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R O M Â N I A 

 
 

  
  

 
 
 
    Nr. 68/P/2008 
Operator date nr. 4472 
                         V E R I F I C A T 

       Sub aspectul legalităţii şi temeiniciei 
        conform art. 264 alin. 3 C.pr.pen. 
 
             PROCUROR ŞEF SECŢIE, 

               DORU FLORIN ŢULUŞ 
 
 
 
 

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

Anul 2010, luna mai, ziua 03, în Bucureşti, la sediul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, str. Ştirbei Vodă nr. 79 – 81, sector 1 

Moraru – Iorga Mihaela  şi Vartic Marius Cătălin – procurori în cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe 

infracţiunilor de corupţie   

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu nr. de mai 

sus privind pe învinuiţii: 

 

1. învinuita IRINA PAULA JIANU, cercetată  pentru săvârşirea infracţiunilor 

de: 

- dare de mită în formă continuată prev.  de art. 255 C.pen. rap. la art. 6 din 

Legea  nr. 78/2000 cu modificările ulterioare şi cu aplic. art. 41 alin. 2  C.pen., 

MINISTERUL PUBLIC 
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE 

DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
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- participaţie improprie la infracţiunea de folosire a bunurilor societăţilor  

comerciale într-un scop contrar intereselor acestora, în legătură  directă cu infracţiunea 

de dare de mită,  în formă continuată prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 

pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată combinat cu art. 17 lit. h din  Legea  nr. 

78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,  

- participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată 

în legătură  cu fapte de corupţie, în formă continuată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la 

art. 290  C.pen. comb.  cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic.  art. 41 alin. 

2 C.pen., 

- participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual la legea contabilităţii 

în legătură cu fapte de corupţie şi în formă  continuată prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. 

rap. la art.  37 din  Legea nr. 82/1991 republicată cu referire la  art. 289 C.pen. 

comb. cu art. 17 lit. c din Legea  nr. 78/2000 cu modificările ulterioare cu aplic. 

art.  41 alin. 2 C.pen.,  

- participaţie improprie la infracţiunea de folosire de acte falsificate  prev. de 

art. 31 alin. 2 rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al 

României, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,  

- spălare de bani în legătură cu fapte de corupţie şi în formă continuată prev. de 

art. 23 alin. 1 lit. b din  Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 17 lit. e din Legea 

nr. 78/2000 cu modificările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. 

 

2) învinuitul ADRIAN NĂSTASE, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: 

- luare de mită în formă continuată prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. cu aplic. 

art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările ulterioare şi cu aplic. art. 41 alin. 2  

C.pen.,  

-  şantaj  prev. de art. 131  din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi 

completările ulterioare 

Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. 
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3) învinuita DANIELA NĂSTASE, cercetată  pentru săvîrşirea  infracţiunilor 

de: 

- complicitate la luare de mită în formă  continuată prev. de art. 26 C.pen. rap. 

la art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările 

ulterioare şi cu  aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,   

- participaţie improprie la infracţiunea de folosire la autoritatea vamală de 

documente false în legătură cu fapta de corupţie descrisă la punctul 1 şi în formă 

continuată, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap.  la art. 273 din Legea nr. 86/2006 cu 

aplic.  art. 41 alin. 2 C.pen., 

-  spălare de bani în legătură cu infracţiuni de corupţie în formă continuată prev. 

de art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 

78/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi cu aplic. art. 41 alin. 2  

C.pen. 

Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. 

 

C O N S T A T Ă M  
 

Capitolul I 
 

                                            Modalitate de sesizare 
 

La data de 24.01.2006,  CRISTINA POPA  – consilier economic la SC 

VERTCON SA Bacău (fost administrator al acestei societăţi în perioada 1995 – 

2005), a formulat la Direcţia Naţională Anticorupţie un denunţ în care a precizat că, în 

anul 2001 la cererea expresă a numitei  IRINA PAULA JIANU societatea SC 

VERTCON SA a efectuat lucrări la imobilul din Băneasa aparţinând numitei 

MITREA VIORICA şi a suportat cheltuielile aferente lucrărilor efectuate la acelaşi 

imobil de SC REGAL GLASS SRL. Denunţul a fost înregistrat sub nr. 8/P/2006. 

La data de 24.01.2006,  CRISTINA POPA  a formulat denunţ  şi cu privire la 

faptul că, în perioada 2002 – 2004,  IRINA PAULA JIANU a determinat-o să achite 

din patrimoniul SC Vertcon SA Bacău contravaloarea unor bunuri achiziţionate din 

Republica Populară Chineză de învinuiţii ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA 
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NĂSTASE precum şi toate cheltuielile ocazionate de introducerea în România a 

acestor bunuri. Denunţul a fost înregistrat sub nr. 9/P/2006. 

La aceeaşi data, sub nr. 10/P/2006, a fost înregistrat  denunţul acesteia cu 

privire la faptul că în perioada 2002-2004 datorită presiunilor exercitate de IRINA 

PAULA JIANU a acceptat ca lucrările de tâmplărie executate de  S.C. Regal Glass 

S.R.L. la imobilul numitului ADRIAN NĂSTASE din com. C......, jud. Prahova  să fie 

facturate  către   S.C. Vertcon S.A. şi achitate din fondurile acestei societăţi . 

În sesizarea şi declaraţia din 25.01.2006 Vasile Deju, director la SC Conimpuls 

SA Bacău a arătat că în perioada 2002–2004 din dispoziţia  numitei IRINA PAULA 

JIANU,  SC CONIMPULS SA a executat lucrări de construcţie şi renovare la un 

imobil din Bucureşti, …… în valoare de peste 13 miliarde ROL din care circa 2,5 

miliarde ROL a fost achitată în numerar de susnumita iar diferenţa de peste 10 

miliarde ROL a rămas neachitată. Denunţul a fost înregistrat sub numărul 12/P/2006. 

La data de 09.03.2006,  IOAN PĂUN a formulat denunţ  prin care a arătat că, în 

perioada 2002 – 2004, pentru a fi menţinut la misiune permanentă în străinătate 

precum şi în funcţiile de consul general la Hong  Kong şi consul general la Shanghai a 

prestat în mod repetat pentru înv. ADRIAN NĂSTASE servicii constând în 

achiziţionarea unor bunuri din China,  ambalarea acestora, încărcarea  şi organizarea 

transportului pe parcurs extern până în România.  

Toate aceste denunţuri au fost conexate sub nr. 8/P/2006. 

  Prin rezoluţia nr. 8/P/2006 din 15.06.2006 s-a dispus disjungerea materialului 

de urmărire penală cu referire la: 

          1. infracţiuni de corupţie săvârşite de MIRON TUDOR MITREA, ş.a., constând 

în  primirea de foloase necuvenite în sumă de 3,5 miliarde ROL (contravaloarea 

lucrărilor finanţate de S.C. Vertcon S.A. şi  efectuate de S.C. Conimpuls S.A. Bacău şi 

S.C. Regal Glass S.R.L. Bacău , la imobilul proprietatea lui Mitrea Viorica Gabriela);  

          2. infracţiuni de corupţie săvârşite de ADRIAN NĂSTASE ş.a., constând în  

primirea de foloase necuvenite reprezentate de contravaloarea lucrărilor de tâmplărie 

cu geam termopan la imobilul din Bucureşti, str. ……. 
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          Totodată, s-a dispus conexarea faptelor enunţate la pct. 1şi 2 la dosarul nr. 

49/P/2006. 

 Prin rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006 al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei s-a dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor: 

          - ADRIAN NĂSTASE, fost prim ministru al Guvernului României  şi fost 

preşedinte al Partidului Social Democrat pentru săvârşirea infracţiunilor prev.  de art. 

254 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 41 alin. 2  C.pen., art. 

131  din Legea nr. 78/2000 cu modificările ulterioare şi de art. 13 din Legea nr. 

78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a  C.pen.  

 - DANIELA NĂSTASE  pentru infr. prev. şi ped. de art. 26 C.pen.  rap. la art. 

254 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 41 alin. 2 C.pen.,  art. 

31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al 

României cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 290  C.pen., 

comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

 - JIANU IRINA PAULA  pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 255 

alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 31 

alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, comb. cu art. 

17 lit. h din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2  C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. 

rap. la art. 273 din legea nr. 86/2006 privind Codul  Vamal al României cu aplic. art. 

41 alin. 2 C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art.  290 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c 

din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 

37 din Legea nr. 82/1991, republicată cu  referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 

lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.  41 alin. 2 C.pen., art. 26 C.pen. rap. la art. 13 

din legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen 

 - VASILE MIHAIL CRISTIAN  pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art. 31 

alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată comb. cu  art. 17 

lit. h din  Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; art. 290 C.pen. rap. la  art. 

17 lit. c din legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.; art. 25 C.pen. rap.  la art. 

260 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din 
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Legea nr. 82/1991, republicată cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art.  17 lit. c din 

Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

 Prin sentinţa penală nr. 611/18.10.2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie în dosarul nr. 15083/1/2006 s-a dispus restituirea cauzei la  procuror în 

vederea refacerii urmăririi penale şi a actului de sesizare, sentinţă rămasă definitivă 

prin Decizia nr. 219 pronunţată în şedinţa publică din 07.04.2008, în dosarul nr. 

11046/1/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 9 judecători, prin care 

s-a respins ca nefondat recursul declarat de  Ministerul Public – Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, împotriva 

sentinţei penale nr. 611 din 18.10.2007. 

 După restituire, cauza a fost  înregistrată sub nr. 68/P/2008 la Secţia de 

combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor  corupţie, urmând a fi  reluate 

cercetările sub aspectul infracţiunilor care au făcut obiectul actului de sesizare al  

instanţei şi faţă de care s-a dispus restituirea în vederea refacerii urmăririi penale cu 

privire la ADRIAN NĂSTASE, DANIELA NĂSTASE, IRINA PAULA JIANU  şi 

VASILE MIHAIL CRISTIAN. 

 Prin rezoluţia din 19.06.2008 s-a dispus disjungerea cauzei faţă de: 

 * ADRIAN NĂSTASE  cu privire la infracţiunea prev. de art. 13 din  Legea nr.  

78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descrisă în capitolul III din  rechizitoriul 

nr. 8/P/2006 din 13.11.2006). 

 * IRINA PAULA JIANU  cu privire la infracţiunea prev. de : 

 - art. 16 C.pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 

C.pen. (infr. descrisă în capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006); 

  - art. 31 alin. 2 din C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, 

republicată, comb. cu art. 17 lit. h din Legea  nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2  

C.pen. (infr. descrisă în capitolul I, lit. A, B şi C şi cap. III din rechizitoriul nr.  

8/P/2006 din 13.11.2006); 

 - art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 

78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. descrisă în capitolul I lit. A, b şi C şi 

capitolul III din rechizitoriul nr.  8/P/2006 din 13.11.2006); 
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 - art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu 

referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art.  

41 alin. 2 C.pen. (infr. descrisă în capitolul I lit. A, B şi C şi cap. III din  rechizitoriul 

nr. 8/P/2006 din 13.11.2006). 

 * MIHAIL CRISTIAN VASILE  cu privire la infracţiunile prev. de : 

 - art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, 

comb. cu art. 17 lit. h din  Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2  C.pen. (infr. 

descrisă în cap. III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006. 

 - art. 290 C.pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 

2 C.pen. (infr. descrisă în capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din  13.11.2006). 

 - art. 25 C.pen. rap. la art. 260 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (infr. 

descrisă în capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din 13.11.2006); 

 - art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu 

referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 

alin. 2 C.pen. (infr. descrisă în capitolul III din rechizitoriul nr. 8/P/2006 din  

13.11.2006), ce fac obiectul dosarului nr. 68/P/2008  şi conexarea lor la dosarul nr. 

27/P/2008. 

 Toate celelalte fapte şi persoane constituie obiectul cercetărilor în dosarul nr. 

68/P/2008.  

Prin Hotărârea nr.  8  din data de   04.03.2009  Parlamentul României, 

Camera Deputaţilor a solicitat „urmărirea penală a d-lui deputat ADRIAN 

NĂSTASE, fost Prim ministru pentru faptele care fac obiectul dosarului  68/P/2008 

al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”.    

  

Capitolul II 
 

Situaţia de fapt 
 
 

 În perioada 2002 – 2004, în susţinerea unei rezoluţii infracţionale unice, în 

calitate de  prim-ministru, cu atribuţii de coordonare a activităţii  membrilor 

Guvernului (art. 13 din Legea nr. 90/2001);  de numire a conducătorilor organelor de 



 8 

specialitate din subordinea Guvernului şi a altor persoane  ce îndeplinesc funcţii 

publice, în cazurile prevăzute de  lege (art. 15 din Legea nr. 90/2001); atribuţii de 

control  în ce priveşte activitatea miniştrilor şi atribuţii de control asupra autorităţilor 

şi instituţiilor publice centrale şi locale prin Aparatul de lucru al primului – ministru  

(art. 2 din OUG nr. 11/2004), în mod direct şi prin intermediul înv. DANIELA 

NĂSTASE, învinuitul ADRIAN NĂSTASE a primit în mod repetat foloase  

necuvenite, de la înv. IRINA PAULA JIANU, în scopul numirii acesteia în funcţia 

de inspector general de stat  la Inspectoratul de Stat în Construcţii după ce  

Inspectoratul de Stat în Construcţii a trecut în subordinea Guvernului, precum şi 

pentru asigurarea  pentru aceasta a unui statut care să îi confere  autoritate deplină în 

cadrul instituţiei  la conducerea căreia se afla, şi de  la IOAN PĂUN în scopul numirii 

şi menţinerii acestuia în funcţiile de consul general, şef al Consulatului General al 

României la Hong Kong, precum şi pentru  menţinerea permanentă în misiune în 

străinătate. 

 Foloasele necuvenite au constat în contravaloarea unor bunuri achiziţionate din 

Republica Populară Chineză, a cheltuielilor legate de introducerea acestora în ţară şi 

transportul intern, contravaloarea unor lucrări de tâmplărie cu geam termopan 

executate de S.C. REGAL GLASS SRL  la imobilul din localitatea C ......, ……, 

contravaloarea unor lucrări de  construcţie şi renovare executate de S.C. 

CONIMPULS S.A.   Bacău la imobilul din Bucureşti, str. …… precum şi 

contravaloarea serviciilor de achiziţionare a acestor bunuri din China.  

            Cu privire la imobilul din str. …… trebuie precizat că înstrăinarea acestuia 

către PAUL OPRIŞ a intervenit după ce învinuiţii ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA 

NĂSTASE, beneficiind de serviciile învinuitei IRINA PAULA JIANU demaraseră 

lucrările la acest imobil cu SC CONIMPULS SA Bacău, societate căreia i se solicitase 

anumite verificări cu privire la instalaţia termică încă din anul 2001. După înstrăinarea 

imobilului lucrările au fost efectuate de către aceiaşi societate. 

         Mai mult în declaraţia de avere din anul 2005, la capitolul venituri încasate de 

soţie, învinuitul ADRIAN NĂSTASE a consemnat următoarele sume provenite din 

moştenire conform „certificatului de moştenitor nr. 59 din 31.05.2005": 281.669,59 



 9 

RON, 60.000 euro, 602,735 dolari si 110.000 euro (avansul pentru vânzarea celor trei    

apartamente moştenite), aproximativ 250.000 euro. 

           De asemenea, într-o anexă a declaraţiei de avere, învinuitul a mai consemnat si 

alte sume încasate după decesul Tamarei Cernasov: 125.000 euro - bijuterii si 

picturi/grafica , 300.000 euro - preţul a trei apartamente vândute şi 241.830 euro, 

suma pe care i-a dat-o fiului său, Andrei. 

          În declaraţia de avere nu se regăseşte suma de bani obţinută de TAMARA 

CERNASOV din vânzarea imobilului din str. …… – respectiv 9.500.000.000 ROL, 

potrivit Contractului de vânzare cumpărare cu încheiere de autentificare nr.  

139/29.01.2002. 

