoane din instituţii diferite, în mod constant, au
încălcat voit legea, pentru că a existat un anumit interes extrajudiciar.
Solicitarea de probe la instituţii diferite, în cauze penale sau civile şi apoi renunţarea
tacită la probele care au fost cerute, fără motivarea poliţistului, procurorului sau
Judecătorului, dispariţia probelor care s-au aflat la dosar, transcrierea incompletă a
informaţiilor provenite din înregistrări telefonice dar care evocă înţelegeri ilicite, beneficiul
unor funcţii publice de conducere, evidenţiază raţiuni extrajudiciare care :
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(i)
au la bază o coordonare, de către ofiţeri, foşti sau actuali din Serviciul Român de
Informaţii, persoane cu putere de influenţare a hotărârilor care trebuie sa fie luate în cauze
de interes, la instanţe, Parchete, poliţie împreună cu poliţişti, grefieri, informaticieni şi
judecători preferaţi cărora aceştia le distribuie cauze, funcţionari publici din ANAF, ANI şi alte
instituţii, privind fraudarea legii şi a proprietăţii
(ii)
promisiunea şi, ulterior, primirea, fie funcţii publice de conducere, în ierarhia
instituţiilor publice, fie bani. Spre exemplu, în dosarul penal 3164/P/2012 al Parchetului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti, transcrierea incompletă a convorbirilor telefonice dintre
administratorii de la societatea Farmec evidenţiază că aceştia au influenţat sa câştige la Satu
Mare (dosarul civil 7386/1285/2010) şi plătesc stimulente sa le fie totul favorabil, conform
extras: „Inv. Pântea Petru Iacob: Am vorbit. Ştii ce mi-o spus Lucian? Şi aşa spun toţi, şi Mircea
şi cealaltă e categoric împotrivă ....n-o interesează, că nu răspunde ea. Că o luat asemenea
măsuri, da mă înţelegi tu cu asemenea MĂSURI DE STIMULARE, încât TOTUL VA FI ÎN
FAVOAREA NOASTRĂ”........„Inv. PANTEA PETRU IACOB: Păi, mă! 2003, 2004, care tu zici c-ai
influenţat să câştigăm la SATU MARE ....”.
Ordonanta nr. 3164/P/2012 din 13.01.2015 a Parchetului de pe langa Tribunalul
Bucuresti emisa nelegal si netemeinic de procurorul Lancranjan Alexandra, pe langa solutia
de clasare cu privire la infractiunea de evaziune fiscala, a disjuns cauza in ceea ce priveste
infractiunile de abuz in serviciu, gestiune frauduloasa, fals in inscrisuri sub semnatura privata,
uz de fals, delapidare si folosirea creditului societatii contrar legii de catre reprezentantii
Farmec SA, fapte descrise in plangerile penale din perioada 2008-2011 si care au fost reunite
la dosarul nr. 14382/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria sector 2 Bucuresti.
Dosarul astfel disjuns a fost declinat in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria
Cluj, care, prin ordonanta nr. 1126/P/2015 din 08.06.2015 a dispus, de asemenea, declinarea
cauzei in favoarea organului prin sesizare, respectiv Parchetul de pe langa Judecatoria
sectorului 2 Bucuresti, unde a fost reinregistrat sub acelasi numar unic anterior 14382/P/2010
si a fost transmis dosarul din nou catre IGPR – DICE pentru efectuarea urmaririi penale.
Pentru o parte din faptele ce au format obiectul acestui dosar, prin ordonanta nr.
14382/P/2010 din 16.01.2016 a Parchetului de pe langa Judecatoria sector 2 Bucuresti, s-a
dispus din nou disjungerea cauzei si declinarea competentei de solutionare in afara
Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj.
Prin ordonanta nr. 14382/P/2010 din 19.10.2016, Parchetului de pe langa Judecatoria
sector 2 Bucuresti a dispus:
clasarea cauzei sub aspectul comiterii infractiunii de abuz in serviciu de catre
reprezentantii societatii Farmec SA
disjungerea cauzei si declinarea competentei de solutionare a acesteia in favoarea
Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj in vederea efectuarii de cercetari cu privire la faptele
susceptibile de a se circumscrie infractiunilor de evaziune fiscala, spalarea banilor si delapidare
disjungerea cauzei si formarea unui nou dosar cu privire la restul faptelor din cuprinsul
plangerilor penale formulate in perioada in perioada 2008-2011, dosar ramas in
supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria sector 2 Bucuresti, inregistrat sub numarul
12052/P/2016 si transmis IGPR-DICE pentru continuarea cercetarilor.
-

Intregul parcurs al dosarului nr. 14382/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria
sector 2 Bucuresti, de la momentul inregistrarii, in data de 24.05.2010, si pana la momentul
adoptarii ordonantei din 19.10.2016, este de natura sa justifice sustinerea premizei ca a existat
o intelegere si coordonare a organelor judiciare, procurori si politisti cu functii de conducere
sau executie, de la diferite unitati din structura acestor autoritati publice, in vederea
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tergiversarii anchetelor penale si adoptarii unor solutii favorabile persoanelor care fraudeaza
proprietatea publica si privata, dar sunt protejate prin grupurile de interese din care fac parte.
Sub acest aspect, se remarca vadita tergiversare a efectuarii urmarii penale cu privire
la toate faptele ce au format obiectului dosarului nr. 14382/P/2010, inclusiv prin adoptarea
unor dispozitii de disjungere si declinare succesiva a cauzei ori a unor solutii de clasare partiala,
ceea ce a facut ca majoritatea faptelor sa ramana necercetate si sa formeze obiectul unui nou
dosar constituit in baza ordonantei din 19.10.2016 si trimis la ICGR-DICE, adica aceluiasi organ
de politie care a avut in cercetare faptele si nu a inteprins timp de 6 ani actele de ancheta
necesare stabilirii raspunderii penale a persoanelor vinovate.
Solutia de clasare cu privire la infractiunea de abuz in serviciu, adoptata prin aceeasi
ordonanta, este marcata de o înţelegere intre poliţişti de la DICE şi procurorul Petrescu
Adrian, pentru a nu se ajunge la trimiterea în judecată şi tragerea la răspundere penală a
administratorilor FARMEC SA, care excede dispoziţiilor art.321, 322 şi urm.Cod pr.pen., având
în vedere că, în adresa din data 10.08.2016 de înaintare a dosarului către parchet, poliţistul
Popescu face menţiunea: “…vă înaintăm alăturat dosarul penal 14382/P/2010, împreună cu
referatul cu propunerea de clasare, soluţie discutată prealabil cu procurorul de caz”.
Poliţiştii Popescu, Dobre şi procurorul Petrescu Adrian nu au adus la dosar înscrisurile
- probe pe care le-au solicitat la Farmec prin adresa din 29.04.2016 privind dovedirea realităţii
operaţiunilor şi înregistrărilor, realitatea operaţiunilor din facturile care au fost emise de
Farmec către clienţi şi nu au fost încasate, cu produse care conţin alcool accizat, iar ulterior au
fost închise/radiate din contabilitate pe cheltuieli nedeductibile. Facturile au fost emise de
Farmec pentru dovedirea consumului de alcool, accizele au fost restituite de ANAF, dar în
realitate tranzacţiile nu au existat, înregistrările pe contul de cheltuieli nedeductibile nu au la
bază operaţiuni reale, facturile nu au fost încasate, iar ulterior au fost introduse pe cheltuieli
nedeductibile, pentru a crea premisa falsa ca accizele au fost restituite legal pe un interval de
peste zece ani cât şi contravaloarea alcoolului plătit de societatea pe acţiuni.
Dosarul penal nr. 12052/P/2016 al Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 aflat la
Direcţia de Investigaţii Criminalitate Economică (DICE) din cadrul IGPR, a stat in nelucrare trei
ani, iar faptele penale nu sunt în cercetare de zece ani. Dosarul sus menţionat a fost disjuns din
dosarul 14382/P/2010 al aceluiaşi parchet, aflat sub supravegherea aceluiaşi procuror, aşa cum
rezultă din Ordonanţa din data de 19.10.2016, prin care procurorul Petrescu Adrian a dispus
disjungerea şi trimiterea la IGPR a unei părţi din dosar, precizând şi faptele care trebuie
cercetate, respectiv falsificarea vărsămintelor acţionarilor şi a situaţiei acţionariatului,
falsificare procuri speciale, folosirea în AGA a unor situaţii privind vărsămintele şi registrele
acţionarilor falsificate, plângeri din 2011 înregistrate sub nr. 433/P/2011 cat si faptul ca
Raportul de expertiza intocmit fara inscrisurile care au fost cerute de experti a fost efectuat de
salariat al expertului Vulpoi Marcel si semnat in fals de catre expertul numit.
Poliţia şi Parchetul mi-au comunicat ordonanţa de clasare din data 19.06.2019 fără
să fiu audiat şi fără să administreze probele în dosar. Această situaţie privind ţinerea în
nelucrare a dosarului penal mai sus menţionat nu exclude o anumită legătura de cauzalitate
între nerespectarea legii de către poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii
Economice şi promovarea acestora în funcţii de conducere în structurile din Ministerul de
Interne şi Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, având în
vedere că dosarul penal clasat vizează, între altele, şi încălcări ale legii de către funcţionari
publici din cadrul ANAF, care au favorizat practica fraudării cu produse accizabile, persoanele
care au fraudat şi nerecuperarea prejudiciilor.
Clasarea la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Procurorii implicati, au favorizat
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faptuitorii, faptele si nerecuperarea prejudiciului adus Finantelor Publice si patrimoniului
privat în dosarul penal 297/P/2016 a dispus începerea urmăririi penale ÎN REM pentru fapte
de abuz în serviciu al funcţionarilor ANAF, delapidare, evaziune fiscală şi alte fapte penale,
împrejurare care confirmă că au existat indicii privind fraudarea publică şi private.
Deoarece cauza a fost ţinută patru ani în nelucrare, fără activităţi de urmărire penală,
fără audierea subsemnatului, parte vătămată, fără administrări de probe. Dosarul penal nr.
297/P/2016 sl Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj a fost constituit ca urmare a Ordonantei
nr. 14382/P/2010 din 16.05.2016 a Parchetului de pe langa Judecatoria sector 2 Bucuresti,
prin care s-a dispus disjungerea si declinarea cauzei privind fapte de evaziune fiscala comise
de catre functionari ai Farmec SA si fapte de abuz in serviciu, aflate in conexitate cu primele,
comise de catre functionari vamali si fiscali care si-au exercitat defectuos atributiunile de
serviciu.
La acest dosar a fost reunit si dosarul nr. 898/P/2016 al Parchetului de pe langa
Tribunalul Cluj, constituit ca urmare a Ordonantei nr. 14382/P/2010 din 19.10.2016 a
Parchetului de pe langa Judecatoria sector 2 Bucuresti prin care s-a dispus disjungerea si
declinarea competentei in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, considerandu-se
ca ar putea intruni elementele constitutive ale infractiunilor de evaziune fiscala, spalarea
banilor si delapidare fata de urmatoarele fapte :