 Cât priveşte pe numitul PAUL OPRIŞ,  acesta este un om de afaceri despre care 

nu se ştiu prea multe amănunte. Fost proprietar al postului de televiziune Tele 7abc, 

PAUL OPRIŞ a fost cunoscut ca un apropiat al familiei NĂSTASE. Este cunoscut că 

PAUL OPRIŞ era implicat în afaceri imobiliare. S-a dovedit pe baza probelor administrate  

că nici PAUL OPRIŞ şi nici membrii familiei sale nu s-au implicat în reamenajarea 

imobilului din ……, aflând despre existenţa acestuia după decesul său. Declaraţiile 

martorilor OPRIŞ ANDRA LAVINIA şi OPRIŞ VLADIMIR - CODRUŢ sunt 

contradictorii şi demonstrează că achiziţionarea acestuia nu le-a fost cunoscută. 

Istoricul proprietarilor imobilului, modul cum au demarat şi s-au derulat lucrările de 

renovare, modul cum au fost coordonate şi supravegheate acestea precum şi modalitatea 

de decontare, coroborate cu scopul declarat al neîntocmirii corespunzătoare a 

documentelor de către constructor, respectiv ascunderea adevăraţilor beneficiari, ne permit 

ca printr-un raţionament logic să concluzionăm că tranzacţia dintre TAMARA 

CERNASOV şi PAUL OPRIŞ a fost una fictivă, efectuată în vederea ascunderii 

obiectului mitei, respectiv al contravalorii lucrărilor de renovare, imobilul urmând să 

reintre în proprietatea de drept a adevăraţilor  proprietari – învinuiţii ADRIAN NĂSTASE 

şi DANIELA NĂSTASE, după finalizarea lucrărilor şi  la un preţ care să apără ca 

justificat faţă de declaraţia de avere a învinuitului ADRIAN NĂSTASE. 

Cursul evenimentelor a fost însă întrerupt de demararea anchetei penale şi decesul 

numitului PAUL OPRIŞ. Este cert însă că lucrările au fost efectuate în aceste condiţii – în 
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lipsa unui contract, cu situaţii de lucrări neconfirmate de către beneficiar şi a căror valoare 

nu a fost confirmată de către beneficiar, în considerarea faptului că beneficiarul declarat 

era învinuitul ADRIAN NĂSTASE. Toate acestea nu reprezintă simple supoziţii ci sunt 

dovedite pe baza probelor administrate şi sunt concluzia unui raţionament logic. 

Pentru a ascunde infracţiunea de corupţie săvârşită în exercitarea funcţiei de 

prim ministru al României, în anul 2006, învinuitul ADRIAN NĂSTASE – deputat 

în Parlamentul României,  a transmis  consilierului IOAN PĂUN ameninţări 

constând în darea în vileag a unor fapte  imaginare, compromiţătoare (şi anume că 

acesta lucrează  sub acoperire pentru anumite instituţii), pentru a-l determina să-şi  

retracteze declaraţiile date în dosarul nr. 8/P/2006 şi să nu predea organelor de 

anchetă  documentele doveditoare în posesia cărora acesta se afla, faptă ce, raportat 

la funcţia publică pe care o exercita şi faptele pe care dorea să le ascundă constituie 

circumstanţe agravante. 

În cauză a fost începută urmărirea penală faţă de învinuiţii ADRIAN 

NĂSTASE, DANIELA NĂSTASE şi IRINA PAULA JIANU prin Rezoluţia nr. 

68/P/2008 din data de 26 mai 2009. 

După începerea urmăririi penale au fost refăcute probele avute în vedere la 

trimiterea în judecată a învinuiţilor prin Rechizitoriul nr. 8/P/2006 din data de 

13.11.2006    pentru a fi respectat dreptul la apărare al învinuitului ADRIAN 

NĂSTASE, faţă de care  instanţa de judecată a apreciat că urmărirea penală s-a 

efectuat cu nerespectarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte cercetarea foştilor 

miniştri. Singurele probe ce nu au fost refăcute sunt interceptarea convorbirilor 

ambientale dintre învinuitul ADRIAN NĂSTASE şi martorul Creţu Octavian, 

percheziţiile domiciliare  şi audierea martorilor GRIGORE GHEORGHE şi Mihăilă 

Ana – persoane al căror domiciliu nu a putut fi identificat. 

 În materia refacerii actelor de urmărire penală după restituire ca şi în 

materia refacerii cercetării judecătoreşti după casarea cu rejudecare sau a refacerii 

actelor de urmărire penală efectuate de către un organ necompetent,  doctrina şi 

practica judiciară au opinat în mod constant că rămân  valabile actele procesuale 

care nu pot fi refăcute – percheziţii, interceptări, cercetări la faţa locului ş. a. 
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 Astfel, în Codul de procedură penală comentat şi adnotat, art. 200 – 286 

Urmărirea penală de Nicolae VOLONCIU şi Alexandru ŢUCULEANU se reţine: 

„Întrucât în toate cazurile menţionate sancţiunea este, în conformitate cu 

dispoziţiile art 197 alin. 2 C proc. pen. nulitatea absolută a actelor de cercetare 

efectuate, se pune problema refacerii actelor de urmărire penală. 

 Cu toate acestea, legea stabileşte anumite limite ale refacerii urmăririi penale, 

în sensul că rămân valabile măsurile asiguratorii luate, actele sau măsurile 

procesuale încuviinţate de procuror, precum şi actele procesuale care nu pot fi 

refăcute; suntem de părere că rămân valabile şi actele de urmărire penală 

confirmate sau încuviinţate de instanţa de judecată.” 

 Dispoziţiile art. 272 C proc. pen. privind reluarea urmăririi penale în caz de 

restituire se coroborează cu dispoziţiile art. 268 C proc. pen privind refacerea urmăririi 

penale de către organul competent.  

 Dispoziţiile art 197 alin 2 C proc. pen. sunt aplicabile în ambele situaţii de 

refacere a urmăririi penale  şi nu pot fi interpretate decât în acelaşi mod.    

 Pe baza probelor administrate în cauză s-au stabilit următoarele:          

 
II.1 . Importurile din Republica Populară Chineză  

 
 În perioada 2002 – 2004, învinuiţii ADRIAN NĂSTASE  şi DANIELA 

NĂSTASE au achiziţionat din China materiale de construcţii, obiecte şi instalaţii 

sanitare, piese de mobilier, articole electrice şi electrocasnice, dar  şi obiecte de decor 

şi uz casnic cu care au fost  utilate imobilele situate în Bucureşti, ……; imobilul din 

Bucureşti, ……, …… şi imobilul din  comuna C......……. 

 Cu privire la împrejurările şi modalitatea de  achiziţionare s-a stabilit pe cale de  

anchetă că au fost cumpărate de către învinuiţii ADRIAN NĂSTASE  şi DANIELA 

NĂSTASE, direct sau prin intermediul consulului Ioan Păun  din bazar, transportate şi 

depozitate  la sediul Ambasadei României din China  într-un hotel dezafectat şi, 

ulterior, trimise în România pe cale  maritimă, sub aparenţa unor importuri efectuate 

de către SC VERTCON S.A.  Bacău, societate care în mod formal avea ca acţionar 
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principal  pe Popa Cristina, însă în fapt era controlată şi administrată de învinuita 

IRINA PAULA JIANU. 

 Bunurile achiziţionate din China au fost  livrate pe cale maritimă în trei 

transporturi, astfel: 

 a. În perioada 17.08.2002 – 08.09.2002, învinuita DANIELA NĂSTASE  s-a 

deplasat în China împreună cu învinuita IRINA PAULA JIANU şi martora Jora 

Magdalena şi au achiziţionat instalaţii sanitare  (vase WC, chiuvete, bideuri, căzi de 

baie, cabine de duş, accesorii băi, oglinzi baie), corpuri de iluminat şi accesorii 

(veioze, candelabre piatră), pături, brazi de crăciun, plăpumi, perne, lenjerii de pat,  

covoare, draperii, perdele, ciucuri draperii, feţe de  masă, articole vestimentare 

(ciorapi, peruci, poşete, rochii, veste şi scurte), biciclete, combine muzicale,  aparate 

de curăţat scame, fiare de călcat,  uscătoare de păr, aparate de tăiat ouă, maşini pentru 

tăiţei, lanterne, tacâmuri, flori şi legume  artificiale, strecurători, hamace, clopoţei, 

ceasuri, breloc, articole de mobilier (rafturi sculptate, canapele, scaune,  seturi rattan) 

ceasuri de perete, maşini de gătit cu gaz, hote de bucătărie, pahare, statui  din fier şi 

bronz etc., bunuri în valoare totală de  936.723.755 ROL. 

 La solicitarea învinuitului ADRIAN NĂSTASE,  bunurile au fost depozitate la 

sediul Ambasadei, ambalate şi încărcate în containere sub supravegherea  consulului 

Ioan Păun şi expediate în România  prin intermediul firmelor  chinezeşti de expediţie 

şi transport internaţional  HUAIAN IMPORT EXPORT TRADE CO. LTD  şi 

respectiv, JINGJING (TIANJING) INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE 

CO.LTD. 

La solicitarea învinuitei DANIELA NĂSTASE, martorul Ioan Păun a obţinut de la 

firmele mai sus menţionate documente  comerciale şi de transport în alb, respectiv 

facturi  provenite de la comercianţi chinezi, cu antetul şi ştampila firmelor  

menţionate, certificate de calitate şi conformitate  packing list-uri. 

 Documentele mai sus menţionate au fost transmise de consulul Ioan Păun pe 

adresa învinuitei DANIELA NĂSTASE din Bucureşti, ……, împreună cu  lista 

redactată de el la  calculator conţinând  evidenţa bunurilor încărcate în fiecare 

container. 
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 De la aceasta au fost preluate de către învinuita IRINA  PAULA JIANU care, în 

calitate de administrator  în fapt al SC VERTCON S.A.  Bacău i-a solicitat martorei  

Popa  Cristina să le completeze conform  datelor din listingurile  transmise de IOAN 

PĂUN pentru a exista concordanţă cu datele de conosamente referitoare la numărul 

coletelor şi greutatea brută a mărfurilor. 

 În luna noiembrie 2002, agentul de shipping MSC Romania Shipping SRL a 

avizat S.C. VERTCON S.A.  Bacău despre sosirea în Portul Constanţa a  containerelor 

MSCU 818637 – 2 şi MSCU 821423 – 7  expediate din China ( filele  294 - 297, vol. 

22). 

 Conform dispoziţiilor primite de la învinuita IRINA PAULA JIANU, numita 

Popa Cristina a  prezentat declarantului vamal din Portul  Constanţa documentele 

comerciale întocmite în fals, respectiv: 

- invoice (factura externă) nr. ……/01.10.2002 în valoare de 9.927 USD (fila 150, 

vol.        4); 

- invoice (factură externă) nr. ……/01.10.2002  în valoare de 1.972,40 USD (fila 

151, vol. 4); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor externe nr. ……/01.10.2002 

şi nr. ……/01.10.2002, pentru bunuri în greutate netă de 3.853,40 kg)  (fila 152, 

vol. 4);        

- packing list of certificate of weight aferent  facturilor externe nr. ……/01.10.2002 

şi  nr. ……/01.10.2002 pentru bunuri în greutate de 443 kg (fila  153, vol. 4); 

- comercial invoice (factură externă) nr. ……/27.09.2002 în valoare de 9.211 USD 

(fila  156, vol. 4); 

- comercial invoice (factură externă) nr. ……/27.09.2002 în valoare de 4.217,95 

USD (fila  157, vol.  4); 

- comercial invoice (factură externă) nr. ……/27.09.2002 în valoare de 1.744,65 

USD (fila  158, vol. 4); 

- comercial invoice (factură externă) nr. ……/27.09.2002 în valoare de 838,08 USD 

(fila 159, vol. 4); 
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-  packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. ……, ……, ……, 

……/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de 2.375 kg (fila 310, vol. 22); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. ……, ……, ……, 

……/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de 645 kg (fila 312, vol. 22); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. ……, ……, ……, 

……/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de 356 kg; (fila  314, vol. 22); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. ……, ……, ……, 

……/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de386 kg (fila 316, vol. 22); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. ……, ……, ……, 

……/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de 50 kg(fila 318, vol. 22); 

- cinci „certificate of quality  conformity” cu antetul şi ştampila firmei chinezeşti 

HUAIAN IMPORT EXPORT TRADE CO. LTD,   redactate în limba engleză, 

toate datate 27.09.2002,  pe numele S.C. VERTCON S.A. (fila 160 - 164, vol. 4); 

În baza acestora, comisionarul vamal S.C. SUN SHIPPING SRL  Bucureşti,  

punct de lucru Constanţa a întocmit  declaraţiile vamale de tranzit validate şi 

înregistrate la Biroul Vamal  Constanţa Port sub  nr. 3192, 3193 şi 3194/20.11.2002 

(filele 246 – 255, 324, vol. 22). 

La data de 27.11.2002, martora  Cristina Popa a prezentat aceleaşi  documente 

şi comisionarului  vamal din cadrul Biroului Vamal de Interior Bacău (S.C. 

ROMTRANS S.A.  Bucureşti, punct de lucru Bacău) care a întocmit declaraţiile 

vamale de import validate şi înregistrate la Biroul  vamal Bacău sub nr. 26481 şi 

26482 precum şi nr. 355/2002 referitoare la 4 bucăţi aparate de gătit cu combustibil 

gazos (fila 221 – 238, 341 - 378, vol. 22); 

Bunurile au fost transportate pe calea ferată la Bacău şi depozitate  într-un 

spaţiu  aparţinând SC CONIMPULS S.A.  Bacău din cartierul Izvoare, iar de aici cu 

autovehiculele aparţinând S.C. VERTCON S.A.  într-un depozit al  SC REMAT 

Bucureşti Nord S.A. situat în judeţul Ilfov pe şoseaua veche Bucureşti – Piteşti, la km 

15,2. 

Din verificările  efectuate în contabilitatea S.C. VERTCON S.A.  şi potrivit 

bazei de date informatică a societăţii  rezultă că, facturile externe nr. ……, ……, 
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……, ……/27.09.2009 cu antetul firmei HUAIAN IMPORT EXPORT TRADE 

CO.LTD  şi facturile externe nr. …… şi ……/01.10.2002 având antetul JINGJING 

(TIANJING) INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO.LTD sunt înregistrate în 

evidenţa contabilă cu valori eronate. 

 De asemenea, în baza  facturilor mai sus menţionate societatea a  înregistrat o 

datorie către furnizori externi în sumă de 922.904.971 ROL şi stocuri de materiale 

consumabile în valoare  de 936.723.755 ROL. 

 Pentru transportul Bacău – Bucureşti au  fost întocmite de către Popa Cristina 

avizele de  însoţire a mărfii nr. ……, ……, …… din 07.12.2002 şi nr. 

……/06.12.2002 potrivit cărora bunurile ar fi fost transportate într-un  punct de lucru 

al societăţii din Bucureşti,  operaţiune  efectuată cu menţiunea „nu se facturează”. 

 În anul 2002, în evidenţa contabilă a societăţii sunt înregistrate avansuri de 

trezorerie în sumă de 22.000 USD  (dispoziţii plată către casierie fără nr./14.08.2002 

pentru suma de 17.000 USD şi dispoziţia de plată fără nr./23.08.2002 pentru suma  de 

5.000 USD) şi 5.000 euro (dispoziţia de plată fără nr. şi fără dată), echivalentul sumei 

de 890.186.000 ROL la cursurile de  schimb din data efectuării operaţiunilor. 

 Numerarul aferent acestor plăţi a fost  ridicat din conturile în valută deschise de 

S.C. VERTCON S.A.  Bacău la  Banca Românească Bacău şi Banc Post Bacău. 

 Sumele de bani au fost ridicate din casierie de către învinuita IRINA PAULA 

JIANU, coroborat cu cele mai sus expuse şi  probatoriul testimonial stabilindu-se că 

au servit la achitarea bunurilor în China. 

 În afara sumelor remise învinuitei IRINA PAULA JIANU, în anul 2002, S.C. 

VERTCON S.A.   a mai suportat cheltuieli cu obligaţiile vamale, valoarea serviciilor 

unor prestatori interni. 

 

 b. În  perioada 05.04.2003 – 21.04.2003 învinuitele DANIELA NĂSTASE  şi 

IRINA PAULA JIANU, împreună cu Smaranda Corbeanu  (administrator la S.C. 

DATIS MANAGEMENT CONSULTING SRL) au efectuat o nouă vizită în R.P. 

Chineză şi au achiziţionat bunuri ce au fost introduse  în ţară în aceeaşi modalitate, 

respectiv ca  importuri efectuate de S.C. VERTCON S.A.  Bacău. 