Prin Ordonanta din data de 16.06.2016 s-a dispus inceperea urmaririi penale sub
aspectul infractiunilor de evaziune fiscala si abuz in serviciu, iar prin ordonanta din 07.12.2017
s-a dispus extinderea urmaririi penale pentru infractiunile de spalare a banilor si delapidare,
acestea din urma constand in aceia ca reprezentantii Farmec SA au transferat sume de bani in
contul altor societati comerciale controlate tot de ei, efectuandu-se ulterior plati de servicii
fictive sau la preturi supraevaluate, pentru ca acestea sa se intoarca in conturile bancare
apartinand membrilor de familie sau cunoscutilor persoanelor, ce detin functii de conducere
in cadrul societatii in cauza.
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Or, în mod surprinzător, după aproape trei ani de zile, timp în care nu am fost solicitat
pentru a mă prezenta să particip printr-o audiere suplimentară la efectuarea urmăririi penale,
deși am solicitat acest lucru încă de la momentul inițial al audierii mele, Prachetul Cluj mi-a
comunicat ordonanța de clasare din data de 02.03.2020, care nu cuprinde nicio analiză a
faptelor supuse cercetărilor, a probelor administrate în cauză și a motivelor de fapt și de drept
pe baza cărora procurorul a ajuns la concluzii eronate pentru a adopta ordonanta de clasare.
In cauza nu au fost administrate probe noi, iar ordonanta de clasare nu a fost motivate fata de
faptele si probele initiate in raport de care Parchetul a dispus inceperea urmaririi penale.
Prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj a respins plangerea din
15.04.2020 formulata cu privire la nelegalitatea si netemeinicia ordonantei de clasare, prin
emiterea ordonantei nr. 46/II/2/2020 din data de 04.05.2020, fara a examina si a motiva
inlaturarea argumentelor de fapt si de drept pe care le-am invederat in plangerea impotriva
ordonantei de clasare a procurorului de caz. În aceste condiții este absolut justificată
susținerea că nelegalitatea și netemeinicia ordonanței de clasare nr. 297/P/2016 din data de
02.03.2020, este consecința directă a încălcării dispozițiilor art. 5, art. 99 și art. 100 Cod proc.
pen., care instituie în mod imperativ obligația organelor judiciare de a strânge și a administra
probe pentru a asigura aflarea adevărului cu privire la toate faptele și împrejurările cauzei,
întrucât nu a fost efectuată o urmărire penală efectivă, pe baza de probe în prezenta cauză. In
plus, procurorul nu s-a pronuntat prin ordonanta de clasare cu privire la toate faptele ce
rezulta din plangerile, sesizarile si probele aflate la dosarul cauzei, astfel ca soluția de clasare
adoptată în aceste condiții este de natură a crea suspiciunea rezonabilă că a fost determinată
de existenta unor elemente și interese extrajudiciare, prin care s-a urmarit exclusiv inchiderea
dosarului si nu stabilirea adevarului in cauza.
Informatii despre politisti si procurori care pun in lumina legaturi care depasesc sfera
coincidentelor, ca lipsa cercetarii penale, ordonantele de clasare, determina traseul
professional
Irina Lucia Sabo, prim procuror al Parchetului pe langa Tribunalul Cluj, după încetarea
primului mandat, în decembrie 2017, a beneficiat de un nou mandat pentru aceeaşi funcţie,
fiind de notorietate relaţiile existente între Mircea Turdean, directorul general de la Farmec
SA, Marius Calin Sabo, sotul procurorului Irina Lucia Sabo şi deputatul Marius Petre Nicoara,
şeful PNL Cluj, acesta din urmă determinând promovarea soţului Prim procurorului PTB Cluj.
O perioada de 40 de luni in dosar 297/P/2016 al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj
nu au fost efectuate activitati de cercetare penala, dosarul a stat in nelucrare. Doamna
procuror Irina Lucia Sabo si-a incetat mandatul de prim procuror in luna decembrie 2017 si a
beneficiat de un nou mandat de trei ani pentru calitatea de prim procuror.
Poate de aceea in dosarul penal cu nr unic 297/P/2016 procurorii Parchetului de pe
langa Tribunalul Cluj nu au efectuat deloc cercetari penale in legatura cu faptele pentru care
a fost dispusa inceperea urmaririi penale „IN REM”, iar inceperea urmaririi penale pentru fapta
de spalare a banilor a fost dispusa abia in data de 07.12.2017, desi ordonanta Parchetului de
pe langa Judecatoria Sector 2 Bucureşti, privind infracţiunile de evaziune fiscală, spalare a
banilor si delapidare, a fost emisă în 19.10.2016.
Rica Leordean, procuror de caz în dosarul nr. 297/P/2016 al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Cluj Napoca, a cunoscut că în dosar nu au fost efectuate acte de urmărire penală cu
privire la faptele sesizate prin ordonanţa de declinare a Parchetului de pe lângă Judecătoria
sector 2 Bucureşti şi faţă de cererile subsemnatului din anul 2016 şi 2017(a se vedea anexa
299).
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In urma studierii dosarului penal aflat in cercetare la Serviciul de Investigare a
Criminalităţii Economice Cluj am constatat faptul ca de la momentul la care dosarul a fost
declinat la Cluj si repartizat subinspectorului Varga Liviu, nu s-au efectuat acte de urmarire
penala relevante. Desi in ziua de 31.01.2017 m-am prezentat la Parchetul de pe langa
Tribunalul Cluj pentru audieri, doamna procuror Leordean a refuzat audierea subsemnatului.
Politistul Varga Liviu Marius nu a efectuat ancheta penala in dosarul 297/P/2016 si nu
a solicitat sa fiu audiat. Politistul Varga Liviu Marius a fost adus in dosar si a inlocuit ofiterul de
caz caruia anterior i-a fost repartizata cauza spre ancheta in cadrul politiei. Varga a beneficiat
de trecerea de la grad profesional de agent (subofiter) la grad profesional de subinspector,
primul grad de ofiter. Politistul provine din judetul Bistrita care este orasul de origine al lui
Ardelean Virgil si al fratilor Borodi care controleaza firmele din grupul Net Brinel cu care
Farmec are legaturi financiare.
Varga Sanda Daria, sotia politistului este procuror la Parchetul Curtea de Apel Cluj si
este mentionata in lista “acoperitilor” din Justitia Clujeana, de catre Carmen Gorgan in 04
iunie 2018: https://gazetadecluj.ro/lista-acoperitilor-din-justitia-clujeana/ Procurorul a
beneficiat de functii de conducere la Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare prin procuror
adjunct si Parchetul de pe langa judecatoria Dej – prim procuror.
Coordonarea distribuirii cauzei penale la Tribunalul Cluj in procedura de respingere
sau admitere a nelegalelor ordonante care au fost emise de procuror si prim procuror la
Parchetul Tribunalului Cluj.
In data de 21.08.2020 am transmis Tribunalului Cluj cerere in legatura cu dosarul
2131/117/2020 prin care am solicitat sa mi se permita o verificare a modului in care sunt
respectate cerintele impartialitatii, obiectivitatii si transparentei privind repartizarea
aleatorie a dosarului si am solicitat sa mi se comunice documente. Din analiza documentelor
care mi s-au transmis rezulta ca:
- dosarul a plecat de la parchet in data de 18.06.2018. Cu toate acestea, in mod
anticipat Tribunalul Cluj a inregistrat dosarul la data de 10.06.2020, deci cu opt zile mai
devereme decat l-a primit, conform stampila, cauza a fost tinuta in asteptare doua zile, dupa
care in data de 12.06.2020 a fost introdusa in ECRIS aplicatia informatica fara ca intre aceste
doua date sa fi fost zile nelucratoare. Tribunalul mentioneaza in procesul verbal masuri ca
nu a fost posibila repartizarea aleatorie a dosarului 2131/117/2020 „intrucat complexitatea
maxima/numarul maxim de dosare/complet a fost depasit, motiv pentru care s-a majorat
succesiv timpul de termen” pana la „8-11 saptamani”.
Asteptarea de doua zile a avut consecinta pe de o parte a distribuirii/dirijarii cauzei
catre judecatorul MORNAILA RAMONA, fost procuror, iar pe de alta parte pentru a crea
pretextul unei aglomerari a instantei, procedura care nu este prevazuta in lege, ca derogare
de la „repartizarea aleatorie”.
Sotul judecatorului careia i s-a distribuit cauza dupa asteptarea de doua zile, urmand
modalitatea mentionata mai sus, este Mornaila Florin, procurorul sef al DIICOT sectia Cluj,
fost avocat, fiind implicat in activitati profesionale cu Serviciul Roman de Informatii.
Disparitia probelor de la dosar, renuntarea aducerii la dosar a probelor care au fost
solicitate de politie, tinerea dosarelor in nelucrare, netranscrierea integrala a inregistrarilor
audio, ordonante de clasare si promovarea politistilor si procurorilor in ierarhie.
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Direcţia de Investigaţii Criminalitate Economică din Poliţia Română, prin poliţiştii
Enăchescu şi Toader a cerut lista de documente, probe în dosarul penal 13224/P/2010, s-au
deplasat la Farmec şi nu au ridicat toate documentele cerute.
Ulterior, poliţistul Enăchescu a primit funcţia de director adjunct al Direcţiei de
Investigaţii Criminalitate Economică, iar poliţistul Toader – funcţia de şef serviciu la Direcţia
Generală de Integritate din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, serviciu care, conform
adresă nr. 406/910531 din 28.02.2020, în prezent efectuează verificări privind încălcarea legii
de către funcţionari ANAF în legătură cu restituiri ilegale de accize, lipsa de verificări privind
neconformitatea cu legea a declaraţiilor fiscale 321 (cereri de restituire a accizelor),
înregistrarea de operaţiuni fictive în declaraţiile 101 şi înregistrări în contabilitatea firmelor a
unor sume, înregistrări a unor operaţiuni nereale, care contribuie la aparenţa utilizării
alcoolului şi la eludarea voită a accizelor, a impozitului pe profit şi a TVA-ului datorat.
Poliţiştii Dobre Aurel şi Popescu Alexandru şi procurorul Lancranjan Alexandra au fost
informati prin cereri de probe care nu au fost solutionate ca de la dosar au dispărut mii de
înscrisuri – probe în dosar, dar nici cererea de probe şi nici dispoziţia probelor nu au fost
soluţionate. S-a dispus clasarea evaziunii fiscale.
Poliţistul Dobre Aurel a primit numire definitivă în funcţia de director la Direcţia de
Criminalitate Economică din Poliţia Română.
Procurorul Lancranjan a promovat la Direcţia Naţională Anticorupţie. Lancranjan a
urmat dosarul Farmec la două parchete diferite şi este colaborator în acea perioadă cu
generalul SRI, Dumbrava Dumitru. Lancranjan a fost susţinută de colonelul SRI, Radu Slavoiu,
fostul şef al juridicului SRI Bucureşti şi a colaborat cu generalul SRI Dumbravă.
Faptul că parchete diferite ţin în nelucrare dosarele penale, încălcându-se şi dispoziţii
ale legii, art. 64 alin f) din lege şi art. 5 şi 100 cod procedură penala, accentuează premisa că
există coordonare din partea unor persoane care urmăresc măsurile judiciare care sa
favorizeze permanent făptuitorii care au încălcat voit legea şi proprietatea.
Direcţia Naţională Anticorupţie a favorizat faptuitorii, grupuri de interese, in
contextul in care a ţinut in nelucrare ani în şir dosare, fără să acorde număr unic şi fără să
efectueze cercetări penale, a urmărit să nu se efectueze anchete penale, rezultat care
furnizează siguranţa protecţiei şi încurajează continuarea fraudelor.
Direcţia Naţională Anticorupţie, o perioadă de timp de mai mulţi ani, nu a acordat număr
cu indicativ „P”, mai multor sesizări, cu intenţia şi rezultatul de a proteja persoanele care au
fraudat proprietatea, de a nu se efectua anchete penale, ignorând faptele şi probele înfăţişate
inclusiv în rapoarte ale Curţii de conturi ori în sesizări ale Direcţiei Generale Anticorupţie din
cadrul Ministerului de Interne înregistrate cu nr. 780549/30.03.2016, dar şi sesizările ori
plângerile subsemnatului pe care le-am înregistrat în perioada 2016-2018 şi care vizau posibile
fapte de corupţie, de abuz în serviciu în scopul obţinerii unor foloase materiale fără o justă
cauză, pentru sine sau pentru altul ori de favorizare a făptuitorului, fapte ale unor
procurori/judecători şi funcţionari publici, protejaţi de sistem şi ofiţeri din Serviciul Român de
Informaţii, însă, fie nu au fost înregistrate ca dosare cu indicativ “P” pentru a nu se efectua
anchetă penală, fie urmărirea penală nu s-a început, fie urmărirea penală s-a început formal,
dar nu s-au efectuat activităţile specifice şi obligatorii într-o anchetă penală.
Dosarul penal nr. 418/P/2018 a fost înregistrat la DNA în evidenţa cauzelor penale cu
indicativ “P”, doar după trei ani de la depunerea sesizării subsemnatului referitoare la fapte
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de competenţa DNA săvârşite de funcţionari publici, poliţişti şi procurorul Lăncrănjan, care, în
perioada în care a fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 şi delegată la
Parchetul Tribunalului Bucureşti, deşi, urmare a cererii de întregire a dosarului cu probele (mii
de înscrisuri) care s-au aflat la dosar şi au dispărut, a avut reprezentarea că s-a efectuat o
urmărire penală incompletă, cu încălcarea legii, a pronunţat soluţia de clasare în dosarul nr.
3164/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, prin ordonanţa din 13.01.2015.
Procurorul Beldie Mihaela din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prietenă şi, în
prezent, colegă în cadrul aceleiaşi secţii cu Lăncrănjan, a manifestat interes şi a urmărit să o
favorizeze pe aceasta, deoarece:
- a ţinut în nelucrare sesizarea subsemnatului şi la 5 zile de la înregistrarea acesteia ca
dosar penal cu indicativ “P”, prin ordonanţa din 16.07.2018, a dispus începerea urmăririi
penale “în rem, doar pentru infracţiunea de abuz în serviciu, „dacă funcţionarul public a
obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, prev. Şi ped. De art. 297 alin.(1) C.pen.,
rap. La art. 13/2 din Legea nr.78/2000, exclusiv sub aspectul faptei procurorului Lăncrănjan
de a adopta soluţia de clasare.
- nu a întreprins niciun act de urmărire penală cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu
reţinută în ordonanţa din 16.07.2018, iar, după o lună de zile, prin ordonanţa din 21.08.2018,
a adoptat soluţia de clasare a cauzei, ignorând probele pe care le ataşasem sesizării şi prin
cereri ulterioare, dar şi fără a lua în consideraţie şi a efectua cercetări cu privire la celelalte
fapte penale pe care le-am sesizat, respectiv fapta de abuz în serviciu a funcţionarilor publici
care au participat la activităţi de evaziune fiscală prin restituirea de accize timp de 10 ani, fără
ca agentul economic să prezinte documentele prevăzute în lege privind consumul efectiv în
fabricaţie, fapte de delapidare, gestiune frauduloasă, favorizarea făptuitorului, precum şi
fapte de corupţie, care decurg din servicii suspect fictive.
Procurorul Beldie Mihaela şi procurorul şef secţie DNA Bulancea Marius au clasat
dosarul prin ordonanţe emise ulterior datei de 23.07.2018, dată la care a intrat în vigoare
Legea 207/2018 pentru modificarea Legii 304/2004 şi prin care s-a reglementat înfiinţarea
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, doar pentru că s-a urmărit ca această
secţie să nu cerceteze faptele procurorului Lăncrănjan, care se circumscriu infracţiunii de
abuz în serviciu, prev de art. 297 C.p.
Direcţia Naţională Anticorupţie condusă de procurorul şef Kovesi Laura Codruta nu
a efectuat activitate de urmărire penală în dosarul penal nr. 92/P/2012 al DNA sectia
Oradea în legătură cu fapte de corupţie în cazul Farmec SA, deşi au existat probe, înregistrări
telefonice că inculpaţii plătesc „stimulente” pentru ca totul să le fie favorabil. Curtea de apel
Oradea, în dosar nr. 3/35/2013 prin judecătorul Vidican Denisa a respins plângerea împotriva
ordonanţei procurorului DNA de neincepere a urmăririi penale, ignorând probele. Ulterior, sa dovedit cu înregistrări telefonice că Man Ciprian, procurorul şef de secţie al DNA Oradea a
exercitat presiuni asupra unor judecători de la Curtea de Apel Oradea pentru a obţine
hotărârile judecătoreşti pe care Direcţia Naţională Anticorupţie le-a dorit în dosare
„sensibile”. Printre judecătorii şantajaţi figurează şi numele judecătorului Vidican care a
respins neîntemeiat plângerea împotriva soluţiei DNA în dosarul Farmec. Înregistrarea audio
dintre procurori de la Direcţia Naţională Anticorupţie secţia Oradea, publicată pe
http://m.luju.ro/plan-de-pus-judecatorii-cu-botul-pe-labe-inregistrare-exploziva-dininteriorul-dna-daca-incepi-urmarirea-fata-de-astea-doua-judecatoare-ii-trimite-adi-injudecata-o-sa-mai-intre-frica-se-mai-linistesc-da-suta-la-suta-participantii-la-discutieindentificat, evidenţiază presiunile şi şantajul procurorilor de la DNA secţia Oradea pentru a
determina judecătorii de la Curtea de Apel Oradea să se conformeze şi să execute „ordinele”
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transmise privind soluţiile pe care judecătorii să le dispună în fiecare dosar. Discuţiile
procurorilor se referă şi începerea urmăririi penale faţă de judecători, astfel încât „să intre
frica în ei”. Între judecătorii menţionaţi de procurori se află şi numele judecătorului Vidican
Denisa, care, la Curtea de Apel Oradea, în dosarul penal nr 3/35/2013 s-a conformat şi a
menţinut soluţia de neincepere a urmăririi penale a procurorului DNA, Chirculescu Dan, fără
nicio activitate de anchetă penală, deşi în dosar se află probe care evidenţiază existenţa unor
fapte de corupţie. Pentru că, Man Ciprian Florentin s-a aflat la şefia Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, secţia Oradea, atât la data dirijării dosarului 92/P/2012 al procurorului
Chirculescu Dan, cu rezultatul lipsei oricărei anchete penale, cât şi în anul 2018 când
procurorul Man Ciprian a menţionat numele unor judecători ale căror hotărâri trebuie să fie
„transmise” de către procurorii de la DNA Oradea, putem să înţelegem că hotărârea
judecătorului Vidican Denisa în dosarul 3/35/2013 s-a circumscris aceluiaşi „MODEL” de
proces fără anchetă penală, dictat de interesele unor ofiţeri de informaţii şi procurori.
Practica Curţilor de apel şi a instanţelor de judecată din România este să reprezinte voinţa
unor procurori din Direcţia Naţională Anticorupţie, a ofiţeri din Serviciul Roman de informaţii
şi politicieni, privind hotărârile pe care judecătorii trebuie să şi le însuşească şi să le transpună
în hotărâri judecătoreşti, în cauze de interes ale acestora
Dosare penale la Directia Nationala Anticoruptuie vizând activitatea preşedintelui
Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius Chirițoiu, dosar nr.500/P/2013, nr.73/P/2012 şi un
dosar din 2017, care sunt ţinute în nelucrare, în condiţiile în care, în cadrul unuia dintre aceste
dosare, s-a început urmărirea penală “în rem”, respectiv cu privire la fapta penală cercetată,
şi se anchetează modul în care o serie de firme, printre care Teamnet Internaţional şi Siveco,
sunt investigate de Consiliul Concurenţei, iar procurorii DNA au efectuat şi percheziţii la sediul
acestei instituţii, în biroul preşedintelui Bogdan Chirițoiu, precum şi în cel al directoarei de la
Direcţia Licitaţii, urmărindu-se identificarea şi ridicarea documentelor legate de consorţiul
Teamnet – SIVECO (firmă aparţinând afaceristei condamnate penal Irina Socol).
Ancheta DNA a vizat întrebarea “de ce Consiliul Concurenței trenează de 4 ani
investigaţia privind implicarea consorţiului într-o licitaţie IT în valoare de 12 milioane euro,
care a avut loc în 2008 la APIA?”, şi investigarea legăturilor dintre Irina Socol şi Chirițoiu
Bogdan, în urma unor denunţuri făcute de patroana companiei SIVECO.
https://evz.ro/actiune-dna-nume-greu.html https://www.luju.ro/magistrati/dna/descinderela-consiliul-concurentei-procurorii-dna-au-navalit-la-biroul-presedintelui-bogdan-chiritoiupentru-a-ridica-documente-legate-de-investigatiile-consiliului-concurentei-despre-licitatiateamnet-siveco-apia-functionari-din-consiliu-au-sesizat-guve
2) Coordonarea la instantele de judecata a hotararilor judecatoresti pentru mentinerea
ordonantelor Parchetului de neincepere a urmaririi penale, de clasare sau hotarari
judecatoresti de achitare, privind fapte de fraudare a proprietatii publice si private.
Judecătorul Mihai Valentin a fost adus cu delegaţie de la Constanţa la Tribunalul Bucureşti
şi a acceptat pe baza dosarului incomplet de urmărire penală, compus doar din două volume
în loc de 53 de volume, ordonanţa de clasare a evaziunii fiscale care a fost emisă voit
netemeinic şi nelegal de procurorul Lancranjan, context in care a ignorat dispozitia
magistratului titular Elena Popescu, data la termenul anterior pentru aducerea la instanta a
intregului dosar, imprejurare care evidentiaza ca judecatorul a favorizat cu stiinta faptuitorii,
politistii si procurorul de caz, prin mentinerea solutiei de clasare, fiind informat ca dosarul de
urmarire penala adus la instanta este compus doar din doua volume iar dosarul complet la
parchet este de 53 de volume care nu au fost aduse la instanta. Judecatorul a fost adus
Tribunalul Bucureşti în dosarul penal nr. 12283/3/2016 de la judecătoria Constanţa, şi a primit
dosarul fără o repartizare ciclică sau aleatorie a cauzelor. Judecătorul a menţinut soluţia de
clasare deşi subsemnatul, la termenul din 14.09.2016, deşi am transmis instanţei cererea de
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repunere pe rol pentru reîntregirea dosarului, ignorată voluntar de judecătorul Mihai
Valentin, ca şi dispoziţia magistratului titular Elena Popescu, care, la termenul de judecată din
22.06.2016, a dispus în dosar solicitarea de la Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a
întregului dosar de urmărire penală.
3) Obtinerea hotararii judecatoresti de achitare in dosarul penal 30272/3/2007 care a
durat 11 ani, la instantele de fond, apel si recurs.
Tribunalul Bucuresti a incalcat principiul continuitatii in contextul in care dosarul nr
30272/3/2007 a fost repartizat judecatorilor Bombos si Craiu Cristina iar ulterior a fost
schimbat completul de judecata compus din judecator Tocan Isabelle si Jderu Claudia care,
prin decizia penala 335/12.05.2010, au pronuntat solutie de achitare pentru fapta de abuz in
serviciu in forma calificata si au constatat incalcarea legii penale doar pentru acele fapte de
abuz in serviciu si fals in declaratii vamale in legatura cu care procesul penal a incetat, datorita
interventiei prescriptiei. La Curtea de Apel Bucuresti, judecatorii Vasile Francesca, Ciolca
Iuliana si Adriana Bajan au primit dosarul 30272/3/2007 cu intarziere de o zi, cu nerespectarea
hotararii CSM 387/2005 si au mentinut hotararea de achitare pentru fapta de abuz in serviciu
neprescrisa la acea data.
INFLUENTAREA SECTIEI PENTRU CERCETAREA INFRACTIUNILOR DIN JUSTITIE SI DIRECȚIEI DE
INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM BUCUREȘTI, CARE NU AU
EFECTUAT CERCETARI CA URMARE A FAPTELOR SESIZATE IN DATA DE 16.01.2020 CU OCAZIA PLANGERII CATRE
COMISIA EUROPEANA.