 16 

 Din  verificările efectuate rezultă  că în perioada aprilie 2003 – februarie 2004 

pe adresa S.C. VERTCON S.A.  Bacău  au fost expediate 10 containere cu bunuri din 

China: CRXU 4864730, TPHU 511077-3, TRLU 424170-2, ECMU 401284-0, CAXU 

621528-9, CLHU 264416-0, CLHU 216371-3, TRLU 434342-7, CLHU 429002-3, 

FSCU 764450-8; 

Bunurile au fost achiziţionate din bazare,  ambalate, depozitate şi expediate în 

ţară de către consulul Ioan  Păun şi  prin intermediul firmei chinezeşti de transport 

CMEC INTERNATIONAL TRADING CO. LTD, care a furnizat şi documentele 

comerciale în alb. 

 Urmare a dispoziţiei primite de la învinuita IRINA JIANU PAULA, martora 

Popa Cristina personal sau prin intermediul altor persoane, a completat documentele 

mai sus menţionate cu date conform listingurilor transmise de consulul Ioan Păun 

învinuitei DANIELA NĂSTASE,  pentru a  crea aparenţa achiziţionării de la firme  şi 

a ascunde identitatea beneficiarilor,  creând aparenţa unor importuri legale. 

 Comisionarul vamal a  întocmit declaraţiile vamale pe baza acestor documente 

false, astfel: 

 - declaraţia vamală de import nr. I 8013/11.04.2003 emisă de Biroul Vamal 

Bacău pe numele S.C. VERTCOB S.A.  a fost întocmită pe baza facturilor externe 

(invoice) nr. 04401/22.01.2003, 04521/23.01.2003, 04525/23.02.2003 având antetul şi 

parafa firmei  chinezeşti CMEC INTERNATIONAL TRADING CO LTD  şi  a 

declaraţiei pentru  valoare în vamă nr. I nr. 8013/11.04.2003 întocmită de S.C. 

VERTCON S.A.  pentru bunuri importate în valoare de 25.557,29 USD (864.858.694 

ROL) şi este aferentă containerelor CRXU 486473-0, TPHU 511077-3 şi TRLU 

424170-2 (vol. 23, filele 72 – 102); 

 - declaraţie vamală de import I 16.355 emisă de Biroul vamal Bacău pe numele  

S.C. VERTCON S.A.,  pentru containerul ECMU  401284-07  a fost  întocmită  în 

baza facturii externe (invoice) nr. 07422/26.05.2003 emisă de CMEC 

INTERNATIONAL TRADING CO LTD  şi a declaraţiei pentru valoare în vamă nr. I 

16355 întocmită la data de 18.07.2003 de către reprezentantul S.C. VERTCON S.A.  

pentru  bunuri în valoare de  4.460 USD (vol. 23, filele 247 – 254); 
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 - declaraţie vamală de import nr. I 18030/06.08.2003 emisă de Biroul vamal 

Bacău pe numele SC VERTCON S.A.  pentru  containerul  CAXU 6215 – 9  a fost 

întocmită în baza facturii externe (invoice) nr. ……/21.05.2003 cu antetul şi ştampila 

firmei chinezeşti CMEC INTERNATIONAL TRADING CO LTD  şi declaraţia 

pentru  valoare în vamă întocmită de SC VERTCON S.A.  pentru bunuri importate în 

valoare de 1.370,60 USD (vol. 23, filele 399 – 413); 

 - declaraţia vamală de import I ……/07.08.2003  emisă de Biroul vamal Bacău 

pe numele S.C.  VERTCON S.A.  pentru containerul CLHU 264416-0 as fost 

întocmită pe baza facturii externe nr. ……/20.05.2003 cu antetul şi ştampila firmei 

chinezeşti CMEC INTERNATIONAL TRADING CO.LTD  pentru bunuri importate 

în valoare de 1.,177 USD şi a declaraţie pentru valoare în vamă prezentată de S.C. 

VERTCON S.A. (vol. 24, filele 37 – 53); 

 - declaraţia vamală de import nr. I 21726/24.09.2003 emisă de Biroul vamal 

Bacău pe numele S.C. VERTCON  S.A.  pentru containerul CLHU 216371-3 a fost  

întocmită pe baza facturii externe nr. 031421/27.07.2003 cu antetul firmei chinezeşti 

CMEC INTERNATIONAL TRADING CO.LTD  pentru bunuri importate în valoare 

de 3.237,4 USD (vol. 24, filele 179 – 184); 

 - declaraţia vamală de import nr. I. ……/26.09.2003 emisă de Biroul vamal 

Bacău  pe numele S.C. VERTCON S.A.  pentru containerul TRLU 434342-7 a fost 

întocmită pe baza facturii externe nr.  ……/16.07.2003 cu antetul firmei chinezeşti 

CMEC INTERNATIONAL TRADING CO.LTD pentru bunuri importate în valoare 

de 3.412,9 USD (vol. 24, filele 238 – 243); 

 - declaraţia vamală de import I ……/26.09.2003 emisă de Biroul Vamal Bacău 

pe numele S.C. VERTCON S.A.  pentru containerul CLHU 4290023-3 şi declaraţia 

vamală de tranzit nr. 5470/25.09.2003 emisă la data de    25.09.2003 de către Biroul 

Vamal Constanţa Port au fost întocmite  pe baza facturii externe (invoice) nr. 

……/16.07.2003 cu antetul firmei chinezeşti CMEC INTERNATIONAL TRADING 

CO.LTD pentru bunuri importate în valoare de 4.275,05 USD (vol. 24, filele 312 – 

319). 
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 Potrivit documentelor contabile, S.C. VERTCON S.A.  a înregistrat în anul 

2003 în legătură cu importurile de bunuri din China o datorie către furnizori externi 

în sumă de 1.458.842.859 ROL şi stocuri de alte materiale consumabile în valoare 

de 1.458.842.859 ROL. 

Din verificările efectuate în documentele contabile coroborat cu declaraţiile 

persoanelor implicate rezultă că în anul 2003, S.C. VERTCON S.A.  a suportat 

cheltuieli  aferente importurilor constând în valoare importuri, taxe vamale şi 

serviciile unor prestatori interni. 

 

c. Din  verificările efectuate rezultă  că în anul 2004 pe adresa S.C. VERTCON 

S.A.  Bacău  a fost expediat din China  containerul  cu bunuri  nr. FSCU   764450-8 

pentru care au fost întocmite următoarele documente: 

- declaraţia vamală de import I ……/26.09.2003 emisă de Biroul Vamal Bacău 

pentru S.C. VERTCON S.A (vol. 24, filele 312 – 319); 

- factura externe nr. …… din 20.12.2003, în val. de 5614 USD emisă de CMEC 

INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. (vol. 4, fila 174) ; 

- packing list din   20.12.2003 având antetul aceleiaşi firme furnizoare (vol. 24, fila 

406); 

- pentru transportul containerului efectuat din China în România de către CMEC 

INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. s-a emis conosamentul TJ140189 / 

02.01.2004.  

          Mărfurile din container au fost transportate de S.C. CARGO TRANS LINE  

SRL în Bucureşti, conform foii de parcurs pentru autovehicule transport marfă seria 

UN, nr. ……/10.02.2004, pentru transport fiind emise şi avizele de însoţire a mărfii 

seria …… nr. ……/ 11.02.2004, seria …… nr. ……/ 11.02.2004, de către SC 

VERTCON SA. 

Din verificările efectuate în documentele contabile coroborat cu declaraţiile 

persoanelor implicate rezultă că în anul 2004, S.C. VERTCON S.A.  a suportat 

cheltuieli  aferente importurilor constând în valoarea importurilor, taxe vamale, 

contravaloarea serviciilor unor prestatori interni. 
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Pentru a stabili circuitul mărfurilor şi al sumelor de bani, precum şi costurile 

totale suportate de către SC VERTCON SA pentru importurile din China, în cauză s-a 

dispus efectuarea unei expertize contabile. 

Expertul a stabilit că SC VERTCON SA nu a avut relaţii comerciale cu firmele 

chinezeşti JINGJING INTERNAŢIONAL INDUSTRY TRADE CO LTD., HUIAN 

IMPORT&EXPORT TRADE CO LTD.,CMEC INTERNAŢIONAL TRADING CO 

LTD, singurele facturi înregistrate în jurnalele de cumpărări ale societăţii fiind cele 

aferente importurilor din China ce fac obiectul cauzei (din perioada 01.10.2002-

20.12.2003). 

 Expertul contabil a identificat facturile şi a stabilit că pentru acestea Biroul 

vamal nr. 60 din mun.  Bacău a întocmit declaraţii vamale de import. Din declaraţiile 

vamale de import rezultă că destinatarul importurilor este SC VERTCON SA, 

declarant vamal SC ROMTRANS SA Bucureşti, faptul că marfa a intrat în ţară prin 

Birou intrare nr. 197 – Port Constanţa, iar vama s-a efectuat la Bacău. 

 Pe baza conosamentelor în baza cărora s-a efectuat transportul naval s-a stabilit 

că transportul internaţional s-a efectuat cu nave sub pavilion liberian sau italian, 

transportul a fost achitat de către partenerii externi iar condiţia de livrare a mărfii a 

fost CIF Constanţa. 

 Expertiza contabilă a stabilit că SC VERTCON SA a înregistrat în contabilitate  

un nr. de 6 facturi aferente unor importuri din China în anul 2002 ( 102391 şi 102392 

din 01.10.2002 furnizor extern JINGJING INTERNAŢIONAL INDUSTRY TRADE 

CO China, în valoare de 399.236.769 ROL – vol. 4, filele 150 - 151; facturile nr. 

……, ……, ……,…… din data de 27.09.2002 furnizor extern HUAIAN IMPORT 

&EXPORTT TRADE CO LTD China în valoare de 537.207.876 ROL – vol. 4, filele 

156 – 159) şi un număr de 10 facturi în anul 2003( facturile externe nr. 

4401/22.01.2003, 4521 şi 4525/23.01.2003 furnizor extern CMEC 

INTERNAŢIONAL TRADING CO China în valoare de  864.858.694 ROL, facturile 

externe nr. 7422/26.05.2003 în valoare de 146.511.000 ROL, 6989/21.05.2003 în 

valoare de 44.946.086 ROL, 6978/20.05.2003 în valoare de 36.564.568 ROL, 

31421/27.07.2003 în valoare de 109.514.767 ROL, 30943 şi 30942/16.0.2003 în 
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valoare de 115.451.681 ROL şi respectiv 144.616.391 ROL, 40999 din 20.12.2003 în 

valoare de 182.455.000 ROL furnizor  extern CMEC INTERNAŢIONAL TRADING 

CO China – vol. 4, filele 165 - 174). 

 Din documentele contabile, expertul a concluzionat că marfa a intrat în ţară prin 

Birou intrare nr. 197 – Port Constanţa  iar vama –a efectuat la Bacău, motiv pentru 

care au fost întocmite declaraţii vamale de tranzit: DVI nr. 26481/27.11.2002 – 

container MSCU 821423-7, 26482/27.11.2002 – CONTAINER MSCU818637-2; 

declaraţie sumară din 25.11.2002; 8013/11.04.2003 container TPHU5110773; CRXU 

4864730; RRLU4241702; DVI 16355/18.07.2003 – container ECMU 4012840; DVI 

18030/06.08.2003 container CAXU 6215289; DVI 18127/07.08.2003 – container 

CLHU 2644160; DVI 21726/24.09.2003 – container CLHU 2163713; DVI 

21961/26.09.2003 – container TRLU 4343427; DVI 21977/26.09.2003 –container 

CLHU 4290023;DVI 3374/11.02.2004 – container FSCU 7644508). 

 Aceste declaraţii vamale figurează înregistrate în Registrul de evidenţă a 

bunurilor de import întocmit de Biroul vamal Bacău sub numerele 9070, 9071, 9069, 

3511-3513, 7066,7725, 7791, 9340, 9415, 9416, 1194 iar la felul mărfii se precizează 

mobilier, clopoţei metal, lămpi, plăci semifabricate din lemn lăcuit, articole sanitare, 

piatră de râu, aparatură electrică ş.a. 

Expertul nu a identificat în contabilitatea SC VERTCON SA nici o factură 

pentru plata navlului aferent transporturilor efectuate pentru aceste containere.  Pe 

baza conosamentelor (MSCUCX754207/16.10.2002 - fila 172, vol. 22), 

MSCUCX750676/08.10.2002 – fila  300, vol. 22; MSCUCX850195/31.01.2003 – fila 

13, vol. 23; TJ111136/02.06.2003 – fila 195, vol. 23;  TJ1112999/03.08.2003 - fila 

107,  vol.  24; TJ111248/20.07.2003 – fila 104 - 106, vol. 24; TJ02.01.2004 – fila 370 

- 372, vol.  24) expertul a stabilit valoarea navlului la suma de 28.722 USD, precizând 

că acest tip de cheltuială nu a fost înregistrată în contabilitatea acestei societăţi. 

Cu privire la facturile externe ce au stat la baza operaţiunilor de import din 

China derulate în perioada 2002-2004, facturile emise de prestatorii de servicii în 

legătură cu aceste importuri, sumele achitate şi cheltuielile înregistrate de societate 
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aferente acestor importuri, destinaţia bunurilor importate,  expertul a  stabilit  

următoarele: 

1.  Pentru anul 2002: 

În cursul anului 2002, în contabilitatea firmei SC VERTCON SA Bacău, în 

baza facturilor externe nr. ……,……,……, ……/27.09.2002 cu antetul firmei 

chinezeşti HUIAN IMPORT&EXPORT TRADE CO. LTD şi nr. 1023291 şi 

102392/01.10.2002 cu antetul firmei chinezeşti JINGJING (TIANJING) 

INTERNAŢIONAL INDUSTRY TRADE CO. LTD s-au identificat înregistrări 

către furnizori externi în sumă de 922.904.971 ROL şi stocuri de materiale 

consumabile în valoare de 936.723.755 ROL, înregistrările fiind efectuate prin 

Notele contabile nr. 338 din luna septembrie 2002, 352 din luna octombrie 2002, 373 

din luna noiembrie 2002. 

Expertul a stabilit că există o diferenţă de 279.110 între valoarea DVI şi 

valoarea înregistrată în contabilitate, valoarea bunurilor potrivit DVI fiind de 

936.444.645 ROL. 

 Taxa asycuda datorată conform DVI 26481 şi 26482/27.11.2002, în sumă de 

537.856 ROL  a fost achitată numerar cu chitanţa seria BCALD nr. 1822194 din data 

de 27.11.2002. Taxele vamale, comisionul vamal şi accizele, în sumă de 

206.986.122 ROL, au fost achitate cu OP NR. 379/27.11.2002 iar TVA deductibilă, 

în sumă de 217.149.654 ROL   a fost achitată cu OP 379/27.11.2002, total 

424.135.776 ROL. 

În anul 2002, în baza facturilor fiscale seria BXJF nr. ……/20.11.2002 emisă 

de către SUN SHIPING SRL Bucureşti, B XFJ nr. ……/20.11.2002 emisă de către 

SUN SHIPING SRL Bucureşti, seria IS VCZ nr. ……/28.11.2002 emisă de către 

ROMTRANS SA Agenţia Iaşi – Punct Bacău, scrisoarea de trăsură pentru vagon seria 

OB NKA nr. ……/20.11.2002 încheiată între SNTFM CFR Marfă SA transportator, 

SUN SHIPPING SRL expeditor şi SC VERTCON SA Bacău destinatar; scrisoarea de 

trăsură pentru vagon seria OB NKA nr. ……/20.11.2002 încheiată între SNTFM CFR 

Marfă SA transportator, SUN SHIPPING SRL expeditor şi SC VERTCON SA Bacău 

destinatar; factura fiscală seria BACN nr. ……/28.11.2002 emisă de CFR 
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TRANSAUTO SA Bucureşti – District TCM Bacău; factura fiscală seria BACN nr. 

……/12.12.2002 emisă de CFR TRANSAUTO SA Bucureşti – District TCM Bacău; 

scrisoarea de trăsură pentru vagon seria OB NKA nr. ……/12.12.2002 încheiată între 

SNTFM CFR Marfă SA transportator, SC VERTCON SA  Bacău  expeditor şi SUN 

SHIPPING SRL destinatar. scrisoarea de trăsură pentru vagon seria OB NKA nr. 

……/12.12.2002 încheiată între SNTFM CFR Marfă SA transportator, SC 

VERTCON SA  Bacău  expeditor şi SUN SHIPPING SRL destinatar, SC VERTCON 

SA Bacău a înregistrat cheltuieli în legătură cu serviciile prestate de terţi 

aferente importurilor din China din anul 2002 în sumă de 43.359.269 ROL 

(51.597.530 ROL cu TVA) din care, potrivit denumirilor conturilor analitice din 

evidenţa informatizată a SC VERTCON SA, 36.154.589 ROL în contul 628.07- 

„Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi – Zamba” şi 7.204.680 ROL în contul 

624.06 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane – transport Zamba”. 

Acestea reprezintă servicii transport containere, servicii de pază, servicii de 

manipulare containere, taxe armator, etc. 

Serviciile prestate de către societăţile mai sus menţionate au fost achitate cu CH 

nr. ……/20.11.2002 (22.505.671 ROL – SUN SHIPPING SRL Bucureşti), CH nr. 

……/29.11.2002  (13.734.438 ROL  – ROMTRANS SA Agenţia Iaşi, Punct Bacău), 

CEC barat nr. ……/02.12.2002 (9.954.207 ROL – CFR TRANSAUTO SA Bucureşti 

District TCM Bacău), CEC barat nr. ……/17.12.2002 ( 5.403.314 ROL - CFR 

TRANSAUTO SA Bucureşti District TCM Bacău), deci în total 51.597.530 ROL cu 

TVA inclus. 

Expertul a stabilit o diferenţă achitată în plus de 960.092 ROL între 

valoare plătită către prestatori – 52.557.622 ROL şi valoare facturată – 

51.597.530 ROL. 

Bunurile înregistrate în lunile septembrie şi octombrie 2002 în contul 351 au 

fost transferate în luna noiembrie în contul 301.8 urmare a întocmirii DVI-urilor şi s-

au dat în consum în luna decembrie 2002 prin contul 601.8.5 (analitic aferent obiectiv 

......, cod 87), respectiv 936.448.645 ROL. 
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Taxele vamale, comisionul vamal şi accizele s-au înregistrat pe cheltuieli în 

luna noiembrie 2002, în valoare de 206.448.266 ROL. 

TVA din DVI-uri şi din facturile prestatorilor interni s-au înregistrat ca 

cheltuieli deductibile în contul 442.6, în sumă de 225.387.915 ROL. 

În anul 2002 în baza  unor dispoziţii de plată înv. IRINA PAULA JIANU a 

ridicat din casieria SC VERTCON SA Bacău suma de 22.000 USD  şi 5000  

EURO, respectiv 890.186.000 ROL cu motivaţia  „avans”. 

În luna decembrie 2002, prin Nota contabilă nr. 394 prin articolul contabil 

„542=401.01 cu suma de 890.186.000 ROL” se închide contul 542- avansuri spre 

decontare ridicate de către înv. IRINA PAULA JIANU cu valoarea parţială a 

facturilor externe. Pentru diferenţa de 32.718.971 ROL rămasă în contul 401.01 nu s-a 

mai făcut nici o înregistrare contabilă. 

În concluzie, expertul a stabilit că, în anul 2002 SC VERTCON SA Bacău a 

înregistrat cheltuieli aferente importurilor din China în sumă totală de 

1.186.790.030 ROL, astfel: 

- valoare importuri                                                       936.444.645 ROL 

- obligaţii vamale (taxe vamale, comision vamal, 

Accize, taxa Asycuda)                                                   206.986.122 ROL 

- valoare de bază din facturi prestatori interni            43.359.269 ROL 

 

 

2. Pentru anul 2003 

 În cursul anului 2003, în contabilitatea firmei SC VERTCON SA Bacău, în 

legătură cu operaţiunile de import de bunuri din China, au fost înregistrate o datorie 

către furnizori externi în sumă de 1.458.842.859 ROL şi stocuri de alte materiale 

consumabile în valoare de 1.458.842.859 ROL. Facturile externe sunt înregistrate în 

Jurnalul de cumpărări pe luna aprilie la poziţiile 122, 123 şi 124, pe luna august 2003 

la poziţia 58, Nota contabilă nr. 4 – Furnizori întocmită în luna aprilie 2003 şi  Nota 

contabilă nr. 4 - Furnizori din luna august 2003. 
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Expertul a stabilit că există o diferenţă de 5.620.228 ROL între valoare din 

DVI şi valoare înregistrată în contabilitate, valoare bunurilor importate fiind 

potrivit DVI de 1.464.463.087 ROL. 

Obligaţiile vamale, în sumă totală de 376.465.936 ROL  şi TVA aferent 

importurilor din China au fost achitate  cu OP 44/11.04.2003, CH 

2818469/11.04.2003, OP 109/18.07.2003, OP 134/05.08.2003, CH 

5726014/05.08.2003, CH 5726050/07.08.2003, OP 175/24.09.2003, OP 

176/26.09.2003, CH 6963012/26.09.2003, CH 6963071/26.09.2003, în total 

725.843.996 ROL. 

În anul 2003, în baza facturilor fiscale seria IS VDB nr. ……/17.04.2003 emisă 

de către SC ROMTRANS SA Iaşi – Punct Bacău, seria XGK nr. ……/08.04.2003 

emisă de către SUN SHIPPING SRL Bucureşti, seria B ACP nr. ……/11.04.2003 

emisă de către SC CFR TRANSAUTO SA District TCM Bacău, seria BC ACB nr. 

……/30.04.2003 emisă de către SC AZIA SECURITY SYSTEMS Bacău şi a 

scrisorilor de trăsură seria OB BNJA nr. ……/09.04.2003 emisă de SNTFM CFR 

MARFĂ SA, seria OB NKA nr. ……/14.05.2003 emisă de SNTFM CFR MARFĂ 

SA, seria OB NKA nr. ……/14.05.2003 emisă de SNTFM CFR MARFĂ SA, seria 

OB NKA nr. ……/14.05.2003 emisă de SNTFM CFR MARFĂ SA – toate aferente 

Containerelor CRXU 486473-0, TPHU 511077-3 şi TRLU 424170-2, a facturilor 

fiscale seria IS VDB nr. ……/18.07.2003 emisă de către SC ROMTRANS SA Iaşi – 

Punct Bacău, seria CT MCA nr. ……/16.07.2003 emisă de către LEVANT 

MARITIME SERVICES SRL Constanţa,  seria CT MCA nr. ……/16.07.2003 emisă 

de către LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constanţa, seria B ACR nr. 

……/21.07.2003 emisă de către SC CFR TRANSAUTO SA District TCM Bacău, 

seria B ACR nr. ……/05.08.2003 emisă de către SC CFR TRANSAUTO SA District 

TCM Bacău, seria B ACR nr. ……/30.07.2003 emisă de către SC TRANS DIAC SRL  

Bacău şi a scrisorilor de trăsură seria OB NKA nr. ……/16.07.2003 emisă de SNTFM 

CFR MARFĂ SA, seria OB NKA nr. ……/05.08.2003 emisă de SNTFM CFR 

MARFĂ SA, - toate aferente containerului ECMU 401284-0, facturilor fiscale seria 

B MCD nr. ……/05.08.2003 emisă de SC EXPEDITOR PREST Bucureşti, seria CT 
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ACC NR. ……/06.8.2003 emisă de SC ALAVALEXINO CO SRL – toate aferente 

containerului CAXU 621528-9, facturilor fiscale seria B MCD nr. ……/06.08.2003 

emisă de SC EXPEDITOR PREST Bucureşti - Punct de lucru Constanţa, seria IF 

ACA nr. ……/06.08.2003 emisă de LENMARI COM SRL Ilfov,  seria CT MCA nr. 

……/05.08.2003 emisă de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constanţa, seria 

CT MCA nr. ……/05.08.2003 emisă de LEVANT MARITIME SERVICES SRL 

Constanţa, seria CT VDD nr. ……/05.08.2003 emisă de LEVANT MARITIME 

SERVICES SRL Constanţa, seria IS VDF nr. ……/07.08.2003 emisă de SC 

ROMTRANS IAŞI – Punct Bacău – toate aferente containerului CLHU 264416-0, 

facturilor fiscale seria B CMD nr. ……/23.09.2003 emisă de EXPEDITOR PREST 

Bucureşti, seria IF ACA nr. ……/24.09.2003 emisă de LENMARI COMERŢ SRL – 

Sectorul Agricol Ilfov – toate aferente containerului CLHU 216371-3, a facturii 

fiscale seria CT VDD nr. ……/25.09.2003 emisă de TRANSCONTAINER EUROPA 

SRL Constanţa aferentă containerului TRLU 434342-7, a facturilor fiscale seria CT 

MCA nr. ……/22.09.2003 emisă de LEVANT MARITIME SERVICES SRL 

Constanţa, seria CT MCA nr. ……/22.09.2003 emisă de LEVANT MARITIME 

SERVICES SRL Constanţa, seria CT VDG nr. ……/22.09.2003 emisă de LEVANT 

MARITIME SERVICES SRL Constanţa, CT VDG nr. ……/25.09.2003 emisă de 

LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constanţa, seria CT MCA nr. 

……/25.09.2003 emisă de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constanţa, seria 

B MCD nr. ……/25.09.2003 emisă de EXPEDITOR PREST SRL Constanţa, seria IS 

VDF nr. ……/29.08.2003 emisă de SC ROMTRANS SA Bucureşti - Agenţia Iaşi, 

seria CT VDD nr. ……/25.09.2003 emisă de SC TRANSCONTAINER EUROPA 

SRL Constanţa – toate aferente containerului  CLHU 429002-3, societatea SC 

VERTCON SA Bacău a înregistrat cheltuieli în legătură cu serviciile prestate de 

terţi aferente importurilor din China din anul 2003 în sumă de 413.979.320 ROL 

(487.916.849 ROL cu TVA) 

Societatea a înregistrat cheltuieli privind serviciile efectuate de terţi în 

legătură cu importurile din China din anul 2003 în sumă de 413.979.320 ROL. 
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Acestea reprezintă servicii transport containere, servicii de pază, servicii de 

manipulare containere, taxe armator, etc. 

Serviciile prestate de către societăţile mai sus menţionate au fost achitate cu 

CH 0878621/06.08.2003 (30.000.000 ROL – SC ALVALEXINO Co SRL), OP 

114/03.06.2003 (25.709.998 ROL – SC AZIA SECURITY SYSTEMS Bacău), CEC 

……/15.04.2003 (17.768.009 ROL -  CFR TRANSAUTO SA Bacău), CEC 

……/15.05.2003 (60.721.059 ROL -  CFR TRANSAUTO SA Bacău), CEC 

……/23.07.2003 (6.129.750 ROL -  CFR TRANSAUTO SA Bacău), CEC 

……/11.08.2003( 3.164.686 ROL -  CFR TRANSAUTO SA Bacău), OP 

169/06.08.2003 (4.422.159 ROL – SC EXPEDITOR PREST SRL Bucureşti) OP 

170/07.08.2003 (4.422.159 ROL – SC EXPEDITOR PREST SRL Bucureşti), OP 

214/24.09.2003 (6.806.384 ROL – SC EXPEDITOR PREST SRL Bucureşti), OP 

219/26.09.2003 (9.075.178 ROL – SC EXPEDITOR PREST SRL Bucureşti), CH nr. 

1607747/08.08.2003, 1607746/07.08.2003, 3195656/24.09.2003, 3195657/25.09.2003 

(60.000.000 ROL – SC LENMARI COM SRL Ilfov), CH 1631055/16.07.2003, OP 

nr.168/05.08.2003, OP nr. 213/22.09.2003 şi OP NR. 217/25.09.2003 (82.230.950 

ROL – SC LEVANT MARITIME SERVICES), CH 4610112/17.04.2003, CH 

4129690/18.07.2003, CH 4129613/07.08.2003 şi OP 223/29.09.2003 (11.179.602 

ROL – SC ROMTRANS SA Iaşi), OP nr. 51/08.04.2003 şi CH nr. 

9616221/08.04.2003 (81.568.557 ROL – SC SUN SIPPING SRL), CH 

16329992/26.09.2003, 1632993/27.09.2003 şi CH 1633005/30.09.2003 (60.000.000 

ROL – SC TRANSCONTAINER EUROPA SRL), CH nr. 5679204/30.03.2003 

(19.159.000 ROL – SC TRANS DIAC SRL Bacău), în total 490.086.693 ROL cu 

TVA. 

Expertul a stabilit o diferenţă achitată în plus de 2.169.848 ROL. 

Bunurile importate în anul 2003 au fost înregistrate în contul contabil 302.8 ca 

„alte materiale consumabile” şi au fost date în consum prin contul 602.8.1 şi 602.8.3 

„cheltuieli privind alte materiale consumabile”, fără să fie repartizate pe vreun 

obiectiv. Societatea a înregistrat ca o cheltuială proprie ca urmare a activităţii curente 

suma de 1.458.842.859 ROL. 
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Taxele vamale, comisionul vamal, accizele, taxa asycuda şi valoarea de bază 

din facturile prestatorilor interni au fost înregistrate în conturile de cheltuieli 622.1, 

624.2, 628.1, 635.6 şi 658.1, în valoare totală de 814.329.664 ROL. 

TVA din DVI-uri şi TVA din facturile prestatorilor interni s-a înregistrat ca 

TVA deductibil în contul 442.6, în sumă de 399.431.176 ROL. 

În perioada aprilie – septembrie 2003, societatea a înregistrat TVA aferent 

importurilor din China în sumă de 349.378.060  ROL. 

În anul 2003, înv. IRINA PAULA JIANU a ridicat din casieria societăţii cu în 

baza a 7 dispoziţii de plată.  

Suma totală de 43.489 USD, respectiv 1.441.501.640 ROL. 

În anul 2003 prin articolul contabil „542=401.01” se închide contul 542- 

avansuri spre decontare ridicate de către înv. IRINA PAULA JIANU cu valoarea 

facturilor externe – 1.458.842.859 ROL. Pentru diferenţa de 0,24 USD  se procedează 

la egalizarea valorii facturilor externe prin închiderea acestei sume calculate în ROL: 

308=401.01  cu suma de “-7.997 ROL”. 

În luna octombrie 2003 se calculează  diferenţa de curs pozitivă de 21.650.444 

ROL, iar în luna noiembrie o diferenţă de curs negativă de 4.334.472 ROL, rezultând 

o diferenţă de curs valutar pozitivă între data ridicării sumelor şi data DVI-urilor de 

17.315.972 ROL. 

În concluzie, expertiza a stabilit că, în anul 2003 SC VERTCON SA Bacău a 

înregistrat cheltuieli aferente importurilor din China în sumă totală de 

2.273.172.523 ROL, astfel: 

- valoare importuri                                                      1.458.842.859 ROL 

- obligaţii vamale (taxe vamale, comision vamal, 

Accize, taxa Asycuda)                                                     367.465.936 ROL 

- valoare de bază din facturi prestatori interni            413.979.320 ROL 

 

3. Pentru anul 2004 

 În cursul anului 2004, în contabilitatea firmei SC VERTCON SA Bacău, în 

baza facturii externe nr. ……/20.01.2003 cu antetul firmei chinezeşti CMEC 
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INTERNAŢIONAL TRADING CO LTD China s-au identificat următoarele 

înregistrări: o datorie către  furnizori externi în sumă de 182.455.000 ROL şi stocuri 

de materiale consumabile în valoare de 182.455.000 ROL. 

Conform fişei de cont pentru operaţiuni diverse tip Debit/Credit pentru contul 

446.4 – „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate – taxe vamale” pentru  anul 2004, 

taxa vamală şi comisionul vamal stabilite prin DVI nr. 3374/11.02.2004 au fost 

înregistrate în contul 635.6 – „Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

– diverse”, suma înregistrată fiind de 37.023.026 ROL. De asemenea, societatea a 

înregistrat TVA aferent importurilor din China în sumă de 41.700.825 ROL. 

Plata acestor sume s-a efectuat cu OP nr. 24/11.02.2004 şi Chitanţa nr. 

……/12.02.2004, în total 79.050.931 ROL. 

 În baza facturilor fiscale seria IS VDH nr. ……/12.02.2004 emisă de către SC 

ROMTRANS SA Iaşi –Punct Bacău, seria CT MCA nr. ……/10.02.2004 emisă de 

LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constanţa, seria CT MCA nr. 