Procurorul Hosu Georgiana – a primit în grijă mai multe dosare sensibile, pentru
grupuri de interes, printre care şi dosarul penal Farmec nr. 305/P/2000 de la Joiţa Tănase,
procurorul general al României, al cărui fiu avea contract cu Turdean, una din persoanele
inculpate în dosar. Procurorul Hosu Georgiana a dispus măsura de scoatere de sub urmărire
penală care s-a dovezit mai târziu nelegală şi netemeinică deoarece a fost infirmată de
procurorul general adjunct al României, dar după eliberarea din funcţie a lui Joiţa Tănase,
pentru aceleaşi fapte penale, în legătură cu care procurorul Hosu Georgiana a dat soluţia de
scoatere de sub urmărire penală, instanţele de judecată au constatat că a fost încălcată legea
penală, dar a intervenit prescripţia. Spre exemplu, PROCURORUL HOSU GEORGIANA – A PRIMIT ÎN
GRIJĂ MAI MULTE DOSARE SENSIBILE PRIVIND AFACERI ILICITE ALE UNOR GRUPURI DE INTERES, PRINTRE CARE
ŞI DOSARUL PENAL FARMEC DE LA JOIŢA TĂNASE, PROCURORUL GENERAL AL ROMÂNIEI, AL CĂRUI FIU AVEA
CONTRACT CU TURDEAN, UNA DIN PERSOANELE INCULPATE ÎN DOSAR. PROCURORUL HOSU GEORGIANA A
DISPUS PRIN ORDONANŢA, MĂSURA DE SCOATERE DE SUB URMĂRIRE PENALĂ CARE S-A DOVEZIT MAI TÂRZIU
NELEGALĂ ŞI NETEMEINICĂ, DEOARECE A FOST INFIRMATĂ DE PROCURORUL GENERAL ADJUNCT, DUPĂ
ELIBERAREA DIN FUNCŢIE A LUI JOIŢA TĂNASE, PENTRU ACELEAŞI FAPTE PENALE, ÎN LEGĂTURĂ CU CARE
PROCURORUL HOSU A DAT SOLUŢIA DE SCOATERE DE SUB URMĂRIRE PENALĂ IAR INSTANŢELE DE JUDECATĂ
AU CONSTATAT FAPTE PENALE. OR, REZOLVAREA SUCCESIVĂ A ACESTOR SITUAŢII ÎN CAUZE PENALE “SENSIBILE”,
SUGEREAZĂ CĂ A RECOMANDAT PROCURORUL HOSU SA FIE NUMIT DE MAI MULTE ORI ÎN FUNCŢII DE
PROCUROR ŞEF ADJUNCT LA DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI
TERORISM, IAR ÎN ANUL 2020, ÎN FUNCŢIA DE PROCUROR ŞEF LA DIICOT, CHIAR DACĂ CONSILIUL SUPERIOR AL
MAGISTRATURII A DAT AVIZ NEGATIV.