……/10.02.2004 emisă de LEVANT MARITIME SERVICES SRL Constanţa, seria 

B MCD nr. ……/10.02.2004 emisă de EXPEDITOR PREST Bucureşti – Punct de 

lucru Constanţa, seria CT VDD nr. ……/10.02.2004 emisă de SC TRANS 

CONTAINER EUROPA SRL  Constanţa, în anul 2004 SC VERTCON SA Bacău a 

înregistrat cheltuieli cu serviciile prestate de către terţi aferente importurilor din 

China din anul 2004, în sumă de 49.195.028 ROL (41.340.360 ROL fără TVA). 

Acestea reprezintă comisioane prestaţii import, servicii manipulare containere, taxe 

armator, servicii transport container. 

Serviciile prestate de către societăţile mai sus menţionate au fost achitate cu OP 

nr. 40/12.02.2004 (4.865.315 ROL – SC EXPEDITOR PREST SRL), CH 

700528/10.02.2004 (7.279.938 ROL – SC LEVANT MARITIME SERVICES), CH 

nr. 1050366/12.02.2004 (2.049.775 ROL – SC ROMTRANS SA), CH nr. 

1634192/11.02.2004 şi CH  nr. 1634201/12.02.2004 (35.000.000 ROL – SC 

TRANSCONTAINER EUROPA SRL), în total 49.195.028 ROL.  
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Bunurile importate în luna februarie 2004 au fost înregistrate în contul 302.8 şi 

în aceiaşi lună au fost transferate în contul 607.1 reprezentând „cheltuieli cu marfa”, 

în valoare de 182.455.000 ROL. 

TVA din DVI-uri şi TVA din facturile prestatorilor interni s-a înregistrat ca 

TVA deductibil în contul 442.6, în sumă de 49.555.493 ROL. 

Taxele vamale şi comisionul vamal au fost înregistrate în contul de cheltuieli 

635.6, în sumă de 37.023.026 ROL. 

Taxa Asycuda şi valoarea de bază din facturile prestatorilor interni au fost 

înregistrate în conturile de cheltuieli 624.2 şi 658.8.1, în sumă de 41.667.440 ROL. 

În anul 2004, înv. IRINA PAULA JIANU a ridicat din casieria SC 

VERTCON SA în baza dispoziţiei de plată din data de 09.08.2004 suma de 20.000 

USD, respectiv 677.840.000 ROL cu titlu de „avans”. 

Valoarea facturilor externe – 5.614 USD este închisă cu valoarea cumulată 

retrasă de către înv. IRINA PAULA JIANU. Diferenţa de 13.406,61 USD a rămas în 

posesia înv. IRINA PAULA JIANU. 

În concluzie, expertiza a stabilit că, în anul 2004 SC VERTCON SA Bacău a 

înregistrat cheltuieli aferente importurilor din China în sumă totală de 261.145.466 

ROL, astfel: 

 

- valoare importuri                                                            182.455.000 ROL 

- obligaţii vamale (taxe vamale, comision vamal, 

   Accize, taxa Asycuda)                                                       37.350.106 ROL 

- valoare de bază din facturi prestatori interni                 41.340.360  ROL 

 

  

* 

      *  * 

Având în vedere cele expuse putem concluziona că învinuitul ADRIAN 

NĂSTASE a primit de la învinuita IRINA PAULA JIANU foloase necuvenite 

constând în cheltuieli aferente importurilor din China înregistrate ca fiind efectuate  
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de către SC VERTCON SA Bacău şi suportate de către această societate în sumă de 

3.702.843.845 ROL: 

a). 2.583.362.732 ROL – valoare importuri potrivit DVI ( 936.444.645 ROL 

importuri aferente anului 2002 + 1.458.842.859 ROL importuri aferente anului 

2003 + 182.455.000 ROL importuri aferente anului 2004, filele 26 - 27 din 

Raportul de expertiză); 

b).   498.678.949 ROL  -  valoarea fără TVA  a facturilor prestatorilor interni  

(43.359.269 ROL valoare aferentă anului 2002  + 413.979.320 ROL valoare 

aferentă anului 2003 + 41.340.360 ROL  valoare aferentă anului 2004, filele 29 – 

30 din Raportul de expertiză); 

c).    620.802.164 ROL  -  obligaţii vamale achitate - taxe vamale, comision vamal, 

accize, taxe Asycuda ( 206.986.122 ROL aferente importurilor înregistrate în anul 

2002  + 376.465.936 ROL aferente importurilor înregistrate în anul 2003 + 

37.350.106 ROL  aferente importurilor înregistrate în anul 2004, filele   28-29 din 

Raportul de expertiză).  

Trebuie precizat că, dintr-o eroare de calcul expertul concluzionează că valoarea 

totală a importurilor pentru perioada 2002-2004 este de 2.577.742.504 ROL. Atunci 

când a adunat valoarea importurilor din DVI, expertul a luat în calcul pentru anul 

2003 valoarea din contabilitate, respectiv 1.458.842.859 ROL în loc de 1.464.463.087 

ROL . 

De asemenea, valoarea taxelor vamale aferente anului 2003 a fost trecută în 

situaţia centralizatoare de la fila 44 Raport în mod eronat, respectiv 400.350.342 ROL 

în loc de 376.465.936 ROL valoare rezultată potrivit situaţiei de la fila 28 din Raport.   

 

* 

      *   * 

Raportul de constatare grafică nr. 333379/06.08.2009  efectuat în dosarul 

68/P/2008 de către specialişti din cadrul IGPR – Institutul de Criminalistică 

concluzionează că „semnăturile de la rubrica „SEMNĂTURA” din caseta „DATE 
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SUPLIMENATARE PRIVIND BENEFICIARUL” , de pe reversul dispoziţiilor de 

plată 

- fără număr din data de 14.08.2003, întocmită de către SC VERTCON SA 

pentru plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 17.000 

USD;  

- fără număr din data de 03.04.2003, întocmită de către SC VERTCON SA 

pentru plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 10.000 

USD; 

- fără număr din data de 23.05.2003, întocmită de către SC VERTCON SA 

pentru plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 11.000 

USD; 

- fără număr din data de 18.07.2003, întocmită de către SC VERTCON SA 

pentru plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 2.200 

USD;  

- fără număr din data de 25.08.2003, întocmită de către SC VERTCON SA 

pentru plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 600 USD;  

- fără număr din data de 08.09.2003, întocmită de către SC VERTCON SA 

pentru plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 1.000 

USD;  

- fără număr din data de 23.10.2003, întocmită de către SC VERTCON SA 

pentru plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 12.000 

USD;  

- fără număr din data de 25.11.2003, întocmită de către SC VERTCON SA 

pentru plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 6.689 

USD; 

- fără număr din data de 09.08.2004, întocmită de către SC VERTCON SA 

pentru plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 20.000 

USD;  

- dispoziţie de plată  fără număr şi nedatată, întocmită de către SC VRTCON SA  

plata din casierie către înv. IRINA PAULA JIANU a sumei de 5.000 USD; 
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sunt executate de către învinuita IRINA PAULA JIANU.  

* 

*  * 

Probele administrate în cauză demonstrează în mod cert  următoarele fapte:  

 

1. În perioada 2002-2004 învinuiţii ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA 

NĂSTASE au achiziţionat din China materiale de construcţii, produse 

electrocasnice, obiecte de mobilier, lenjerii etc. În această perioadă, 

învinuita DANIELA NĂSTASE, însoţită de înv. IRINA PAULA JIANU 

sau Magdalena Jora, a efectuat 6 vizite în Republica Populară Chineză 

în scopul achiziţionării de bunuri pentru utilarea imobilelor din Z……, 

C……T…… şi C…….  

 

Relevantă în acesta sens este declaraţia martorei MAGDALENA JORA: 

„…Prin anul 2002, d-na Daniela Năstase m-a invitat să mergem împreună în 

China pentru a vedea nişte materiale de construcţii şi alte obiecte de interior care 

urmau a fi folosite la imobilul din str........ 

În aceeaşi împrejurare, Daniela Năstase mi-a spus că ne va însoţi şi Irina 

Paula Jianu, lucru care s-a confirmat mai târziu. 

…………………………………………………………………………………………… 

Practic, atât eu cât şi Irina Paula Jianu o consiliam pe Daniela Năstase asupra 

lucrurilor şi materialelor de construcţie văzute………” 

 

În concluzie, scopul deplasării învinuitei IRINA PAULA JIANU – 

persoană care a supravegheat în mod direct lucrările la imobilele proprietatea 

familiei Năstase, şi a martorei MAGADLENA JORA - arhitect şi consultant în 

probleme de amenajări interioare şi exterioare la aceste imobile, în CHINA 

împreună cu înv. DANIELA NĂSTASE a fost acela de a o consilia în 

achiziţionarea materialelor de construcţii şi a altor obiecte pentru utilarea 

imobilelor. 



 33 

 

2. Cu privire la achiziţionarea bunurilor, s-a stabilit pe cale de anchetă că 

aceasta s-a realizat în mai multe modalităţi: bunuri achiziţionate în mod 

direct de către învinuiţii ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE  

din diverse  târguri şi a căror contravaloare a fost achitată de către 

aceştia sau de către martorul IOAN PĂUN din banii încredinţaţi de 

către învinuiţi; bunuri  comandate de către învinuiţi la diverşi 

comercianţi chinezi, livrate de aceştia la ambasada României şi achitate 

de către martorul IOAN PĂUN din banii încredinţaţi de către învinuiţi; 

bunuri achiziţionate de către martorul IOAN PĂUN în baza notelor 

transmise de către învinuita DANIELA NĂSTASE. Bunurile erau 

depozitate într-un hotel dezafectat al ambasadei iar contravaloarea 

acestora era achitată numerar de către martorul IOAN PĂUN din banii 

primiţi de la învinuita DANIELA NĂSTASE sau direct de către 

învinuiţi. Documentele de vînzare erau emise pe numele martorului 

IOAN PĂUN care lăsa cartea de vizită în vederea livrării bunurilor la 

sediul Ambasadei. 

 

Relevante în acest sens sunt declaraţiile martorilor  

Martorul IOAN PĂUN: 
„Cu privire la achiziţionarea de către familia Năstase a unor bunuri din China 

pe baza însemnărilor personale, pe care le-am predat organelor de urmărire penală 

şi pe care le identific astăzi la dosar, fac următoarele precizări: 

În luna aprilie 2002 în timpul vizitei efectuate în China, Daniela Năstase a 

achiziţionat  mai multe bunuri din China, printre care obiecte decorative din aşa-

numitul târg de antichităţi, îmbrăcăminte, corpuri de iluminat.  O parte din aceste 

bunuri au fost luate cu dânsa atunci când a plecat, iar o parte au rămas în 

Ambasadă urmând să fie luate cu ocazia vizitei oficiale. Precizez că bunurile au fost 

achiziţionate personal de către Daniela Năstase şi achitată contravaloarea acestora 

de către dânsa şi pilotul Lixandru. 
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Cu ocazia vizitei oficiale din iunie 2002 au fost, de asemenea, achiziţionate o 

serie întreagă de bunuri, din diverse magazine din China şi în speţă din acelaşi târg 

de antichităţi.  Din târgul de antichităţi d-nul Năstase a achiziţionat o 
statuie de dimensiuni foarte mari, respectiv un călăreţ pe cal, în mărime 
cvasi naturală, pe care nu l-a putut transporta cu avionul, acesta a fost 

transportat la ambasadă, urmând să fie expediat, ulterior, pe mare, într-un 

container.  

Din câte îmi amintesc pentru această statuetă, Adrian Năstase a achitat 

suma de 4.000 dolari. La achiziţionarea acestui obiect au fost prezenţi o parte din 

delegaţia oficială, 2 ofiţeri de protecţie SPP – respectiv, aghiotantul personal Marian 

Şopu şi şeful acestuia Gheorghe Badea  şi un ofiţer de protecţie al părţii chineze. 

Pilotul Lixandru a atras atenţia lui Adrian Năstase că statueta nu va încăpea 

în avion şi atunci Adrian  Năstase m-a întrebat dacă poate fi transportat într-un 

container, pe mare. I-am confirmat acest lucru. Contravaloarea bunului a fost 

achitată pe loc de către Adrian Năstase sau de cineva din anturaj, urmând ca 

statueta să fie transportată de către vânzător la ambasadă pe baza cărţii de vizită 

pe care o lăsase. 

Cred că în aceeaşi zi delegaţia oficială s-a deplasat la aeroport. Personal 

trebuia să mă întâlnesc aici cu Daniela Năstase, pentru a recupera telefonul soţiei 

mele, de la aceasta. Întrucât  nu eram sigur că voi ajunge la timp am contactat-o 

telefonic şi Daniela Năstase mi-a spus că mă va aştepta cineva din delegaţie pentru 

a-mi da telefonul şi un plic pe care să-l păstrez până la următoarea sosire a dânsei 

în China. 

Telefonul şi plicul mi-au fost date de către Marian Şopu, în plic fiind o sumă 

de bani în dolari şi monedă naţională a Chinei. 

Cred că am desfăcut plicul la ambasadă şi am constatat că în interior se află 

suma de 11.000 dolari şi  circa 2.000 yuan. 

Ulterior, am primit o scrisoare de la Daniela Năstase, cred că prin curierul 

Tarom, în care mă ruga să-i cumpăr anumite bunuri din banii existenţi.  

Mi-a fost prezentată astăzi data audierii, scrisoarea ce se regăseşte la dosar 

şi precizez că este cea pe care am primit-o de la Daniela Năstase şi pe care am 

predat-o organelor de urmărire penală în anul 2006. 

Bunurile ce urmau a fi achiziţionate sunt precizate în lista anexată scrisorii. 
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Cred că achiziţionarea bunurilor, nu pot preciza dacă în totalitate sau în 

parte, s-a efectuat pe parcursul mai multor luni, respectiv până la următoarea vizită 

a DanieROL Năstase în China, vizită efectuată în luna  august 2002. 

Menţionez că am achiziţionat bunurile  din banii lăsaţi de către 
Daniela Năstase şi le-am depozitat într-un hotel dezafectat  din curtea 
ambasadei, cu acordul ambasadorului Ioan Donca. 

Pentru o parte dintre bunuri mi-au fost eliberate de către vânzători 
chitanţe pe numele meu sau al ambasadei şi pe care, de asemenea, le-am 
predat organelor de urmărire penală. 

În luna august 2002, Daniela Năstase a venit din nou în China însoţită de 

Irina Paula Jianu şi d-na Jora. Eu m-am ocupat de partea de pregătire a vizitei, 

respectiv rezervarea camerelor la hotel, preluarea de la aeroport şi le-am însoţit pe 

toată perioada cât au stat în China. 

Daniela Năstase mi-a prezentat-o pe Irina Paula Jianu  ca pe o bună prietenă 

şi un om de afaceri. Pe Mady Jora am cunoscut-o tot cu prilejul aceROL vizite, fiindu-

mi de asemenea prezentată de către Daniela Năstase. 

Mi-au spus că sunt interesate să cumpere materiale de construcţii, respectiv 

obiecte sanitare şi obiecte decorative (mobilă, covoare şi altele). 

Cu acest prilej Daniela Năstase mi-a înmânat o sumă de bani, respectiv 

30.000 dolari, iar Irina Paula Jianu suma de 17.000 dolari. Din aceste sume de 

bani  au fost achitate cumpărăturile efectuate de persoanele mai sus menţionate. 

Cred că mi-au înmânat mie sumele respective de bani pentru a efectua eu 

plăţile şi a nu mai umbla dânsele cu bani, având în vedere că nu cunoşteau limba 

chineză şi era necesară prezenţa mea sau a altui vorbitor de limbă chineză. 

Le-am condus în diverse locuri la cumpărături cu una dintre  maşinile 

ambasadei. Plata bunurilor se efectua pe loc sau se achita un avans, urmând ca 

diferenţa  să fie achitată la momentul efectuării transportului bunurilor la  hotelul 

din incinta ambasadei.  

De regulă îi dădeam vânzătorului o carte de vizită iar dânsul transporta 

marfa la adresa indicată. Acesta este motivul pentru care  pe marea majoritate a 

chitanţelor apare numele meu. Plata se efectua potrivit doleanţelor vânzătorului în 

valută sau în moneda naţională chineză. 

Atunci când efectuam plăţi, notam pe o agendă bunurile achiziţionate şi 

valoarea acestora. Ţineam o evidenţă cu sumele de bani primite  şi plăţile efectuate. 
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Din câte îmi amintesc s-au cumpărat obiecte sanitare, covoare, mobilă. La un 

moment dat  ne apropiam de finalizarea sumei de bani existente şi atunci au mai 

venit din ţară, prin intermediul cursei Tarom o mapă sigilată în interiorul căreia erau 

încă 30.000 dolari. 

La indicaţia Danielei Năstase, personal am preluat această mapă de la pilotul 

aeronavei al cărui nume nu mi-l amintesc. Precizez că era o mapă neagră şi avea 

aplicat un sigiliul roşu de ceară. Am desfăcut mapa, personal, în prezenţa d-nei 

Năstase, în interior era un top de hârtie format A 4, decupat pe centru şi aşezate 3 

fişicuri de câte 10.00 dolari. 

O parte din această sumă a fost utilizată pe perioada cât Daniela Năstase a 

mai rămas în vizită în China, iar diferenţa a rămas la mine, urmând a fi utilizată  

pentru achiziţiile ulterioare. 

Am identificat, astăzi, la dosar decontul de cheltuieli  întocmit de către mine  

cu privire la sumele de bani achitate pentru Irina Paula Jianu şi precizez că  aceasta 

depăşise suma pe care mi-o înmânase, dar achiziţiile au continuat. Tot la dosar se 

regăsesc şi originalele de la filele pe care eu am ţinut evidenţa. 

În data de 5.10.2002 prin curier Tarom am primit de la Daniela Năstase, cred că tot 

într-o mapă, suma de 90.000 dolari. În funcţie de solicitările Danielei Năstase din 

această sumă de bani am continuat să achiziţionez  

bunuri……………………..................................................................................... În 

ianuarie 2003 bunurile depozitate în hotelul din incinta ambasadei au fost mutate 

într-un depozit  din Beijing şi de aici au fost transmise în continuare către ţară. 

În luna decembrie 2002 am efectuat o deplasare în ţară, ocazie cu care m-am 

întâlnit cu Daniela Năstase la biroul acesteia din Jean Texier. Înainte de plecare 

dânsa mi-a înmânat suma de 20.000 dolari. 

În luna ianuarie 2003  am mai primit suma de 15.000 dolari de la d-na Dana 

Barbu, cu prilejul unei vizite pe care aceasta a efectua-o la Beijing, cu o delegaţie de 

la Forum Invest.În aprilie 2003, Daniela Năstase a efectuat o nouă vizită în China 

însoţită de Smaranda Corbeanu şi Irina Paula Jianu. 

Cu acest prilej d-na Năstase mi-a înmânat suma de 129.000 dolari la 

începutul vizitei şi înainte de plecare încă 2.500 dolari. Tot atunci am primit de la 

Smaranda Corbeanu o sumă de circa 3.000 dolari. 

Pe data de 27 aprilie 2003 am primit prin curier Tarom suma de 60.000 

dolari. 
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În data de 14 mai 2003, cu prilejul vizitei oficiale a d-lui Năstase, în China, 

am primit suma de 200.000 dolari. Precizez că suma de bani am primit-o de la 

Adrian Năstase şi Daniela Năstase în salonul vilei de protocol în care erau cazaţi. 

Suma era într-un săculeţ de culoare neagră pe care l-am predat organelor de 

urmărire penală şi care se regăseşte la dosar. 

În cursul lunii februarie 2004, Daniela Năstase a venit în China însoţită de 

către Smaranda Corbeanu. La circa o săptămână a venit în vizită oficială şi primul-

ministru, Adrian Năstase. ………………………………………………………………...... 

Am predat organelor de urmărire penală  hard discul de la calculator personal 

pe care l-am avut în China şi pe care am întocmit o parte din documentele transmise 

familiei Năstase, referitor la bunurile achiziţionate din China în perioada 2002 – 

2004. 

Am predat acest hard disc pentru a fi verificat de organele competente şi 

pentru a fi preluate datele stocate pe acesta. 

Am formulat un denunţ în care am expus împrejurările în care am achiziţionat 

bunuri pentru familia Năstase şi celelalte aspecte expuse în cuprinsul declaraţiei  şi 

precizez că îl menţin….”.  

 

Aspectele declarate de către martorul IOAN PĂUN sunt susţinute şi de 

martora JORA MAGDALENA care declară că pe parcursul vizitei în China  au fost 

efectuate două tipuri de achiziţii: o parte din obiecte au fost achitate pe loc în magazin, 

iar o altă parte erau doar avute în vedere, cel care ţinea evidenţa tuturor obiectelor 

fiind martorul IOAN  PĂUN care îşi nota într-un carneţel. 

Martora susţine, de asemenea că de  aspectele legate de depozitarea în China şi 

respectiv transportul în România a acestor bunuri şi materiale s-a ocupat, la solicitarea 

învinuitei Daniela Năstase, martorul IOAN  PĂUN. Martora arată că, din discuţiile 

purtate între aceştia a  înţeles că aceste bunuri şi materiale urmau a fi depozitate 

temporar în curtea ambasadei Românei de la Beijing. 

 

 Toate acestea se coroborează cu înscrisurile predate de martorul IOAN 

PĂUN, respectiv scrisoarea învinuitei DANIELA NĂSTASE, liste cu bunuri 

achiziţionate, fotografii cu învinuiţii prin diverse târguiri di BEIJING, cataloage cu 
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produse, chitanţe emise de comercianţii chinezi pe numele martorului IOAN PĂUN, 

ş.a. 

 

Mărturie de necontestat cu privire la achiziţionarea bunurilor şi 

modaliatate  de achiziţionare o constituie scrisoarea adresată de către învinuita  

DANIELA NĂSTASE martorului IOAN PĂUN şi în cuprinsul căreia învinuita 

precizează că îi trimite o listă parţială cu bunuri ce urmează a fi achiziţionate şi pe 

care precizează că o va completa pe parcurs, solicită martorului prospectarea pieţei cu 

privire la anumite produse, solicită cataloage şi fotografii cu acele produse, confirmă 

faptul că i-a fost încredinţată martorului o anumită sumă de bani pentru efectuarea 

achiziţiei şi solicită un necesar estimativ pentru a putea suplimenta suma de bani în 

funcţie de necesar: 

 

„…Am să pun o listă parţială pe care în timp o voi completa cu lucruri pe care deja 

le ştiţi. 

1. Un lucru care m-ar interesa sunt covoarele. 

a. Ei fac şi modele europene sau altele ? 

b. Culorile – ca fond 

                   - ca model 

c. preţul – în România preţul cel mai mare este de 100 pe m2 

d. ceva cataloage sau fotografii ar fi de folos 

2. aparate de aer condiţionat 

3. aparate de bucătărie 

  - microunde 

  - prăjitor pâine 

  - mixer 

  - storcător fructe 

  - altele? 

4. televizoare 

5. prosoape ……. 

6. covoraşe de baie….. 

Două lucruri foarte importante 
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1. Lista transmisă poate fi deja achiziţionată. 

2. Faceţi socotelile pentru a trimite ce bani lipsesc. 

…………………………………………………………….” 
 De remarcat că scrisoarea se încheie cu precizarea datelor privind persoana de 

legătură: „ Gheorghe Grigore – Direcţia informaţii speciale 

   Tel. Int. - 1133 

        - 1136 "  

 Pentru a înlătura orice dubiu cu privire la această scrisoare în cauză s-a dispus 

expertizarea scrierii şi a subscrierii. Raportul de constatare efectuat în cauză 

concluzionează cu privire la această scrisoare, că scrisul şi semnătura au fost executate 

de către înv. DANIELA NĂSTASE. ( vol. 4, fila 406).  

 

 O altă probă certă în susţinerea faptului că învinuita DANIELA NĂSTASE i-

a solicitat martorului IOAN PĂUN achiziţionarea unor bunuri şi i-a încredinţat în 

acest sens anumite sume de bani o constituie înregistrarea ambientală a convorbirii 

dintre înv. ADRIAN NĂSTASE şi martorul CREŢU OCTAVIAN din data de 

13.03.2006.         

 

 În timpul acestei convorbiri învinuitul ADRIAN NĂSTASE recunoaşte că 

listele predate organelor de anchetă de IOAN PĂUN cuprinzând bunurile din fiecare 

container îi crează o problemă, că avea cunoştinţă de documentele în alb transmise 

de IOAN PĂUN la SC VERTCON SA şi susţine că suma de bani vehiculată de 

IOAN PĂUN crează probleme. Reţinem în acest sens câteva din replicile învinuitului 

ADRIAN NĂSTASE: 

 
„…. El a introdus o sumă care-mi creează numai probleme : patru sute 
cincizeci de mii de dolari, cin’ sute de mii de 
dolari…………………………………………” 



 40 

„……..Suma aceea, şi ...ă... şi inventaru’ pe care l-a promis, şi faptul că el a dat de 

bună... El a venit şi a anunţat că o să vină şi o să dea tot cu toate documentele, 

scrise de mână de soţia mea şi...ă... comenzi şi nu ştiu mai ce. Deci...ă...  …..”  

”……Nu. Nu. Nu. Singura lui problemă era cu...ă... faptul c-a trimis nişte scrisori şi 

atât. Plicurile alea. Ori alea oricum au rămas. S-a schimbat ceva cu plicurile?”(vol.7                     

Filele  19,20, 21). 

 În concluzie, în perioada 2002 – 2004 învinuiţii ADRIAN NĂSTASE şi 

DANIELA NĂSTASE au achiziţionat personal din China diverse bunuri din 

târgul de antichităţi  şi au solicitat martorului IOAN PĂUN achiziţionarea mai 

multor bunuri, remiţându-i în acest sens suma de circa 700.000 USD, din care 

martorul IOAN PĂUN a predat organelor de urmărire penală suma de 118.000 

USD rămasă neutilizată. 

 

 

3. O parte din bunurile achiziţionate au fost introduse în ţară ca importuri 

efectuate de SC VERTCON SA, conducerea acestei societăţi fiind 

determinată de înv. IRINA PAULA JIANU să suporte din fondurile 

societăţii cheltuieli care nu erau aferente activităţii acestora , respectiv 

suma de suma de 3.683.683.943 ROL, reprezentând contravaloarea 

unor bunuri achiziţionate din  Republica Chineză de către ADRIAN 

NĂSTASE  şi DANIELA NĂSTASE, a cheltuielilor  de transport şi a 

taxelor vamale.  

 

Cu privire la cheltuielile aferente importurilor din China suportate de către SC 

VERTCON SA martora  POPA CRISTINA declară următoarele: 

 
„….În luna august 2002, Irina Paula Jianu a efectuat o vizită în China, 

împreună cu d-na Dana Năstase. În preajma acestei plecări în China, mi-a solicitat 

o sumă de 17.000 USD, cu titlu de avans spre decontare. ……................................. 
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... Menţionez că taxele vamale, TVA în vamă, taxa asycuda, cheltuielile de 

transport intern pe parcursul Constanţa – Bacău, Bacău – Bucureşti au fost 

suportate de către SC VERTCON S.A.  Bacău…………………………………………… 

În  perioada 2003 – 2004 Irina Paula Jianu a ridicat mai multe avansuri de la 

SC VERTCON S.A.  Bacău, plata acestora fiind efectuată de către casiera societăţii la 

solicitarea mea. Personal, am procedat în acest mod, întrucât aceasta era dispoziţia 

primită de la Irina Paula Jianu. O parte dintre aceste ridicări de avansuri, în valută 

coincid cu alte deplasări ale Irinei Paula Jianu, în China……..”. 

 

Martorul HOFMAN EUGEN declară cu privire la avansurile ridicate de înv. 

IRINA PAULA JIANU şi achitarea bunurilor importate din China următoarele:  

 

„….Mai mult decât atât, plata furnizorilor chinezi nu s-a făcut cum era normal, cu 

dispoziţie de plată valutară externă, ci prin avansuri în valută ridicate de Irina 

Paula Jianu din casieria SC VERTCON SA Bacău.  

 De altfel, am primit dispoziţie de la Popa Cristina să egalizez (compensez) 

datoria către furnizorii chinezi pentru bunurile importate, cu avansurile ridicate de 

Irina Paula Jianu. Precizez că, Irina Paula Jianu ridica aceste avansuri prin Popa 

Cristina, care i le înmâna, primind în schimb o dispoziţie de plată. 

 În acest fel, Irina Paula Jianu a ridicat din casieria SC VERTCON SA: 17.000 
USD în 14.08.2002, 5.000 USD în 23.08.2002 şi 5.000 euro în 14.10.2002. 

Repet, pentru ridicarea sumelor, la ordinul lui Popa Cristina eu am întocmit 

dispoziţiile de plată, pe care scriam ceea ce îmi dicta Popa Cristina.  

Din câte reţin, pe aceste ordine de plată scria „avans”. 

 Aşa cum arătat în declaraţia anterioară, în mod concret, Popa Cristina mă 

anunţa cu privire la ziua şi suma de bani pe care urma să o ridice Irina Paula Jianu, 

iar eu întocmeam dispoziţia de plată către casierie, după care, împreună cu Mihăilă 

Ana, mă deplasam la bancă (B……). Aceasta, în prezenţa mea, scotea banii pe 

baza unei adrese a VERTCON către bancă, întocmită tot de mine, în care precizam 

că este vorba de „diurnă muncitori”. Motivul pentru care scriam acest lucru era dat 

de faptul că, în conformitate cu regulamentul BNR, B…… nu îmi dădea voie să scot 

valută din cont pentru alte plăţi decât diurne (în acea perioadă VERTCON SA avea 

muncitori care lucrau în străinătate). Sumele ridicate erau aduse la sediul firmei 
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VERTCON şi înmânate lui Popa Cristina împreună cu dispoziţia de plată întocmită 

de mine pe numele Irina Paula Jianu. Regula era ca în zilele următoare, de obicei la 

sfârşitul săptămânii, sâmbăta sau duminica, Irina Paula Jianu să se prezinte la 

sediul VERTCON, de unde ridica aceste sume de bani de la Popa Cristina şi semna 

dispoziţia de plată. 

 Eu nu am asistat niciodată la momentele când Popa Cristina i-a înmânat 

aceste sume de bani în valută  Irinei Paula Jianu, însă am recunoscut semnătura  

Irinei Paula Jianu de pe aceste dispoziţii de plată. 

 Cu privire la acestea, în evidenţa contabilă am introdus aceste sume de bani 

în contul 542, ca avansuri spre decontare, consemnând totodată faptul că au fost 

ridicate de IRINA PAULA JIANU”. 

 

 Martora OŢEL ALINA MIHAELA declară: 

 

„…În anul 2003 Irina Paula Jianu a ridicat ca avansuri spre decontare  din 

casieria  SC VERTCON S.A.  Bacău următoarele sume în valută: 

10.000 dolari la data 03.04.2003 

11.000 dolari la data de 23.05.2003 

2.200 dolari la data de 18.07.2003 

600 dolari la data de 25.08.2003 

1.000 dolari la data 08.09.2003 

12.000 dolari la data de 23.10.2003 

6.689 dolari la data de 25.11.2003 

deci în total suma de 43.489 dolari, transformaţi în ROL la cursul 
valutar al BNR din ziua în care a ridicat  avansul, respectiv 1.441.501.640 
ROL. 

 Calculând valoare totală a facturilor emise de furnizorul chinez în 2003, am 
constatat că aceasta este de 43.489,24 USD. Această valoare  coincidea cu 
suma totală a avansurilor spre decontare  ridicată de Irina Paula Jianu în 
anul 2003, ca urmare pentru a face decontarea datoriei către furnizorul 
chinez CMEC INTERNATIONAL TRADING CO Ltd am corelat sumele în valută 
ridicate de Irina Paula Jianu, întocmind nota contabilă nr. 4.  
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În luna octombrie 2003 prin nota contabilă nr. 4/31 octombrie 2003 am 

stornat suma de 807.611.776 ROL şi am egalizat parţial datoria către furnizorul 

chinez cu suma ridicată de Irina Paula Jianu de 1.235.993.644 ROL prin 

operaţiunea 401.1 la 542.2. 

În luna noiembrie 2003 prin nota contabilă nr. 4/30.11.2003 am stins datoria 

furnizorului extern cu suma de 222.823.968 ROL, în această modalitate a fost 

stinsă integral datoria către furnizorul chinez (1.235.993.644 ROL + 222.823.968 

ROL = 1.458.817.612 ROL)………”. 