Procurorul Hosu Georgiana in acest interval de timp a detinut permanent functii de
conducere la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
În data de 21.02.2020 preşedintele României a confirmat numirea pentru trei ani la
conducerea DIICOT cu mandat pentru trei ani, deşi CSM a dat aviz negativ. Direcţia de
investigare a infracţiunilor de crimă organizată şi terorism a fost sesizată prin documentele
care au fost transmise în data de 17.10.2017 şi 10.10.2018 şi care, conform art. 289 şi 290
cod penal, evidenţiază elementele constitutive ale unor fapte penale, fapte a căror cercetare
revine în competenţa acestei unităţi de parchet, inclusiv fapta de constituire a unui grup
infracţional organizat, prevăzută de art. 367 Cod penal, grup constituit pentru a acţiona în
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mod coordonat o perioadă de timp de peste 10 ani, în scopul comiterii unor infracţiuni,
respectiv fals, uz de fals, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi favorizarea
infractorului.
Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie a fost înfiinţată prin Legea nr.
207/2018, având competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiuni
săvârşite de judecători şi procurori, iar, conform Ordonanţei de Guvern nr. 90/2018, secţia a
devenit operaţională începând cu data de 23.10.2018.
Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie nu a cercetat fapte din justiţie care
se circumscriu mecanismelor sistemice de ținere în nelucrare a cauzelor penale, situaţie
deosebit de gravă, deoarece are ca rezultat favorizarea infractorilor, nerespectarea
repartizării aleatorie a cauzelor şi a continuităţii magistratului pe durata procesului şi
nerespectarea legii şi procedurilor, deoarece magistraţi din conducerea instanţelor de
judecată au încălcat repetat legea şi împreună cu judecători cărora li s-au repartizat cauzele
civile sau penale au urmărit să respingă cererile şi să pronunţe anumite hotărâri judecătoreşti.
Înfiinţarea acestei secţii de parchet a fost considerată necesară şi utilă pentru scoaterea
magistraţilor din sfera abuzurilor procurorilor DNA, care, sub ameninţarea directă sau
indirectă, îi obligau pe judecători să pronunţe hotărâri de condamnare în toate rechizitoriile
care au fost întocmite de această direcţie şi trimise în judecată în condiţiile inexistenţei
probelor ori în baza unor probe fabricate de procurorii anticorupţie, în timp ce, aceeaşi
instituţie urmărea ca anumite persoane care au fraudat legea şi proprietatea să nu fie
anchetate ori să nu fie trimise în judecată, cu scopul protecţiei intereselor aceloraşi grupuri
organizate şi de influenţă. Sursa http://www.inspectiajudiciara.ro/Pages.aspx?IdPage=118
În contextul în care România nu a asigurat, prin măsuri legislative adecvate, o
funcţionare eficientă şi reală a Inspecţiei Judiciare şi a Consiliului Superior al Magistraturii,
care să vegheze la înlăturarea abuzurilor în justiţie, este legitimă îndoiala că Secţia specială de
parchet nou înfiinţată pentru anchetarea magistraţilor se va putea comporta ca o autoritate
independentă şi imparţială, care să ancheteze şi să soluţioneze toate cauzele, într-un timp
rezonabil şi în mod echidistant, ci, dimpotrivă, va fi o nouă structură judiciară de forţă,
controlată într-un mod similar de DNA, de alţi politicieni şi de alţi ofiţeri din Serviciul Român
de Informaţii ori ai altor structuri de informaţii.
12.
REZULTATELE INSPECTIEI JUDICIARE SI ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII PRIVIND
DERAPAJELE SI ABUZURILE JUDECATORILOR, PROCURILOR SI A JUSTITIEI DIN ROMANIA.

Inspectia Judiciara si CSM cunosc toate procedeele sistemice si practicile de fraudare
a Justitiei. Persoane care participa la actul de control sau la actul deliberativ au experienta
anterioara numirii in aceste functii, provenind din randurile magistratilor.
Exista numeroase indicii ca atat in functiile anterioare, cat si in functiile actuale in
cadrul institutiilor in care au functionat, au desfasurat activitati cu nerespectarea legii. Practica
este ca Inspectia Judiciara si CSM sa claseze petitiile si sesizarile primite, exceptand cazurile in
care magistratii vizati nu s-au adaptat cerintelor sistemului, fie acestia au facut abuzuri foarte
grave/evidente. Statistica din ultimii 10 ani confirma aceasta evidenta.
Inspectiei Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii am transmis mai
multe sesizari, privind incalcari ale legii la parchete ori instantele de judecata, privind
existenta unor mecanisme de simulare a procesului echitabil, care contribuie vadit la
nerespectarea sistemica in Romania a normelor legale, a dreptului european, a dreptului la un
proces echitabil, astfel incat, in mod voluntar, proprietatea publica si privata nu sunt protejate
de institutiile publice.
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In sesizarile catre CSM, am criticat activitatea procurorilor de la parchete de grade
diferite, in sensul ca au lasat dosare in nelucrare perioade de timp indelungate, au refuzat sa
inregistreze plangerile mele cu indicativ “P“, au efectuat o cercetare superficiala, fara sa
administreze probe, au renuntat la administrarea unor probe deja incuviintate, fara nici o
motivare, au pronuntat ordonante de clasare cu incalcarea dispozitiilor art 314, 315 cod
procedura penala, fara sa motiveze. Am mai aratat ca unele plangeri ale subsemnatului au fost
inregistrate dupa o lunga perioada, in urma mai multor reveniri, iar unele plangeri chiar nu au
fost inregistrate deloc. Parchetele nu s-au sesizat din oficiu cu privire la unele fapte.
La data de 13.02.2019 am depus la Consiliul Superior al Magistraturii o petitie si
sesizare prin care am solicitat:
1. Sa se dispuna un control tematic la Curtile de Apel Bucuresti, Cluj, Constanta si Inalta
Curte de Casatie si Justitie, avand in vedere nerespectarea dispozitiilor legale privind
repartizarea aleatorie prin sistemul ECRIS.
2. Am solicitat sa se efectueze o analiza reala a fenomenului generalizat la instante, iar
Inspectia sa dispuna efectuarea unei expertize informatice care sa analizeze si sa
concluzioneze asupra modului de utilizare a sistemului informatic ECRIS.
3. Sa sesiseze Sectia pentru Investigare a Infractiunilor din Justitie cu privire la
nerespectarea cu intentie prevazute de art. 11 si 139 din Legea 304/2004. Am aratat ca
introducerea dosarelor in sistemul ECRIS se face in ordine preferentiala, ca sistemul ECRIS nu
functioneaza in sistem de urna si poate fi influentat de momentul introducerii dosarului in
sistem, completele de judecata formate din mai multi judecatori nu sunt alcatuite aleatoriu.
Inspectia Judiciara a incalcat legea, ea insasi nu a repartizat aleatoriu lucrarea catre un
judecator inspector in conformitate cu art. 11 si 53 din legea 304/2004.
Inspectia Judiciara nu a dispus efectuarea unei expertize informatice, nu a efectuat nici
o cercetare nemijlocita cu privire la aspectele sesizate in plangere si prin rezolutia din
02.07.2019 a dispus clasarea sesizarii pe care a formulat-o, sub aspectul abaterii disciplinare
prevazute de art. 99 lit. o din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.
Aceasta rezolutie a fost motivata numai pe raspunsurile instantelor la solicitarile inspectorului
judiciar, fara ca ele sa fie verificate in mod nemijlocit.
La data de 25.07.2019 am formulat contestatie impotriva rezolutiei inspectorului
judiciar Raducu Louysse.
Cauza a fost inregistrata sub numar 4320/2/2019 la Sectia a IX-a Contencios
Administrativ si Fiscal, in prezent fiind nesolutionata, fiind acordat un termen pentru ca
judecatorul cauzei sa formuleze un referat prin care sa ceara ca conducerea Curtii de Apel sa
depuna la dosar dovezi din care sa poata fi analizata realitatea si legalitatea efectuarii
distribuirii aleatorii in cadrul Sectiei de Contencios si Fiscal. In fapt, referatul judecatorului
catre Curte nu a fost intocmit, ci doar un referat al grefierului sef care confirma fara inscrisurile
solicitate de petent, ca in dosar a existat o repartizare aleatorie. Dar simpla introducere a
cauzei in ECRIS nu constituie repartizare aleatorie deplina.
C3. CONSIDERENTE DE FAPT SI DE DREPT EVIDENTIAZA CA INACTIUNEA GUVERNULUI,
PARLAMENTULUI, SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII, CONSILIULUI CONCURENTEI, AGENTIEI
NATIONALE DE INTEGRITATE, FATA DE PROCEDEELE SISTEMICE DE INCALCARE A LEGII SI A DREPTULUI
EUROPEAN MENTIONATE IN PLANGEREA CATRE COMISIA EUROPEANA, CU REZULTATUL MENTINERII
PRACTICILOR DE FRAUDARE A PROPRIETATII, SUGEREAZA IMPLICAREA UNOR PERSOANE DIN
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII SI POLITICIENI CU FUNCTII IN ROMANIA SI LA BRUXELLES.
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1. COORDONAREA PROTECTIEI CARE DECURGE DIN INCALCAREA LEGII DE CATRE CONSILIUL CONCURENTEI
SI PRESEDINTELE IN EXERCITIU AL ACESTEI AUTORITATI INDEPENDENTE.