Taxele vamale  şi celelalte datorii aferente importurilor din China le-am 

înregistrat pe cheltuiala societăţii în funcţie de specificul fiecărei cheltuieli. 

Personal nu am văzut niciodată bunurile importate din China şi întrucât  nu 

au fost întocmite note de recepţie şi nici bonuri de consum înregistrările le-am 

efectuat după facturile externe şi avizele de expediţie. În luna septembrie 2003 

întrucât nu mi-au fost puse la dispoziţie decât documentele în limba engleză, fără 

traducere în limba română am înregistrat bunurile din facturi cu denumirile în limba 

engleză. 

La sfârşitul anului 2003, situaţia cheltuielilor aferente acestor importuri se 

prezenta astfel 2.272.619.480 ROL. Această valoare nu a fost facturată nici unui 

beneficiar iar cheltuiala nu a fost alocată nici unei lucrări, fiind suportată de către 

societate…………………………………………………………………………………………. 

Pentru importul din anul 2004 am înregistrat c/val. taxe vamale, accize, 

transport etc. în sumă de 78.690.466 ROL, rezultând un total de 261.145.466 ROL 

fără TVA. 

Pentru plata furnizorului chinez am întocmit nota contabilă nr. 6/31.08.2004 

cu înregistrările contabile  401.1 = 542.2   cu suma de 190.269.688 ROL şi 

operaţiunea 665.1 = 401.1 cu suma de 7.814.688 ROL.  Prin această notă contabilă  

am egalizat valoarea datoriei către furnizorul chinez cu o parte din avansul ridicat 

de Irina Paula Jianu din casieria SC VERTCON S.A.  din data de  09.08.2004. 

menţionez că la această dată este înregistrată o dispoziţie de plată către Irina Paula 

Jianu pentru suma de 20.000 USD………………………………………………………….. 

Menţionez că pentru plata furnizorilor chinezi, Irina Paula Jianu nu a 

prezentat la societate nici un document care să ateste efectuarea plăţii facturilor 

externe. Pe de altă parte însă, Irina Paula Jianu nu a prezentat nici alte documente 

prin care să justifice avansurile de trezorerie ridicate. Din câte cunosc eu, societatea 
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nu a purtat corespondenţă cu furnizorii chinezi şi în perioada în care am fost 

economist, respectiv director economic al SC VERTCON S.A. Bacău furnizorii chinezi 

nu au solicitat societăţii plata facturilor mai sus menţionate. 

Mărfurile importate în anul 2004 de la furnizorul chinez au fost de asemenea 

transportate la Bucureşti în baza unor avize de însoţire întocmite de către Hofman 

Eugen, iar cheltuiala a fost suportată din profitul societăţii.” 

 

Declaraţiile martorilor se coroborează cu documentele contabile, dovedind în 

mod incontestabil că SC VERTCON SA Bacău a suportat din fondurile societăţii 

cheltuielile  aferente importurilor din China . 

 

4. Pentru efectuarea operaţiunii de vamă, folosindu-se de  autoritatea 

decurgând din calitatea sa de fost acţionar şi administrator al SC 

VERTCON SA, acţionar prin persoană interpusă şi administrator în 

fapt al societăţilor la data respectivă,  înv. IRINA PAULA JIANU le-a  

determinat pe martorele  POPA CRISTINA şi  Manolache Daniela, să 

completeze cu date nereale  documentele comerciale externe şi de 

transport internaţional, (invoice, packing list-uri, certificate de calitate 

şi conformitate),  centralizatoarele de import şi declaraţiile pentru 

valoarea în vamă, înscrisuri ce au fost folosite la autorităţile vamale 

pentru bunurile achiziţionate de învinuiţii ADRIAN NĂSTASE  şi 

DANIELA NĂSTASE din China şi aduse în ţară ca importuri efectuate 

de SC VERTCON SA. De asemenea, pentru a ascunde adevăraţii 

proprietari ai bunurilor şi pentru a crea aparenţa faptului că bunurile 

au intrat în gestiunea societăţii martorii POPA CRISTINA şi Hofman 

Eugen, au fost determinaţi să completeze cu date nereale,  avizele de 

însoţire a mărfii, înscrisuri ce au fost folosite ca documente justificative 

pentru provenienţa mărfurilor transportate pe ruta Bacău – Depozit 

Remat Chitila.  
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Pentru a stabili împrejurările în care SC VERTCON SA a înregistrat în 

contabilitate importul de bunuri din China, modul în care s-au derulat formalităţile de 

vamă, modalitatea de înregistrare în contabilitatea a acestor importuri, precum şi 

decontarea cheltuielilor aferente s-a procedat la audierea reprezentanţilor SC 

VERTCON SA, respectiv a administratorului POPA CRISTINA, a economiştilor Oţel 

Alina Mihaela Şi Hofman Eugen, stabilindu-se următoarele: 

 

Martora POPA CRISTINA – administrator al SC VERTCON SA Bacău ca 

urmare a cesionării pachetului de acţiuni de către înv. IRINA PAULA JIANU declară 

cu privire la importurile din China că după vizita efectuată în luna august 2002 în 

China, împreună cu înv. Dana Năstase,  înv. IRINA PAULA JIANU i-a comunicat 

„că VERTCONUL  va trebui să efectueze nişte importuri din China”. Prin luna 

octombrie 2002 martora susţine că a fost contactată telefonic de înv. IRINA PAULA 

JIANU care i-a comunicat că unul dintre containere este încărcat în China şi că 

urmează să plece şi i-a  solicitat ca în momentul în care, societatea va fi avizată de 

societatea de shiping de sosirea mărfii în portul Constanţa să fie anunţată. Martora 

declară că la momentul la care a fost avizată de sosirea primelor două containere a 

anunţat-o pe înv. IRINA PAULA JIANU. Aceasta a venit la Bacău şi i-a înmânat 

personal nişte liste redactate la calculator cu bunurile ce făceau obiectul importului, 

conosamente adică documentele de transport extern, „packing list” în alb şi facturi 

de asemenea, în alb. 

Înv. IRINA PAULA JIANU i-a precizat martorei că bunurile ce se află în 

containere  aparţin  înv. DANIELA NĂSTASE, au fost achiziţionate din 

bazaruri din China şi ca urmare pentru aceste importuri trebuie să completeze 

facturi şi documente în  baza listelor pe care le punea la dispoziţie.  

Cu privire la listele cu bunuri ce făceau obiectul importului, martora 

precizează că acestea nu conţineau date privind preţul produselor, pentru unele 

produse nu conţineau nici date privind cantitatea şi erau situaţii în care se făceau 

trimiteri la „colet, ladă” al căror conţinut nu era identificat.  
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Martora precizează că facturile pe care înv. Irina Jianu i le-a prezentat purtau 

antetul şi ştampila unor firme din China şi nu erau completate. Certificatele de 

calitate şi conformitate şi „packing listing”-urile  erau de asemenea în alb. 

Cu privire la conosamente, martora precizează că erau redactate în limba 

engleză şi că pentru a stabili bunurile trecute în acest document a folosit un dicţionar 

englez – român. 

Pentru completarea facturilor martora declară că a încercat să coreleze datele 

din conosament cu cele din liste, însă a întâmpinat greutăţi întrucât în conosament 

era trecut doar numărul de colete şi greutatea brută iar listele conţineau bunuri 

detaliate, fără a se preciza în toate cazurile cantitatea, astfel că trebuia să coreleze 

greutatea brută cu greutatea netă care trebuia consemnată în „packing list”. Pentru a 

efectua completarea acestor documente martora susţine că a  consultat specialişti ce 

lucrau în domeniul construcţiilor şi cunoşteau ce greutate poate avea fiecare obiect, 

precum şi la înv. Irina Paula Jianu. Aceasta i-a dat preţuri şi a efectuat anumite 

adnotări pe liste. Aceste adnotări priveau cantitatea unor produse şi preţul acestora. 

Cu privire la împrejurările în care au fost completate documentele martora 

susţine că învinuita IRINA PAULA JIANU i-a solicitat completarea acestora în afara 

programului de lucru şi „în secret”. Ca urmare această activitate s-a efectuat după 

program, în secretariatul societăţii S.C. CONIMPULS S.A. Bacău. Operaţiunea de 

dactilografiere a fost efectuată de către martora Manolache Daniela, secretara de la 

SC CONIMPULS S.A.  Bacău. Primele documente au fost completate pe maşina de 

scris, următoarele atât pe maşina de scris cât şi pe calculator. Martora îşi  aminteşte 

că primele completări s-au efectuat de la ora 19,00 şi până a doua zi dimineaţa, când 

a plecat cu documentele la Constanţa. 

Martora precizează că o informa pe înv. IRINA PAULA JIANU cu privire la 

fiecare etapă iar aceasta îi comunica ce trebuie să facă. Martora susţine că primele 

containere au fost duse în depozitul SC CONIMPULS SA din cartierul Izvoare. Înv. 

IRINA PAULA JIANU i-a comunicat că trebuie să trimită containerele la depozit 

Remat Chitila, unde persoanele de contact erau 2 doamne, respectiv martora Rocsin 

şi martora Ganea Elena. Pentru efectuarea transportului a angajat o firmă de 
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transport şi am întocmit avize de însoţire, pe care am scris „Punct de lucru 

Bucureşti” şi a făcut menţiunea „Nu se facturează”. Avizele de însoţire a mărfii  

pentru aceste prime două containere au fost redactate şi semnate de către martoră. 

Întrucât pentru efectuarea transportului era necesar un document de transport, 

martora declară că pentru primele două containere a întocmit personal avize de 

însoţire a mărfii  în care precizează în mod nereal  că sunt transportate la un punct de 

lucru din Bucureşti, dând aparenţa unui transport intern al societăţii. De asemenea, a 

precizat că „nu se facturează” întrucât potrivit prevederilor legale emiterea unui aviz 

presupunea automat şi întocmirea unei facturi. Efectuând această menţiune martora 

susţine că a  evitat tocmai această obligativitate a emiterii facturii. Containerele au 

fost transportate la Bucureşti, sigilate cu lacăte, cheile de la aceste lacăte fiind 

păstrate de către martoră la solicitarea  înv. IRINA PAULA JIANU (îi solicitase în 

mod expres să ţină cheile de la lacăte) . 

Pe listele predate de înv. IRINA PAULA JIANU martora declară că există 

nişte adnotări de tipul   „DN”, „PM”, „Z” şi care semnifică DN – DANIELA 

NĂSTASE, Z – ...... şi precizează că adnotările efectuate la calculator aparţin celui 

care a întocmit listele, iar cele efectuate de mână, aparţin IRINEI PAULA JIANU. 

Martora precizează că documentele aferente importurilor din China 

înregistrate de societate în perioada 2002 - 2004 le-a predat personal organelor de 

urmărire penală: 

-  „invoice" nr. ……/01.10.2002 pentru bunuri în valoare de 9927 USD (vol. 4, 

,fila         150); 

- „invoice" nr. ……/01.10.2002 pentru bunuri în valoare de 1972,40 USD ( vol. 

4, fila  151 ); 

- două „ certificate of qulity &  conformity " cu antetul şi parafa firmei 

chinezeşti JING JING TIANJIN INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO 

LTD, datate 01.10.2002, redactate în limba engleză (vol. 4, fila 154 - 155 ); 

- „invoice" nr.  ……/27.09.2002, redactat în limba engleză, total valoare 

bunuri 9211 USD  (vol.  4,  fila 156); 
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- „invoice"  nr.  ……/27.09.2002,  redactat în limba engleză, total valoare 

bunuri - 4217,95 USD (vol.  4, fila 157 ); 

- „invoice" nr. ……/27.09.2002 redactat în limba engleză, total valoare bunuri-

l744, 65 USD (vol.  4 , fila 158 ) ; 

- „invoice"  nr.  ……/27.09.2002, redactat în limba engleză, total 

valoare bunuri - 838,08 USD (vol. 4, fila  159 ); 

- „packing list or certificate of weight "cu antetul şi parafa firme i 

chinezeşti JING JING TIANJIN INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO 

LTD, datat 01.10.2002 ,redactat în limba engleză, pentru bunuri în greutate netă de 

3853,40 kg  (vol. 4 , fila  152); 

- „packing list or certificate of weight" cu antetul şi parafa firme i 

chinezeşti JING JING TIANJIN INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO 

LTD, datat 01.10.2002, redactat în limba engleză, pentru bunuri în greutate netă de 

443 kg. (vol. 4, fila  153 ); 

- cinci „CERTIFICATE OF QULITY & CONFORMITY " cu antetul şi 

ştampila firmei chinezeşti HUAIAN IMPORT & EXPORT TRADE CO LTD, 

redactate în limba engleză, toate datate 27.09.2002, (vol. 4, filele 160 - 164 ); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr.  ……/06.12.2002 completat 

olograf de către S.C. VERTCON S. A. pentru bunuri diverse (36 poziţii ) în valoare de 

399.343.864 ROL (importate în containerul 821423-7) în care la rubrica 

cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia„Vrânceanu Cristian, nr. auto …… - ……", una filă, exemplar chenar 

verde. Documentul prezintă urme de rupere şi este reconstituit, prin lipire, pe revers, 

cu bandă adezivă transparentă  (vol.22,  filele 276 – 277); 

- aviz de însoţire a mărfii ser ia BC AAA nr. ……/07.12.2002completat 

olograf de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri diverse în valoare de 

420.532.020 ROL   în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru 

Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia „Păduraru Constantin şi Vrânceanu 

Cristian auto …… - ……". Documentul prezintă urme de rupere şi este reconstituit, 

prin lipire, pe revers, cu bandă adezivă transparentă (vol. 22, filele 438 – 439); 
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- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/07.12.2002 

completat olograf de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri diverse în valoare de 

21.481.756 ROL în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" 

iar la rubrica privind expediţia „Păduraru Constantin şi Vrânceanu Cristian auto 

…… - ……" . Documentul prezintă urme de rupere şi este reconstituit, prin lipire, pe 

revers, cu bandă adezivă transparentă (vol. 22, filele 442 – 443); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. …… nedatat completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri d iverse  în valoare de 

402.773.720    ROL    în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct 

lucru Bucureşti" iar rubrica privind expediţia nu este completată, cu menţiunea 

„anulat" (vol. 22, filele 444 – 446); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. …… nedatat completat 

olograf de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri diverse a căror valoare totală nu a      

fost înscrisă cu menţiunea „anulat" (vol. 22, filele 447 – 448)  ; 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. …… nedatat completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri d iverse  în valoare de 

420.532.020 ROL     în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punc t 

lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia „Vrânceanu Cristian", (vol. 22, filele  

453 – 455); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/07.12.2002 completat 

olograf de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri diverse în valoare de 95.338.205 

ROL în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la 

rubrica privind expediţia „Păduraru Constantin şi Vrânceanu Cristian auto …… - 

……. Documentul prezintă urme de rupere şi este reconstituit, prin lipire, pe revers, 

cu bandă adezivă transparentă iar în partea superioară există menţiunea olografă 

„NU SE FACTUREAZĂ” (vol. 22, filele 440 - 441);. 