PLANGEREA catre Comisia Europeana evidentiaza la punctul 2.5 nerespectarea legii si
a Dreptului European de catre Consiliul Concurentei
Membrii plenului Consiliului Concurentei sunt propusi de persoane cu interes privind
activitatea Consiluiului Concurentei.
Membrii plenului Consilului Concurentei sunt propusi de catre Colegiul Consultativ iar
membrii acestui colegiu sunt persoane din mediul de afaceri care au interesul sa controleze
activitatea Consiliului Concurentei, pentru a nu fi sanctionate, iar numirea acestora a fost
facuta de Chiritoiu Bogdan – presedintele Consiliului Concurentei. Prin urmare s-au numit
reciproc.
Incompatibilitatea lui Chiritoiu cu functia de presedinte la Consiliul Concurentei
avand in vedere motivele din plangerea inregistrata cu nr. 8004 la data de 04.06.2019 la
Agentia Nationala de Integritate. Presedintele Agentiei Nationale de Integritate, Bogdan Stan
nu a solutionat plangerea si nu a comunicat decizia motivata in conformitate cu Legea. Acesta
este absolvent al Colegiului Naţional de Informaţii „Mihai Viteazu”, din cadrul Serviciului
Român de Informaţii, instituţie de învăţământ superior care pregăteşte ofiţei operativi, ofiţeri
analişti şi experţi în domeniul informaţiilor de securitate. Bogdan Stan a fost adjunctul lui Horia
Georgescu, fostul Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, şi i s-a succedat în această
funcţie, pe care o deţine şi în prezent şi pe care o exercită cu aceleaşi „obiceiuri/nerespectări
sistemice ale legii, în vederea protejării şi menţinerii în funcţii publice a unor persoane
promovate de Serviciul Român de Informaţii, rezultatul evident constând în menţinerea în
funcţii publice a unor persoane faţă de care există dovezi certe de incompatibilitate. Faţă de
considerentele menţionate mai sus, este pe deplin îndreptăţită aprecierea că Agenţia
Naţională de Integritate nu respectă sistemic dispoziţiile art. 15 alin.1 din Legea nr. 176/2010
şi se comportă ca o anexă a Serviciului Român de Informaţii.
Chiritoiu Bogdan este membru al organizatiei ASPEN, imprejurare care viciaza
independenta acestuia, prevazuta in lege. In acest context, Chiritoiu Bogdan a refuzat sa
deschida investigatii legale si a inchis investigatii fara acordul plenului, cu rezultatul ascunderii
unor probe si nesanctionarea unor practice interzise de lege care prejudiciaza consumatorii si
viciaza climatul concurential.
In acelasi context, Chiritoiu Bogdan nu a indeplinit hotararea judecatoreasca nr.
37/2006 a ICCJ in sensul ca nu a cercetat aspectele mentionate in plangerile Prestige Trading
impotriva Colgate Palmolive si Kraft Foods, actual Mondelez International, a inlocuit
raportorul in cazul investigatiei Unilever, cu rezultatul inchiderii investigatiei fara acordul
plenului, a refuzat sa deschida investigatie ca urmare a plangerii Prestige inregistrata cu nr.
17050 in 15.12.2011, a emis Ordinul nr. 7/2010 pentru a arhiva probe care ascund fapte
anticoncurentiale si favorizeaza companii care au incalcat legea pentru a nu plati amenzi in
valoare de zeci de milioane de euro.
la Consiliul Concurenţei au fost angajate zeci de persoane care nu vin niciodată la
serviciu şi primesc salariile pe card, respectiv cu plângerea înregistrată cu nr.
131641/16.05.2019, însă nu a manifestat interes pentru minima administrare a probelor pe
care le-am indicat în plângere, deşi această situaţie a fost evidenţiată şi prin Raportul nr.
XX/215/17.04.2019 al Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului, potrivit căruia o altă
informaţie conexă anchetei "se referă la un număr de angajaţi fictiv la Consiliul Concurenței",
făcându-se referire la declaraţiile fostului Secretar General al Consiliului Concurenţei, Vasile
Șeclăman, potrivit cărora aceşti angajaţi figurează în organigrama instituţiei, sunt salarizaţi
lună de lună, însă nu vin la serviciu
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Curtea de Conturi a efectuat verificari formale si nu a sesizat Parchetul.
Imprejurarea in care in anul 2015 Chiritoiu a obtinut al doilea mandate. de
presedinte la Consiliul Concurentei.
Propunerea Parlamentului Romaniei privind demiterea lui Chiritoiu a ramas pe masa
presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, incalcarile legii de catre Chiritoiu la Consiliul
Concurentei fiiind tolerate.
Raportul nr. XX/215/17.04.2019 al Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului,
prin care se concluziona înaintarea acestuia către Biroul Permanent al Senatului, în vederea
transmiterii către Preşedintele României, cu propunerea demiterii lui Bogdan Chiriţoiu din
funcţia de Preşedinte al Consiliului Concurenţei, a fost sesizată Curtea Constituţională de către
Partidul Naţional Liberal cu excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr.
4/11.02.2019 prin care s-a încuviinţat desfăşurarea unei anchete parlamentare de către o
comisie permanentă cu privire la modul de efectuare a unei investigaţii de către Consiliul
Concurenţei, excepţie respinsă prin decizia nr. 416/26.06.2019 a CCR.
În anul 2015, mandatul lui Chiriţoiu Bogdan Marius de preşedinte al Consiliului
Concurenţei a fost reînnoit prin numirea în această funcţie de către actualul Preşedinte, Klaus
Iohannis, în condiţiile în care acesta, la data de 23 martie 2015, a decis să nu promulge Codul
Silvic şi să-l trimită Parlamentului spre reexaminare pe baza unui document transmis
Preşedinţiei României din iniţiativa Consiliului Concurenţei, aşa cum a declarat preşedintele
Klaus Iohannis într-o conferinţă de presă din 14.05.2015, după ce, la data de 27.04.2015,
Senatul României a respins cererea de reexaminare şi a adoptat Codul Silvic: „Atunci când am
retrimis Codul Silvic în Parlament, a existat un document pe care ne-am bazat, este
DOCUMENTUL CARE NE-A FOST TRANSMIS, FĂRĂ SĂ FIE CERUT, DE CĂTRE CONSILIUL
CONCURENŢEI, prin care ne-a atras atenţia că există riscul de infrigment pentru România, deci
există riscul să nu fie conformă legea cu legislaţia europeană. Mi s-a părut un lucru foarte
serios”.
Decizia de trimitere spre reexaminare a Codului Silvic a fost adoptată de către
preşedintele Klaus Iohannis, în contextul în care cu privire la această lege, în spaţiul public au
existat numeroase reacţii în sensul că firma Holzindustrie Schweighofer, principalul beneficiar
al retrocedărilor şi tăierilor ilegale de păduri, dar şi cea mai importantă firmă în activitatea de
tăiere, achiziţie şi prelucrare de masă, influenţează instituţii ale statului în scopul adoptării
unei legislaţii favorabile activităţilor sale şi blocării oricărei acţiuni îndreptate împotriva
companiilor aflate în legătură cu această firmă, atât în mod direct, cât şi prin intermediul
Consiliului Concurenţei ori a unor politicieni, evidenţiindu-se amplificarea atacurilor politice
între PSD şi PNL.
Din această perspectivă, se poate susţine că nu este exclusă o legătură de cauzalitate
între următoarele împrejurări de fapt, evidenţiate de documente şi de numeroase informaţii
publice:
(i) acordarea de către preşedintele Klaus Iohannis a unui nou mandat de preşedinte al
Consiliului Concurenţei lui Chiriţoiu Bogdan Marius, cu nerespectarea legii privind condiţiile
de ocupare a acestei funcţii şi privind incompatibilitatea;
(ii) trimiterea spre reexaminare de către Parlament a Codului Silvic pe baza unui
document emis din proprie iniţiativă de către Consiliul Concurenţei, situaţie anormală,
întrucât „Consiliul Concurenţei nu are o relaţie instituţională din proprie iniţiativă cu
Preşedintele”, aşa cum a declarat fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, într-o
intervenţie telefonică la B1TV din 14.05.2015, în care a mai precizat că „NU MI S-A ÎNTÂMPLAT
NICIODATĂ, ÎN 10 ANI, SĂ PRIMESC DE LA CONSILIUL CONCURENŢEI UN PREAVIZ LEGAT DE
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PROMULGAREA UNEI LEGI. (... ...) E prima dată când constat că aşa funcţionează Consiliul
Concurenţei”;
(iii) suspiciunea rezonabilă care indică o posibilă implicare a preşedintelui Klaus
Iohannis în susţinerea intereselor companiei Holzindustrie Schweighofer, generată de:
- scandalul din jurul adoptării noului Cod Silvic;
- Cosmin Capră, fost manager general al Holzindustrie Schweighofer, între anii 20032011, şi, ulterior, administrator al Energy Exchange Austria (EXAA), companie de energie
regenerabilă care produce biomasa realizată la Holzindustrie Schweighofer, persoană care
locuieşte în Sibiu, pe aceeaşi stradă cu familia preşedintelui Iohannis;
- relaţiile foarte apropiate ale lui Andreas Huber, finul preşedintelui Klaus Iohannis şi
consul onorific al Austriei în România, cu firma Holzindustrie Schweighofer;
- declaraţiile făcute într-o conferinţă de presă de către Sebastian Ghiţă, potrivit cărora
ar exista documente despre legătura dintre Klaus Iohannis şi un reprezentant al firmei
austriece Holzindustrie Schweighofer: „Iată dovada, că tot vreţi documente: <de la
Holzindustrie Schweighofer către domnul Iohannis. Vă scriem despre modificarea legii privind
Ocolul Silvic >… … E o scrisoare a lui Schweighofer către Klaus Iohannis. E dovada că străinii
manevrează şi preşedintele României”;
(iv) investigaţia păduri, tăieri ilegale şi licitaţii trucate, aflată în curs la Consiliul
Concurenţei, în care parte este şi firma austriacă Holzindustrie Schweighofer, condusă de
către Gerald Schweighofer;
(v) posibilele presiuni şi influenţe exercitate de către firma Holzindustrie Schweighofer
la Consiliul Concurenţei şi, indirect, la preşedintele României, prin intermediul unui fost
director în cadrul Consiliului Concurenţei, în timpul mandatului lui Chiriţoiu Bogdan Marius de
preşedinte al acestei instituţii, respectiv Georgeta-Elena Gavriloiu, actual avocat în cadrul
firmei „Schoenherr şi asociaţii”, care asigură asistenţa juridică pentru Holzindustrie
Schweighofer, reprezentând „traficul de influenţă la Consiliul Concurenţei, respectiv filiera
suspectă Holzindustrie Schweighofer – Georgeta-Elena Gavriloiu – Bogdan Chiriţoiu şi/sau
funcţionarii care au întocmit adresa nr. 2652 din 17 martie 2015 trimisă de această instituţie
Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis”;
(vi) implicarea Partidului Naţional Liberal, care susţine canditatura lui Klaus Iohannis
pentru un nou mandat de Preşedinte al României, pentru menţinerea în funcţie a lui Chiriţoiu
Bogdan Marius, în scopul protejării anumitor interese de grup, având în vedere că:
- Raportul nr. XX/215/17.04.2019 al Comisiei economice, industrii şi servicii a
Senatului, prin care se concluziona înaintarea acestuia către Biroul Permanent al Senatului, în
vederea transmiterii către Preşedintele României, cu propunerea demiterii lui Bogdan
Chiriţoiu din funcţia de Preşedinte al Consiliului Concurenţei, a fost sesizată Curtea
Constituţională de către Partidul Naţional Liberal cu excepţia de neconstituţionalitate a
Hotărârii Senatului nr. 4/11.02.2019 prin care s-a încuviinţat desfăşurarea unei anchete
parlamentare de către o comisie permanentă cu privire la modul de efectuare a unei
investigaţii de către Consiliul Concurenţei, excepţie respinsă prin decizia nr. 416/26.06.2019 a
CCR;
- Raluca Ţurcan, vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal şi vicepremier în

Guvernul României de la acest moment, deţine în coproprietate cu Chiriţoiu Bogdan Marius
un teren în localitatea Gruiu, judeţul Ilfov;
- Ludovic Orban, preşedinte al PNL şi actual Prim ministru al României a avut interese
de colaborare cu firma de avocatură „Doru Tărăcilă şi asociaţii”, în care funcţionează
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colaborator şi Dumbravă Dumitru, fost Director al Direcţiei juridice din cadrul Serviciului
Român de Informaţii, instituţie care nu a efectuat sesizări penale în legătură cu afacerile ilicite
şi posibile fapte penale comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu de către Chiriţoiu Bogdan
Marius în cadrul Consiliului Concurenţei;
- Alexandru Violeta este vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal şi ministru în

actualul guvern, dar şi membru în organizaţia „Institut Aspen”, alături de Chiriţoiu Bogdan
Marius;
Nu în ultimul rând, menţinerea lui Chiriţoiu Bogdan Marius în funcţia de Preşedinte al
Consiliului Concurenţei, în condiţii de vădită incompatibilitate a acestuia şi de nerespectare
sistemică a legii de către instituţia pe care o conduce din anul 2009, a fost şi este sprijinită de
către reprezentanţi ai Comisiei Europene, aspect relevat de o serie de documente transmise
Curţii Constituţionale de către Consiliul Concurenţei, în susţinerea excepţiei de
neconstituţionalitate privind ancheta parlamentară asupra activităţii acestei instituţii,
respectiv:
(i) „adresa domnului Johannes Laitenberger, director general, Comisia Europeană-DG
comp, datată 2 aprilie 2019, cu privire la ancheta parlamentară”,
(ii) „adresa domnului Johannes Laitenberger, director general, Comisia Europeană-DG
comp, datată 28 februarie 2019, cu privire la durata investigaţiilor”,
(iii) „adresa doamnei Margrethe Vestager, comisar pentru concurenţă, referitoare la
statutul de independenţă, prevăzut de Directiva ECN Plus – scrisoare datată 21 decembrie
2017”.
Faţă de cele anterior menţionate, este îndreptăţită concluzia că Preşedintele
Consiliului Concurenţei, Chirițoiu Bogdan Marius se bucură de privilegiul situării sale “mai
presus de lege” de către persoane şi instituţii publice din România sau de la Bruxelles, în
vederea protejării şi menţinerii în această funcţie, ignorându-se voit incompatibilitatea
acestuia cu funcţia publica şi implicarea sa în nerespectarea sistemică a legii de către această
instituţie, cu scopul şi rezultatul favorizării anumitor persoane fizice sau juridice în legătură cu
efectuarea, închiderea ori nedeschiderea unor investigaţii de către Consiliul Concurenţei,
acţiuni nelegale cu foarte mare impact în patrimonial consumatorilor din România.
Această concluzie se impune şi în raport de următoarele considerente:
a) – constatarea Comisiei economice, industrii şi servicii că „Preşedintele Consiliului
Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, prin deciziile sale, a obstrucţionat buna desfăşurare a anchetei
şi a îngreunat atingerea obiectivelor anchetei parlamentare, aşa cum au fost aprobate de
Biroul Permanent al Senatului, prin Hotărârea nr. 4/2019”, precum şi aceea că ancheta
demarată de Structura de Securitate din Consiliul Concurenţei cu privire la furnizarea unor
documente şi a declaraţiilor date în cadrul anchetei parlamentare, într-o şedinţă secretă
reprezintă o „atitudine de sfidare a unei anchete parlamentare, prin intimidarea martorilor”,
care „este fără precedent şi nu poate fi tolerată întrucât a afectat buna desfăşurare a anchetei”
(pct. 2 şi 17 din Raportul nr. XX/215/17.04.2019 al Comisiei economice industrii şi servicii a Senatului);
b) – lipsa de finalitate a constatărilor şi concluziilor cuprinse în Raportul nr.
XX/215/17.04.2019, întocmit ca urmare a anchetei parlamentare efectuate de Comisia
economică, industrii şi servicii a Senatului, validate prin respingerea excepţiei de
neconstituţionlitate a Hotărârii Parlamentului nr. 4/2019, conform Deciziei nr.
416/26.06.2019 a Curţii Constituţionale, câtă vreme propunerea „demiterii lui Bogdan
Chirițoiu din funcţia de Preşedinte al Consiliului Concurenţei” nu s-a realizat până în prezent.
Drept consecinţă, Chiriţoiu Bogdan Marius continuă să îşi exercite mandatul de
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Preşedinte al Consiliului Concurenţei în stare de incompatibilitate cu această funcţie şi în
acelaşi mod netransparent, discreţionar şi cu încălcarea normelor legale, beneficiind de
inacţiunea sau acţiunea formală a unor instituţii şi autorităţi publice, care nu şi-au îndeplinit
corespunzător prerogativele prevăzute de lege pentru sesizarea şi cercetarea activităţii
Consiliului Concurenţei şi a preşedintelui acestei instituţii, precum Direcţia Naţională
Anticorupţie, Serviciul Român de Informaţii, Agenţia Naţională de Integritate, Curtea de
Conturi, cu rezultatul asigurării protecţiei şi menţinerii nerespectării sistemice a legii şi a
Dreptului European la Consiliul Concurenţei.
Parchetele au favorizat nelegalitatile de la Consiliul Concurentei si incalcare legii de
catre Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.
Directia Nationala Anticoruptie a inceput cercetari penale, care au vizat fapte si
prejudicii care nu au mai continuat. In acelasi interval de timp, grupuri de interese au
beneficiat de rezolvari de situatii la Consiliul Concurentei.
Kovesi Codruta in calitate de procuror general al Romaniei a preluat dosarul penal nr.
9016/P/2005 prin rezolutia nemijlocita nr. 3626/2007. Apoi cauza penala a fost inchisa fara
alte cercetari, ignorand probele cu inscrisuri, expertiza si prejudiciul.
2. LIPSA DE INTERES A GUVERNULUI ROMANIEI FATA DE PLANGEREA CATRE COMISIA EUROPEANA PE CARE
I-AM TRANSMIS-O SI DOMNULUI LUDOVIC ORBAN IN DATA DE 30.01.2020
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL ASIGURĂ COMPONENŢA GUVERNULUI.

Avand in vedere ca:
- PLANGEREA catre Comisia Europeana din 09.01.2020 vizeaza procedee prin care se
fraudeaza PROPRIETATEA,
- Statul de drept, Constituţia, legea şi Dreptul European nu sunt respectate în România,
pentru că politicieni din toate partidele şi ofiţeri din serviciile de informaţii au creat mecanisme
şi practici de fraudare a proprietăţii publice şi private, cât şi procedee sistemice organizate de
coordonare şi control a unor procurori, judecători şi funcţionari din instituţii aleşi cu grijă şi
numiţi în funcţii publice.
- procurori aleşi furnizează siguranţa că instituţiile publice, judiciare şi instanţele de
judecată vor tolera persoanele care fraudează voit legea, proprietatea publică şi privată şi vor
pune mai presus de lege, practicile şi mecanismele de fraudare a legii şi a Justiţiei.
- grupări de interese care deţin controlul hotărârilor justiţiei, pentru că în cauzele de
interes, prin judecători preferaţi aduşi în mod organizat, li se distribuie acele cauze cu
nerespectarea unei proceduri veritabile de repartizare aleatorie, promisă în lege, cu rezultatul
că fraudele continuă şi prejudiciile nu sunt recuperate.
- instituţii guvernamentale, prin funcţionari ai săi, au încălcat legea şi nu au răspuns
deloc sau au răspuns formal unor sesizări precum Ministerul Justiţiei, Agenţia Naţională de
Integritate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (..), precum şi alte instituţii care nu sunt
în subordinea Guvernului, Serviciul Român de Informaţii, Consiliul Concurenţei, Curtea de
Conturi, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară (..)
- procedee sistemice de încălcare a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, de către
justiţie, parchete şi alte instituţii, prin intermediul cărora sunt protejate, practici de fraudare
a finanţelor publice de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
- Primul ministru al Romaniei, presedinte al Partidului National Liberal a transmis un
mesaj către Bruxelles că acest Guvern asigură un climat sigur investiţiilor din România iar în
programul de guvernare, Partidul Naţional Liberal a promis: “...redobândirea încrederii
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investitorilor, România are nevoie de recâştigarea încrederii instituţiilor....”.
Secretariatul General al Guvernului a denumit “memoriu”, PLÂNGEREA către Comisia
Europeană, în adresa din data de 14.02.2020, pe care mi-a transmis-o conform extras
menţionat în continuare:

PLÂNGEREA către Comisia Europeană nu este un “MEMORIU”, evidenţiază procedee
sistemice, cu probe şi SOLICITĂRI.
Guvernul României, luând cunostinta de PLÂNGERE, nu contribuie prin măsuri, la
înlăturarea practicilor instituţiilor publice, care abuzează sistemic cetăţenii din România,
deoarece Secretariatul General al Guvernului a transmis PLÂNGEREA către Comisia
Europeană, doar Ministerului Finanţelor, deşi în document este evidenţiat la pagina 74 că,
Corpul Control din Ministerul Finanţelor Publice a transmis SESIZAREA la ANAF şi nu a efectuat
verificări şi măsuri de remediere. Extras din PLÂNGERE: “Ministerul Finanţelor Publice
beneficiază de un Corp Control al cărui şef este VÂSCEA Gheorghe, al cărui naș de cununie este
Nicu Anghel, general (r) SRI, şi este compus din Vladuț Nicușor şi alţi zeci de funcţionari publici,
însă nu au efectuat nicio verificare privind mecanismele de fraudare a finanţelor publice, ci au
transmis sesizările către Direcţia Generală de Integritate a ANAF, deşi au cunoscut că această
direcţie nu numai că nu contribuie la înlăturarea practicilor, dar nu a dispus măsuri privind
calculaţia prejudiciilor produse şi sesizarea parchetului privind prejudicierea ANAF, nici după
ce funcţionari ai Direcţiei Generale de Integritate au constatat similar cu Curtea de Conturi că
restituirile de accize nu ar fi trebuit să se acorde, acceptând “dispoziţia” scrisă pe un bileţel de
Ionuț Mișa, preşedinte ANAF la acel moment de a nu fi sesizate organele de cercetare penală”.
Instituţiile competente care contribuie la respectarea STATULUI DE DREPT sunt
Parlamentul, Ministerul Justiţiei privind cadrul legislativ, iar instituţii publice care contribuie la
respectarea principiilor europene sunt Parchetele, Serviciul Român de Informaţii şi JUSTIŢIA,
Curtea de Conturi, Agenţia de Integritate, Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării
Banilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Or, din perspectiva conţinutului PLÂNGERII către Comisia Europeană, a instituţiilor
publice menţionate în document şi a prevederilor care reglementează activitatea Primului
Ministru, îmi îngădui sa consider că a omis voit sa dispună măsuri legale, în conformitate şi cu
art. 11 litera b) din Legea 90/2001 privind organizarea Guvernului, art. 7 din Regulamentul de
funcţionare al Corpului de control al Primului Ministru şi art. 1 şi 2 din Hotărârea de Guvern
din 13.02.2020 a avut cadrul:
- sa dispună o analiză a PLÂNGERII şi petiţiei către Comisia Europeană care evidenţiază
probleme fundamentale de funcţionare a statului de drept care anulează prevederea de la art.
16 din Constituţie: “(1) „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii
şi fără discriminări.; (2) Nimeni nu este mai presus de lege.” şi apoi,
-

sa dispună măsuri de verificare şi control la instituţiile guvernamentale implicate

- sa sesizeze Parlamentul României pentru cercetarea parlamentară a abuzurilor
descrise în plângere, de către Comisii permanente pentru exercitarea controlului parlamentar
asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, Curţii de Conturi şi Agenţiei Naţionale de
Integritate, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul
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Justiţiei prin sesizările nesoluţionate.
- sa sesizeze Parlamentul în temeiul art. 11 şi 13 din Legea 90/2001 privind iniţierea unor
proiecte de lege pe care le supune Parlamentului privind chestiunile juridice menţionate în
plângerea către CE.
- sa sesizeze Serviciul Român de Informaţii, care prin lege are domeniul de activitate
culegerea de informaţii şi sesizarea parchetelor privind faptele sesizate.
- sa sesizeze Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având în vedere
indicii numeroase privind săvârşirea unor fapte de natură penală.
- sa sesizeze Ministerul Justiţiei, care nu a răspuns la sesizările menţionate la pagina 127
din PLÂNGEREA către Comisia Europeană.
Lipsa evidentă de interes a Guvernului României, faţă de ingerinţa nepermisă cu
rezultatul influenţării instituţiilor de către grupuri de interese, nu poate fi disociată de faptul
că:
- grupurile organizate de interese au o putere de influenţă până la nivelul cabinetului
Primului Ministru în contextul în care Ludovic Orban, preşedinte al Partidul Naţional Liberal
şi actual Prim Ministru al României a avut interese de colaborare cu firma de avocatură „Doru
Tărăcilă şi asociaţii”, în care funcţionează colaborator şi Dumbravă Dumitru, fost Director al
Direcţiei juridice din cadrul Serviciului Român de Informaţii, instituţie care nu a efectuat
sesizări penale în legătură cu afacerile ilicite şi posibile fapte penale comise în exercitarea
atribuţiilor de serviciu de către Chiriţoiu Bogdan Marius în cadrul Consiliului Concurenţei, iar
- Generalul SRI, Dumbravă Dumitru a iniţiat în spaţiul public moţiunea de “câmp tactic”
prin care Serviciul Român de Informaţii controlează Justiţia şi instituţii publice, afirmând că
justiţia este un câmp tactic pentru SRI : “......colonelul SRI (r) cere directorului SRI Eduard
Hellvig sa desecretizeze mărturia generalului Dumitru Dumbravă: “Activităţile
abuzive şi de subminare a independenţei sistemului judiciar au fost ordonate de
la cele mai înalte niveluri ale SRI... Alături de Coldea, Dumbravă a utilizat
mijloacele serviciului pentru a contacta judecători, procurori pentru operaţiuni
necesare acaparării puterii de către statul paralel ...”
https://www.luju.ro/despuierea-lui-dumbrava-colonelul-sri-daniel-dragomir-le-ceredirectorului-sri-eduard-hellvig-si-senatorului-claudiu-manda-sa-desecretizeze-marturiageneralului-dumitru-dumbrava-activitatile-abuzive-si-de-subminare-a-independenteisistemului-judiciar-au-f
- Alexandru Violeta este vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal şi ministru în
actualul guvern, dar şi membru în organizaţia „Institut Aspen”, alături de Chiriţoiu;
- Raluca Ţurcan, vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal şi vicepremier în Guvernul
României de la acest moment, deţine în coproprietate cu Chiriţoiu Bogdan Marius un teren în
localitatea Gruiu, judeţul Ilfov;
- ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 anulează forma veche a art. 15 din Legea
21/1996 la art. (2) a limitat doar la două mandate posibilitatea preşedintelui Chiritoiu B. şi a
membrilor plenului la Consiliul Concurenţei conform extras: “(2) Durata mandatului
membrilor Plenului Consiliului Concurenţei este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură
dată, indiferent de durata mandatului exercitat anterior....”, iar în forma nouă a legii Art. 15
(2) „Numirile membrilor Plenului Consiliului Concurenţei se fac pentru un mandat de 5 ani, cu
posibilitatea reînnoirii mandatului...”, cadru nou modificat care permite la Consiliul
Concurenţei ca abuzurile preşedintelui şi ale membrilor plenului sa continue mai mult de două
mandate.
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- politicieni din Partidul Naţional Liberal nu consideră o prioritate măsurile în sprijinul
îmbunătăţirii vieţii românilor care trăiesc în România, în condiţiile RESPECTĂRII STATULUI DE
DREPT şi a respectării reale a principiilor frumoase pe care Uniunea Europeană le-a promis în
Carta Drepturilor Fundamentale, iar potrivit legii, Comisia Europeană veghează la respectarea
lor, de către fiecare stat membru.
- In realitate, nici Guvernul Liberal nu a manifestat interes si nu a luat nicio masura in
vederea stoparii abuzurilor si fraudelor semnalate de mine.
3. INFLUENTAREA SI COORDONAREA SENATORILOR SI DEPUTATILOR DIN PARLAMENTUL ROMANIEI PENTRU
A NU SE EFECTUA ANCHETE PARLAMENTARE PRIN COMISII PERMANENTE.

In 2014 si 2016 am transmis sesizari catre Serviciul Roman de Informatii sectia Cluj si
structura centrala in legatura cu practici de fraudare a finantelor publice si private in legatura
cu care a efectuat constatari si Curtea de Conturi. Sesizarile catre SRI au ramas fara consecinte
si finalizare din perspectiva imprejurarii ca nu am cunostinta ca SRI sa fi efectuat NOTE
INFORMATIVE de SESIZARE a AUTORITATII JUDICIARE in legatura cu aceste aspecte sesizate.
Fata de inactiunea conducerii SRI am sesizat de mai multe ori Comisia permanenta a
Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii
Serviciului Roman de Informatii
Parlamentul Romaniei – Comisia permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de
Informatii (SRI) nu a pus in discutia comisiei petitia subsemnatului
In data de 02.04.2015 am formulat petitia, iar in data de 07.06.2016 cererea, in
legatura cu care am solicitat comisiei sa-mi comunice dovada ca petitia a fost supusa cenzurii
parlamentare privind activitatea SRI, avand in vedere ca prima informare catre SRI nu a fost
ridicata de la posta de catre domnul colonel Cecan Simion, seful de sectie al SRI Cluj, iar dupa
ce am informat SRI sectia Cluj si sectia Bucuresti, pe de o parte operatiunile si inregistrarile
fictive continua la societatea pe actiuni, iar pe de alta parte institutiile nationale mentionate
in prezentul document continua sa nu efectueze verificari, imprejurare care coincide cu
protejarea institutionalizata a operatiunilor ilegale care se desfasoara de peste 10 ani pana in
prezent si produc prejudicii atat societatii pe actiuni cat si bugetului de stat si aduce atingere
sigurantei nationale.
Prin adresa nr.4c-20/175/2016 deputatul Georgian Pop mi-a comunicat ca “speta dvs a
facut/face obiectul unor masuri specifice la nivelul institutiilor abilitate ale statului roman….”
dar in realitate presedintele Comisiei Georgian Pop nu a pus sesizarea mea in discutia Comisiei
formate din POP GEORGIAN-Presedinte din partea PSD Bucuresti, POPA OCTAVIAN MARIUSVicepresedinte,din partea PNL –Tulcea, VERESTÓY Attila-Secretar,din partea UDMR-Harghita,
TEODOR ATANASIU-membru,din partea PNL-Alba, CODIRLA LIVIU-membru,din partea PSDTulcea, GHITA SEBASTIAN AURELIAN-membru,din partea PSD Prahova, PREDA CEZAR FLORINmembru,din partea PNL Buzau, SAVU DANIEL- membru,din partea PSD Prahova, RADU STROEmembru,din partea PSD Ilfov.
In mandatul urmator, in data de 30.10.2017, m-am adresat din nou Comisiei permanenta
a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra
activitatii Serviciului Roman de Informatii cu inscrisuri care evidentiaza aplicarea si inactiunea
unor ofiteri din conducerea Serviciului Roman de Informatii privind practice si fraude ale
proprietatii cat si controlul justitiei si institutiilor publice.
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Prin adresa nr. 9531/09.10.2018 presedintele Comisiei Comune Permanente a Camerei
Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI mi-a
comunicat ca “…SRI nu poate interveni in procedura de solutionare a litigiilor indiferent de
natura acestora….”. Or, sesizarea subsemnatului a evidentiat tocmai si abuzurile
justitiei/parchetelor se produc tocmai ca urmare a unor grupuri de interese din care fac parte
magistrati, informaticieni, grefieri, avocati, procurori, experti, functionari publici si ofiteri din
conducerea Serviciului Roman de Informatii.
Ca urmare a sesizarii mele din data de 18.10.2018 catre Comisia Permanenta a Camerei
Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii
Serviciului Roman de Informatii mi-a raspuns prin adresa nr. 66/24.02.2020, in sensul ca a luat
act de sesizarea mea.
Raspunsul a fost formal fara ancheta, fara audieri, fara consecinte. Adresa primita a fost
semnata de deputat Marian Gheorghe Cucsa.
Comisia pentru cercetarea abuzurilor si pentru petitii din Parlamentul Romaniei, prin
adresa nr. 20512 din 28.02.2019 imi confirma primirea PETITIEI mele inregistrata sub nr. 20512
din 18.02.2019 si imi comunica ca au luat act de demersul meu si m-au avertizat ca daca mai
transmit petitii, acestea se vor clasa. Dezinteresul alesilor poporului este evident fata de
informatiile si abuzurile transmise si postate pe blogul www.coruptie-functionaripublici-ofiterifarmec-consiliulconcurentei.ro/wp/, intitulat DESPRE CORUPŢIA DIN ROMÂNIA, CARE DISTRUGE
AFACERI ŞI VIEŢI.
4. SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII A COORDONAT HOTARARI ALE JUSTITIEI, PARCHETELOR, POLITIEI,
INSTITUTIILOR NATIONALE, DEPUTATI, SENATORI SI POLITICIENI, FOLOSINDU-SE DE DIRECTIA NATIONALA
ANTICORUPTIE, DE CATRE OFITERI CARE AU AVUT UN INTERES.

Organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii este prevazuta in legea
14/1992. In conformitate cu art. 1 din lege, SRI este serviciul organizat de stat, specializat in
domeniul informatiilor privitoare la siguranta nationala a Romaniei, parte componenta a
sistemului national de aparare, activitatea sa fiind coordonata de Consiliul Suprem de Aparare.
Potrivit alin. 2 al articolului nr. 1 activitatea Serviciului este controlata de Parlamentul
Romaniei.
Ofiteri din conducerea Serviciului Roman de Informatii prin intermediul unor ofiteri
acoperiti, informatori, colaboratori, in sistemul de justitie, parchete, politie, institutii publice,
deputati, senatori, politicieni, avocati, experti, au determinat ca institutiile publice sa
functioneze in folosul unor grupuri de interese care fraudeaza proprietatea publica si privata
iar parchetele, politia si justitia sa ofere garantii tacite, prin inactiunea ca persoanele implicate
sa fie protejate.
Coordonarea fraudarii de catre grupuri de interes a proprietatii publice si private si
protectia institutiilor publice/judiciare, poate fi primita doar in contextul implicarii Serviciului
Roman de Informatii, practici acceptate de Corpul Control al Primului-ministru, al Ministrului
Finantelor Publice, de Parlamentul României.
Serviciul Roman de Informatii are competenta legala in culegerea de informatii
obtinute prin mijloace specifice sau prin informari primite si sa sesizeze Parchetul in cazul unor
fraude/infractiuni.
In situatiile in care Serviciul Roman de Informatii nu efectueaza procese verbale,
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reprezentând acte de sesizare a organului de urmarire penală, în conformitate cu art. 198 alin.
(2) teza a II-a, coroborat cu art. 61 alin. (1) pct. c) Cod procedură penală, potrivit căruia „Ori
de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni” organele de
constatare „sunt obligate să întocmească un proces-verbal despre împrejurările constatate”
obligaţie pe care o au şi „organele de ordine publică şi siguranţă naţională, pentru infracţiunile
constatate în timpul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege.”, creeaza premisa existentei unei
implicari si a unui interes personal al unor ofiteri din conducerea Serviciului Roman de
informatii.
Elemente care contureaza premisa unor grupuri coordonate de interese, din care fac
parte judecători cu funcţii publice de conducere şi de execuţie, la instanţe cu grade diferite,
informaticieni, grefieri, poliţişti, procurori, avocaţi, experţi contabili, politicieni,
deputati/senatori, functionari publici şi ofiţeri din serviciile de informaţii, cu rezultatul
ignorarii evidente a legii, a probelor, hotărâri judecătoreşti cu putere de lucru judecat,
favorizarea persoanelor, care fraudează şi promovarea în funcţii publice de conducere a unor
persoane implicate direct
Directia Nationala Anticoruptie, prin actiunea sau prin inactiunea sa, controlata de
ofiteri din conducerea SRI, a fost instrumentul de subordonare a justitiei, politiei, parchetelor
si institutiilor, care prin persoane preferate si promovate in functii de conducere si executie
au urmarit sa protejeze persoanele care au fraudat proprietatea.
Generalul SRI, Coldea Florian a renuntat la funcţia de prim adjunct al Serviciului Român
de Informaţii; Prin decretul din 17.01.2017 Klaus Johannis, preşedintele României a revocat
din funcţia de director militar pe domnul Coldea Florian.
Decretul nr. 358/09.07.2018 al preşedintelui României de revocare a doamnei Kovesi
din funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu aproape un an înainte de
incheierea celui de-al doilea mandat in funcţia respectivă
Evoluţia şi ascensiunea profesională a înalţilor funcţionari Kovesi şi Coldea în structuri
naţionale şi ulterior la şefia Parchetului European, respectiv a Serviciului de Informaţii
European. Aceste numiri în structura europeană sunt acte subsecvente ale îndeplinirii
preferenţiale a activităţii, de către Direcţia Naţională Anticorupţie şi Serviciul Român de
Informaţii.
Direcția Națională Anticorupție a efectuat presiuni împreună cu Serviciul Român de
Informații asupra unor judecători pentru a obține hotărârea judecătorească dorită, în cauze
penale de interes.
Domnul președinte MACRON a anunțat numirea domnului Coldea Florian, în funcția
de director al Serviciului de informații european, imediat după ce președintele României a
revocat prin decret în data de 17.01.2017, pe Coldea, din funcția de prim adjunct al
Directorului Serviciului Român de Informații. Încă din septembrie 2015, când se afla în funcţia
publică de director militar la Serviciul Român de Informaţii, generalul Coldea Florian a fost
decorat de Statul francez, prin ambasadorul său la Bucureşti, cu însemnele de cavaler al
Ordinului Naţional al Meritului, distincţie oferită de preşedintele Franţei pentru merite
deosebite, fiind prima decoraţie a statului francez, în istoria colaborării profesionale dintre
Serviciile româneşti şi cele franceze.
Generalul Ciocârlan Adrian detine in prezent functia de adjunct al Serviciului Roman
de Informatii pe probleme de natura operativa. Coldea l-a folosit pe Ciocârlan ca om de
legatura cu Directia Nationala Anticoruptie. Ciocârlan a fost promovat gratie lui Coldea cu care
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a fost coleg. Gratie lui Coldea, Ciocârlan a detinut functii de conducere in Directia de
Contrainformatii, a fost promovat sef al Directiei SRI Bucuresti si sef al Directiei pentru
apararea Constitutiei, in perioada de aur a binomului SRI-DNA. Sursa
https://www.cotidianul.ro/ultimul-mohican-al-clanului-coldea/

Judecatorul Madalina Afrasinie la Tribunalul Bucuresti transmite lui Florian Coldea
ca a transformat SRI in politie politica si arata ca juramantul pe care acesta l-a depus cu mana
pe Constitutie este o gluma proasta. Sursa https://gazetadecluj.ro/un-judecator-ii-transmite-luicoldea-ca-a-transformat-sri-in-politie-politica-sa-vorbiti-despre-incredere-arata-nu-doar-tupeu-ci-sifaptul-ca-juramantul-dumneavoastra-este-o-gluma-proasta/

Mircea Negulescu zis Portocala, fost procuror las Parchetul DNA a aratat intr-un
interviu din 29.08.2020 ca „nimic nu misca fara Coldea”, subliniind in acest mod interesul si
interventia sefului SRI in dosarele penale instrumentate la Parchete. Negulescu clarifica
implicarea lui Florian Coldea in dosarele penale ale momentului.
Influenta si interventia SRI in justitie rezulta in mod neechivoc dintr-un interviu dat in
luna august 2020 de Elena Udrea, fost parlamentar si ministru, trimisa in judecata pentru fapte
de corputie. Aceasta sustine ca judecatorul Ionut Matei a fost numit in functia de
vicepresedinte la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la propunerea si recomandarea lui Florian
Coldea, prim adjunct SRI la vremea aceea.
SRI a incheiat protocoale de colaborare, printre alte institutii, cu parchetele si cu
instantele din Romania. Fata de decizia Curtii Constitutionale nr. 26/2019 prin care s-a
constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parchetul ICCJ,
Parlamentul Romaniei si celelalte instante judecatoresti, cauzat de incheierea protocoalelor
secrete, s-a stabilit ca administrarea probelor de catre alte organe decat cele judiciare incalca
competenta materiala a organelor de urmarire penala, ceea ce atrage aplicarea sanctiunii prev
de art. 281 alin 1 lit b) C.proc.pen, respectiv nulitatea absoluta a actelor prin care s-a
administrat aceasta.
In acest context instantele au hotarat ca probele administrate in dosare, exclusiv de
SRI, fara vreun control din partea Parchetului sunt probe obtinute ilegal astfel incat au fost
inlaturate cu consecinte asupra solutiilor pronuntate.
Numirea unor ofiteri SRI in functii de conducere la institutii publice evidentiaza
controlul Serviciului Roman de Informatii, asupra persoanelor care conduc institutii publice,
cu rezultatul ca in cauzele de interes sa fie mentinute fraudele si sa fie musamalizate
prejudiciile.
1) Presedintele

Curtii

de

Conturi

este

ofiter

SRI

conform

https://www.national.ro/dezvaluiri/busuioc-recrutat-de-servicii-684885.html/

2) Presedintele Agentiei Nationale de Integritate, Bogdan Stan, este ofiter SRI iar ANI nu
a emis decizia legala in cazul plangerii impotriva lui Chiritoiu Bogdan Marius, avand in vedere
plangerea din 2020 privind incompatibilitate cu functia de presedinte la Consiliul Concurentei
3) Functia de director la Directia Generala de Integritate din cadrul ANAF este ocupata de
colonelul ® SRI Stefanescu Marian, care nu a dispus masuri in cadrul controalelor 107iscal cu
verificari adecvate si nu a solicitat calculatia prejudiciilor rezultate ca urmare a fraudei
finantelor publice si private
4) Pentru ca Serviciul Roman de Informatii a ignorat sesizarile pe care le-am inregistrat
cu viza la sediul institutiei am sesizat Comisia Parlamentara pentru exercitarea controlului
asupra activitatii SRI si Comisia pentru cercetarea abuzurilor si coruptiei privind abuzurile
justitiei, parchetelor si institutiilor publice controlate de persoane care au atingere cu
persoane din conducerea SRI.
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Faptul ca Comisiile parlamentare permanente de supraveghere a activitatii SRI si
cercetare a abuzurilor nu a avut reactie, nu m-au audiat, nu au efectuat ancheta parlamentara,
evidentiaza ca activitatea a fost controlata de ofiteri SRI care aveau interes in legatura cu
cauzele respective.
Postul de televiziune Antena 3 a aratat in emisiunea din 15 august 2020 ca inactiunea
Serviciului Roman de Informatii a permis ca Romania sa cunoasca dictatura clanurilor de
interlopi, prezentate in toate orasele tarii. Craiova este locul unde exista clanul „Fratia” initiat
de un fost campion balcanic Mihai Pirvu zis Caiac care a adunat in jurul sau mai multi barbati
cu inclinatii infractionale GIGIOC, ROSIANU, CIMINO sau ILIE PUSCARIE. Acestia au fondat
grupul „FRATIA”, au pus mana pe 20% din piata Craiovei, au deschis restaurante, insa cei mai
multi bani ii obtineau din camatarie. Din motive financiare a izbucnit un scandal in timpul
caruia fondatorul Grupului Fratia a fost asasinat. Cristian David, fostul ministru de interne a
sups ca „exista anumite legaturi directe sau indirecte intre politisti, magistrati si politicieni cu
reprezentantii acestei grupari”.
Ministrul Marcel Vela mentioneaza ca activitatile vizeaza infractiuni cibernetice, furt
de identitate la nivel international, „skimming” bancar, dispozitivele fiind amplasate pe sute
de ATM-uri.
Aceste grupari sub o forma sau alta sunt protejate, in special in zone politice, unde
cotizeaza sume importante de bani pentru ca oameni politici la randul lor au influente in multe
institutii publice, chiar si in politie.
Urmand procedee de intelegeri tacite, evident pe baza unor motivari, ratiuni si interese
extrainstitutionale in peisajul Municipiului Craiova au existat numeroase constructii care
exista si in prezent fara respectarea Legii si a disciplinei in constructii. Aceste constructii fie nu
au deloc proiecte si autorizatii de construire, fie au proiecte dar nu sunt respectate, fie incalca
Domeniul Public. Aceste tranzactii cu sprijinul autoritatilor publice sau locale ale statului
constituie o concurenta neloaiala prin tratamentul inegal de aplicare a legii cat si o agresiune
la sanatatea populatiei, prin mentinerea unor constructii insalubre dar si o amenintare la
siguranta nationala deoarece Proprietatea publica si privata este incalcata.
In contextul in care presa scrisa si televiziuni au evidentiat in ultimii ani ca Municipiul
Craiova ocupa un loc remarcabil in existenta si mentinerea clanurilor si a criminalitatii
organizate cu sprijinul autoritatilor statului nationale si locale, evidentiez existenta unor
constructii care desi nu au autorizatie de construire si ocupa Domeniul public, sunt mentinute
de ani in sir si protejate, cat si existenta unor constructii noi – cladiri de 3-4 etaje care nu
respecta legea, proiectul si acapareaza Domeniul Public.
- Constructiile detinute de societatea Legume Fructe SA in perimetrul strazii Hortensiei
nr. 4 NU DETIN AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, baraci insalubre asa cum se poate observa din
forografiile pe care le postez pe site-ul www.coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmecconsiliulconcurentei.ro. Constructiile sunt amplasate o parte pe terenul Domeniului Public iar
o parte pe terenul care apartine societatilor ALIA SA si Legume Fructe SA. Ultima societate
detine titlu de atestare a proprietatii care contine si Domeniul Public. Desi certificatul de
proprietate prejudiciaza Primaria Municipiului Craiova si Consiliul Judetean iar titlul de
proprietate este nul absolut, constructiile nu detin autorizatie de construire iar autoritatile
locale nu au solicitat desfiintare constructiilor ilegale dar nici anularea titlului de atestare a
proprietatii.
Cladirea postei, situata in strada Bulevardul Tineretului nr. 13 din Craiovita Noua, a fost
cumparata de societatea SENTIFOX SRL cu sediul in strada Albastrelelor nr. 6. Cu aceeasi
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adresa este inregistrata si Asociatia PM/PM care are carcater de fundatie nonprofit. Sursa
finantarii celor doua societate/asociatie nu a fost stabilita si nici daca exista legaturi financiare
intre cele doua entitati juridice.
Lipit de cladirea fostei POSTE, apartinand lui Santifox SRL se ridica o constructie noua
in regie proprie pentru a ascunde nerespectarea legii.
CONSTRUCTIA NU RESPECTA RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII, deoarece, cladirea
nu respecta distanta minima obligatorie nici fata de limitele de proprietate si nici fata de
aliniamnete. In fapt trotuarul este spart si acaparat pentru turnarea fundatiilor iar materialele
de constructii (panouri) sunt depozitate/cazute chiar pe trotuar.
Constructia, astfel cum rezulta din imaginea santierului nu pare sa respecte necesarul
minim de spatiu verde si numarul minim de arbori de plantat
Analizand situatia din teren, suprafata construita si a cailor de acces necesare
constatăm ca suprafata de teren este afectata de constructii, parcari si cai de acces acopera
aproape intreaga suprafata a terenului.
Posibil ca AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA CU INCALCAREA
INDICATORILOR URBANISTICI Hmax, CUT, POT AVAND IN VEDERE CA IMOBILUL ARE PREVAZUT
SUBSOL INALTAT/DEMISOL INALTAT.
Indicatorii urbanistici sunt stabiliti prin planul urbanistic zonal si transmisi prin
certificatul de urbanism arhitectului de proiect pentru a fi introdusi in proiectul respectiv.
Avand in vedere ca imobilele au inaltimi considerabile si ocupa o parte importanta din teren
suspectam ca depasesc indicatorii CUT si POT.
Dupa comunicarea autorizatiei de construire, a certificatului de urbanism, a proiectului
vizat spre neschimbare si a celorlalte acte si avize care au stat la baza emiterii autorizatiei de
construire vom fi in masura sa dovedim incalcarea indicatorulor urbanistici.
LUCRARILE SE EXECUTA CU INCALCAREA HG 343/2017 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, a Legii nr.
10/1991 si a Legii nr. 50/1991.
In fapt, astfel cum rezulta din panoul investititei, constructia edificata se realizeaza in
regie proprie si nu printr-un executant autorizat care ar putea sa raspunda conform legii
pentru viciile constructiei.
DESI autorizatia de construire priveste edificarea unui imobil de D+P+1, in fapt, asa
cum rezulta din imaginile atasate:
- cladirea pare sa aiba mai multe nivele decat cele autorizate si demisolul pare de
asemenea sa aiba o inaltime maxima mai mare decat 1,8m, fapt ce duce la incadrarea acestuia
in spatiu util si la modificarea indicatorilor urbanistici CUT/POT.
- demisoluleste de fapt un nou parter, nefiind in sub nivelul solului decat cu o mica parte
din inaltimea acestuia, cea mai mare partea asa-zis demisolului fiind peste nivelul solului - de
fapt un parter.
- Constructiile Vitaplant SRL si I.F Constantin N. Petrica din acelasi perimetru incalca
normele legale si sunt protejate
Prin adresa nr. 17/12.01.2017 Politia Locala a Municipiului Craiova a comunicat
Primariei Craiova si societatii ALIA SA cu privire la detinerea constructiilor de catre Legume
Fructe SA si Omnyrom SRL ca au fost construite in baza autorizatiei 182/07.04.1993 iar lipsa
autorizatiei de construire a fost motivata de pretextul ca terenul este in litigiu.
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Or, raspunsul semnat de Mateescu Octavian, directorul politiei locale si Mihai Pistolea
sef serviciu disciplina in constructii este evident formal redactat pentru a acoperi urmatoarele
nereguli:
- autorizatia de construire mentionate de politisti: „.....compartimentare magazin
Legume Fructe pentru amenajare berarie...” nu are nicio legatura cu constructiile insalubre din
teren si activitatea comerciala desfasurata de acestea.
- inexistenta autorizatiilor de construire nu are nicio legatura cu litigiul terenului si nu
a aplicat dispozitiile prevazute la art. 3 lit. h), 26 alin. 1 lit. a), 28, 29, 33 din Legea 50/1991
Actualizata privind desfiintarea baracilor.
- constructiile din teren ocupa Domeniul Public
In concluzie, urmand acelasi model, autorizatiile, Inspectoratul de stat in constructii,
politia locala, ITM-ul, inchid ochii la ridicarea si ulterior la mentinerea unor constructii ilegale.
Aceeiasi pasivitate a manifestat-o si primarul Craiovei, Olguta Vasilescu, ca urmare a
memoriului care a fost inregistrat cu nr. 483/12.06.2014.
Oare mai avem nevoie de DREPT EUROPEAN, CONSTITUŢIE şi LEGI, atâta timp cât
societatea civila functioneaza in contextul in care drepturile consacrate nu sunt respectate,
deoarece există procedee şi înţelegeri între politicieni, funcţionari de stat pentru ca Serviciul
Român de Informaţii, Consiliul Concurenţei, Direcţia Naţională Anticorupţie, Curţi de Justiţie,
parchete, poliţie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi alte instituţii, să fie influenţate
pentru obţinerea rezultatului dorit, în funcţie de interesul grupurilor şi al unor companii, care
au nevoie de sprijinul instituţiilor publice ?
Oare mai avem nevoie de instituţii publice, parchete, Direcţia Naţională Anticorupţie,
instanţe de judecată, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
Consiliul Superior al Magistraturii, (...) ŞI NU AR FI SUFICIENT SĂ NE LIMITĂM DOAR LA O
SINGURĂ INSTITUŢIE UNIVERSALĂ, RESPECTIV SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII, în
contextul în care aceasta are în instituţii, colaboratori, informatori, ofiţeri la vedere sau
acoperiți, judecători, procurori, funcţionari publici, promovaţi în funcţii politice de conducere
sau de execuţie?
Oare de ce mai avem nevoie de procurori şi judecători şi nu se transmit direct către
organele judiciare hotărârile care sunt decise de către politiceni, persoane influente din ţară
şi din străinătate şi ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii, în condiţiile în care instituţiile
judiciare primesc indicaţii precise referitor la ordine clare privind admiterea sau respingerea
cererilor de probe, dispariţia sau înlăturarea unor probe, care s-au aflat la dosar şi hotărârile
care trebuie luate în cauze?
Distinşi politicieni occidentali şi români, ce ar trebui să facem noi românii, oameni de
bună credinţă, pentru ca în România, in realitate legea să fie egală pentru toţi, proprietatea să
nu ne mai fie abuzată şi fraudată cu intenţie, Justiţia să funcţioneze în numele legii, statul să
asigure în mod sistemic accesul la un proces echitabil, iar ţările occidentale să contribuie cu
acelaşi interes cu care operează pentru interesele şi pentru ţările lor să creeze o realitate
prosperă şi pentru românii care trăiesc în România şi nu doar o promisiune menţionată în
tratate şi o amăgire adusă nouă oamenilor ?
Cauze in care legea a fost incalcata in mod repetat si concertat, se afla in curs de
solutionare, in legatura cu care postez in timp real inscrisuri privind evolutia pe site-ul
www.coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmec-consiliulconcurentei.ro.
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1. La Inalta Curte de Casatie si Justitie dosar 6699/63/2015* - obiect recurs cerere de
revendicare
2. La Inalta Curte de Casatie si Justitie dosar 307/33/2019 – obiect recurs la recuzare a
judecatorilor de la Curtea de Apel Cluj.
3. La Curtea de Apel Bucuresti dosar 4320/2/2019 – obiect actiune impotriva rezolutiei
de clasare emisa in 2019 de Inspectia Judiciara.
4. La Tribunalul Brasov dosar 2930/1258/2011 – obiect actiuni in anulare hotararea
AGA – expertiza in curs
5. La Tribunalul Dolj dosar nr 13400/215/2020 - obiect apel Legume Fructe SA
impotriva sentintei nr. 5309/16.07.2020
6. La Tribunalul Cluj dosar nr. 2131/117/2020 – obiect plangere impotriva ordonantei
Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj
7. Judecatoria Pitesti – dosar nr. 12083/280/2020 - obiect plangere impotriva
ordonantei Parchetului Pitesti de clasare privind marturia mincinoasa a expertilor Vulpoi,
Pintea, Culda.
8. Judecatoria Craiova dosar nr. 31316/215/2019 – obiect plangere penala impotriva
ordonantei procurorului parchetului de pe lanfa judecatoria Craiova.
9. Judecatoria Craiova dosar 16540/215/2020 – obiect ordonanta presedintiala

Postăm, în timp real, toată corespondenţa cu Comisia Europeană, pe site-ul
www.coruptie-functionaripublici-ofiteri-farmec-consiliulconcurentei.ro, intitulat DESPRE
CORUPŢIA DIN ROMÂNIA, CARE DISTRUGE AFACERI ŞI VIEŢI şi unor instituţii de media din
ţară şi din ţări europene, în șase limbi.
Cu respect,
Gabriela Dana Olăneanu, reprezentant al firmelor Galic şi Prestige,
Nicolae Cristinel Olăneanu – în nume propriu.
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