- „invoice" nr. ……/22.01.2003, redactat în limba engleză, valoare bunuri -

7281,14 USD, (vol. 4, fila  165 ;, 

- „invoice" nr. ……/23.01.2003, redactat în limba engleză, valoare bunuri -

9959,25 USD (vol. 4, fila 166) ; 
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- „invoice" nr. ……/23.01.2003, redactat în limba engleză, valoare bunuri -

8316,9 USD, (vol. 4, fila 167) ; 

-   -„invoice" nr. ……/26.05.2003, redactat în limba engleză, valoare bunuri -4460 

USD (vol. 4, fila 168 ); 

- - „invoice" nr. ……/21.05.2003, redactat în limba engleză, valoare bunuri -

1370,50 USD  (vol. 4, fila 169); 

- - „invoice" nr. ……/20.05.2003, redactat în limba engleză, total valoare bunuri 

-1175 USD (vol. 4, fila 170); 

- - „invoice" nr. ……/27.07.2003, redactat în limba engleză, total valoare bunuri -

3237,4 USD (vol. 4, fila 171); 

- - „invoice" nr. ……/16.07.2003, redactat în limba engleză, total valoare bunuri 

-3412,9 USD  (vol. 4, fila 172); 

   - „invoice" nr. ……/16.07.2003, redactat în limba engleză, total valoare bunuri -

4275,05 USD (vol. 4, fila 173); 

 -  aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/06.05.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru 1327,9 mc semiproduse din lemn lăcuit negru, 

în valoare de 331.623.106,5 ROL în care la rubrica cumpărător este    menţionat 

„Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia „Vrânceanu Cristian nr. auto 

…… - ……" (vol. 23, filele 162 – 163); 

- - aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/08.05.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru 1330,7 mc semiproduse din lemn lăcuit roşu în 

valoare de 273.900.642,4 ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct 

lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia „Vrânceanu Cristian nr. auto ……-

……" (vol. 23, filele 164 - 165)   ; 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/10.05.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru 1373,8 mc semiproduse din lemn lăcuit în 

valoare de 240.561.865,6 ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct 

lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia „Vrânceanu Cristian nr. auto ……-

……" (vol.23, filele 166 - 167 ); 
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- - aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/30.07.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru produse în valoare de 144.789.440 ROL în care 

la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Mandache Constantin nr. auto …… - …… (vol. 23, filele 295 – 296); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/30.07.2003 completat parţial 

şi ulterior anulat de către S.C. VERTCON S.A. în care la rubrica cumpărător este 

menţionat „Punct lucru Bucureşti", fără menţiuni la date privind expediţia (vol. 23, filele 

237 – 239)  ; 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/06.08.2003 completat  

olograf de către S.C. VERTCON S.A. pentru 19580 kg. Piatră de râu în valoare de 

45.131.900 ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru 

Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia „Serday Wily nr. auto …… (vol. 23, filele 440 

– 441); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/07.08.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru 19600 kg. piatră de râu în valoare de 

38.612.000 ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" 

iar la rubrica privind expediţia „lordănescu Gheorghiţă nr. auto ……- ……", (vol. 24, 

filele 92 – 93); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/24.09.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 24.381.362 ROL, în care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Câmpeanu Dumitru nr. auto ……", denumirea produselor este înscrisă 

olograf în limba engleză, (vol. 24 , filele 202 – 203);)   

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/24.09.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 83.611.827 ROL în care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Câmpeanu Dumitru nr. auto ……, denumirea produselor este înscrisă 

olograf în limba engleză, (vol. 24, filele 204 – 205); 
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- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/26.09.2003 completat 

olograf de către S.C. VERTCON S.A.  pentru bunuri în valoare de 12.655.229 ROL  

în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct de lucru Bucureşti”, iar la 

rubrica privind expediţia „Pena Nicolae nr. auto …… – ……”, denumirea produselor 

este înscrisă olograf în limba engleză, (vol. 24, filele 259 - 260 ); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/26.09.2003 completat 

olograf de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 15.796.550 ROL 

în   care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la 

rubrica privind  expediţia  „Pena Nicolae  nr.  auto  ……", denumirea  produselor 

este înscrisă olograf în limba engleză, (vol. 24, filele 261 – 262); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/26.09.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 85.238.746 ROL în care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Pena Nicolae nr. auto ……- ……", denumirea produselor este înscrisă 

olograf în limba engleză, (vol. 24, filele 263 – 264); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/26.09.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 12.690.206 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia 

„Boboc Gheorghe nr. auto ……- ……", aviz denumirea produselor este înscrisă 

olograf în limba engleză, (vol. 24, filele 352 - 353); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/26.09.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 5.609.741 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia 

„Boboc Gheorghe nr. auto …… - ……", denumirea produselor este înscrisă olograf 

în limba engleză, (vol. 24, filele 354 - 355); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/26.09.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 6.612.432 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia 
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„Boboc Gheorghe nr. auto …… - ……", denumirea produselor este înscrisă olograf 

în limba engleză, (vol. 24, filele 356 -  357); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/26.09.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 12.883.416 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Boboc Gheorghe nr. auto …… - ……", denumirea produselor este 

înscrisă olograf în limba englez, (vol. 24, filele 358 - 359); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/26.09.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 104.614.670 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia 

„Boboc Gheorghe nr. auto …… - ……", denumirea produselor este înscrisă olograf 

în limba engleză; Documente aferente importului din anul 2004 (vol. 24, filele 360  – 361); 

- „invoice" (factură externă) nr. ……/20.12.2003, redactat în limba engleză, 

total valoare bunuri - 5614 USD, (vol. 4, fila 174); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr.  ……/11.02.2004 întocmit 

olograf de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 135.514.102 

ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la 

rubrica privind expediţia „Ungureanu Ionel nr. auto …… – ……  (vol. 24, fila 446 - 

447); 

-  aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ……/11.02.2004 întocmit 

olograf de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 44.380.940 

ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la 

rubrica privind expediţia „Ungureanu Ionel nr. auto …… - ……" (vol. 24, filele 444 – 

445) şi declară că au fost completate în modalitatea expusă mai sus. 

Pentru importurile din perioada 2003-2004 martora precizează că facturile externe 

în alb le-a primit de la Ambasada Română din China, în plicuri expediate pe adresa SC 

VERTCON SA  Bacău. La expeditor pe aceste plicuri apărea numele lui IOAN PĂUN. 

Plicurile au fost predate organelor de urmărire penală şi se regăsesc la dosarul cauzei. Şi 

în cazul acestor importuri, martora precizează că atât  conosamentele cât şi listele 
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conţinând bunurile aflate în containere i-au fost predate de către înv. IRINA PAULA 

JIANU. Importurile s-au derulat în maniera descrisă  pentru importurile din anul 2002, în 

sensul că martora a completat facturile în alb, potrivit datele prezentate de IRINA 

PAULA JIANU, a făcut tranzitul vamal la Constanţa, vama la Bacău, iar bunurile au fost 

transportate la Remat Chitila Bucureşti. 

Martora declară că documentele astfel completate au fost utilizate la autoritatea 

vamală. 

„…Cu privire la Ioan Păun, precizez că nu l-am cunoscut şi nu am discutat 

niciodată  cu acesta, nu i-am furnizat eu datele de identificare ale SC VERTCON SA. 

Bacău pentru efectuarea operaţiunii de import şi nici nu i-am solicitat transmiterea 

documentelor. 

La un moment dat, Irina Paula Jianu mi-a precizat că ar putea să apară o 

problemă legată de importuri, întrucât unul din funcţionarii de la Ambasadă ar putea fi 

mutat de la Beijing la Sanghai. Cred că atunci mi-a vorbit despre Ioan Păun, persoana 

care apărea şi pe corespondenţa din China….”. 

 

 Referitor la împrejurările în care a redactat la maşina de scris şi la calculatorul 

din dotare conţinutul unor facturi fiscale,  cu antetul şi ştampila unor firme din China, 

precum şi certificate de calitate şi conformitate sau packing list martora 

MANOLACHE DANIELA – secretar dactilograf la SC CONIMPULS SA Bacău, 

declară  că într-una din zile, fără a putea preciza dacă era în anul 2002 sau 2003, Popa 

Cristina – administrator al SC VERTCON  la data respectivă, i-a spus că trebuie să 

rămână după program, întrucât după orele 19,00  au ceva de lucru împreună.  Martora 

precizează că a  venit la sediul SC CONIMPULS  în jurul orelor 19,00 şi a văzut în 

parcare maşina învinuitei IRINA PAULA JIANU. 

Martora declară că  Popa Cristina a venit în biroul său cu mai multe formulare  

cu antetul unor firme chinezeşti, semnate şi ştampilate în alb, şi cu mai multe ciorne. 

Din discuţiile cu aceasta a înţeles că este vorba despre containere cu bunuri aduse din 

China. Popa Cristina a făcut traducerea acelor ciorne din română în engleză şi i-a 

dictat datele ce trebuie completate pe documentele respective, în limba engleză. 
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La solicitarea martorei POPA CRISTINA declară că a trecut pe documentele 

respective denumirea produselor, cantitatea şi valoarea, data. 

În aceeaşi seară susţine că a completat o parte dintre documente şi pe calculator. 

Întrucât nu avea  machetă cu aceste documente în calculator a măsurat rubricaţia 

acelor documente şi a completat documentul pe calculator. 

Pentru a verifica dacă operaţiunea este corectă a făcut copii după documentele 

respective şi a verificat  dacă datele completate se încadrează în rubrici, prin 

imprimare pe aceste copii.  

Fiindu-i prezentate facturile fiscale  nr. ……/01.10.2002 şi 102392/01.10.2002 

emise de firma JINGJING INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO. Ltd, 

precum şi packing listingurile şi certificatele de calitate aferente martora declară că 

sunt cele pe care le-a completate la maşina de scris. 

 Cu privire la momentul completării facturilor martora îşi aminteşte că era în 

preajma sărbătorilor de iarnă, întrucât printre produsele ce făceau obiectul acestor 

facturi  se aflau instalaţii de pom, maşinuţe şi alte decoraţiuni. 

 Cu privire la  factura fiscală nr. ……/23.01.2003 emisă de CMEC 

INTERNATIONAL TRADING CO. Ltd., precum şi packing-listing-ul aferent 

martora precizează că este completată de ea potrivit datelor  comunicate de Popa 

Cristina, pe calculatorul din dotare. 

Cu privire la operaţiunea de completare a acestor documente martora declară că s-a 

desfăşurat în mare secret şi că Popa Cristina i-a solicitat să şteargă toate datele din 

calculator referitoare la aceste documente, operaţiune pe care am efectuat-o în 

prezenţa dânsei. Ciornele şi traducerile pe care le folosise au fost luate de către Popa 

Cristina. 

Martora precizează că are cunoştinţă despre faptul că bunurile aduse din China 

au trecut prin Bacău, întrucât Hofman Eugen şi Popa Cristina i-au solicitat să 

întocmească nişte declaraţii de vamă.  

 

Faptul că reprezentanţii SC VERTCON SA Bacău au acţionat în acest mod 

urmare a constrângerii exercitate de către învinuita IRINA PAULA JIANU este 
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dovedit în baza probatoriului testimonial administrat în cauză. Relevante în acest 

sens sunt declaraţiile martorilor: 

Martora POPA CRISTINA: 

„…Legat de aceste importuri am avut două momente extrem de 
tensionate cu Irina Paula Jianu. La un moment dat, pentru unul din importuri, 

Irina Paula Jianu nu mi-a prezentat lista cu bunurile ce se aflau în containere. I-am 

reproşat acesteia că nu pot să fac un asemenea import, întrucât nu pot întocmi factura, 

în lipsa unui minim de elemente. Aceasta mi-a spus că nu am calitatea şi 
competenţa de a verifica şi aprecia corectitudinea primului-ministru. Am 
perceput această replică ca pe o ameninţare directă. 

După ce am finalizat  importurile, într-una din zile a venit la biroul meu de la SC 

VERTCON SA  Bacău, Irina Paula Jianu. Pe biroul meu se aflau avizele de însoţire a 

mărfii întocmite pentru importurile din China şi care au constituit document de 

transport de la Bacău la Bucureşti. Personal mă uitam pe aceste avize, întrucât 

încercam să găsesc o soluţie cu privire la înregistrarea lor. Irina Paula Jianu a 
văzut avizele respective şi m-a întrebat ce este cu ele. Mi-am exprimat 
nemulţumirea că nu am efectuat recepţia mărfurilor importate şi că nu am 
bonuri de consum pentru acestea. Luând în mână aceste avize şi constatând 
că am efectuat pe ele menţiunea „Punct de lucru Bucureşti” s-a enervat şi m-a 
supus unei adevărate agresiuni verbale. Mi-a reproşat că nu trebuia să menţionez 

că acestea au fost transportate la Bucureşti,  întrucât nu trebuia să se facă nici o 

legătură între bunurile importate şi Bucureşti, mai precis destinaţia acestora nu 
trebuia cunoscută. Irina Paula Jianu a rupt avizele pe care le avea în mână 

şi le-a aruncat pe jos. După ce a plecat am luat cele 4 avize de însoţire a mărfii, pe 

care le-am predat organelor de urmărire penală, respectiv nr. 6484107/06.12.2002, 

6484108/7.12.2002, 6484105/07.12.2002 şi 6484106/07.12.2002, exemplarul 

verde şi le-am lipit, reconstituindu-le…..” 

 

Martorul HOFMAN EUGEN declară că nu-şi aminteşte dacă la momentul 

ridicării avansurilor pentru deplasarea în China înv. IRINA PAULA JIANU îşi 

cesionase acţiunile deţinute către Popa Cristina însă precizează  : 

 „era cert faptul că Irina Paula Jianu a fost chiar şi după această cesionare  

conducătoarea din umbră şi coordonatoarea tuturor activităţilor comerciale şi 
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financiare ale SC VERTCON SA. Cu alte cuvinte, Irina Paula Jianu era 
persoana care avea cea mai mare influenţă în VERTCON. Această concluzie a 

mea este întărită şi de faptul că Sergiu Sechelariu după ce s-a mutat în Bucureşti, 

la Ministerul Transporturilor ca secretar de stat, nu s-a mai implicat în activitatea 

firmei VERTCON şi din cunoştinţele mele nici în cea a firmei CONIMPULS. În 
schimb, Irina Paula Jianu, chiar şi când era şefa Inspectoratului de Stat în 
Construcţii, venea la fiecare sfârşit de săptămână la sediul VERTCON  fie 
să dea ordine, fie să primească bani, în forma arătată mai sus. 

 La întrebarea dv. arăt că, în mod evident, Irina Paula Jianu era cea care îi 

dădea ordine lui Popa Cristina, fiind un fel de şefă informală a acesteia. 

 Irina Paula Jianu era o persoană dură şi răzbunătoare, şi în numeroase 

rânduri şi-a permis să ţipe la angajaţi şi să le dea ordine, chiar dacă oficial vânduse 

acţiunile VERTCON şi era la Bucureşti, pe o altă slujbă….” 

 

Martora MANOLACHE DANIELA declară: 

 

„…Când Popa Cristina a venit în birou pentru a completa documentele, avea în 

mână un plic şi având în vedere că o văzusem intrând într-un birou cu Irina Paula 

Jianu am bănuit că plicul este primit de la aceasta. Din discuţiile ce se purtau prin 

societate  cunoşteam că Irina Paula Jianu fusese plecată în China, cu Daniela 

Năstase şi am bănuit că aceste bunuri sunt ale dânsei. 

 Nu am discutat cu nimeni despre completarea documentelor, la acel moment 

şi nici nu am pus întrebări  numitei Popa Cristina, referitor la aceste documente. 

 Precizez că aceasta era o persoană foarte rigidă şi nu îndrăzneam să pun 

întrebări cu privire la dispoziţiile pe care mi le dădea. 

 De regulă, atunci când o supăram îmi spunea că mă va spune Irinei Paula 

Jianu.  Deşi era inspector general de stat la ISC, aceasta venea în 
continuare la societăţi, dădea telefoane şi dădea dispoziţii cu privire la 
activitatea societăţii. 

 În calitate de secretară, răspundeam la telefon şi de multe ori transmiteam 

mesaje de la Irina Paula Jianu către conducerea societăţii. Acestea se refereau chiar 

la deplasări ale Irinei Paula Jianu la sediul societăţilor în week-end.” 
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Martorul DEJU VASILE declară: 

 

„….Pentru a se înţelege mai bine relaţia dintre mine şi Irina Paula Jianu, arăt că, în 

anul 2002, am fost numit în funcţia de preşedinte de Irina Paula Jianu, cu toate că 

era deja plecată la Bucureşti, la ISC. Pentru că acţionar majoritar la CONIMPULS era 

Sergiu Sechelariu, pentru a clarifica lucrurile, l-am întrebat pe Sergiu cine îmi este 

şef şi cui trebuie să-i ascult ordinele şi indicaţiile în ceea ce priveşte activitatea 

firmei. Sergiu Sechelariu mi-a spus atunci, şi ori de câte ori l-am mai întrebat, că 

trebuie să ascult de ceea ce spune Irina Paula Jianu, considerând prin aceasta că 

Irina Paula Jianu fusese mandatată de acţionarul majoritar al firmei să coordoneze 

societatea. 

 Chiar după plecarea la Bucureşti, Irina Paula Jianu, repet, a continuat 
să coordoneze activitatea SC CONIMPULS SA. Coordonarea era una efectivă 
şi consta în faptul că o dată sau de două ori pe lună, de cele mai multe ori 
sâmbăta, venea la Bacău şi îmi solicita mie şi lui Popa Cristina (care 
răspundea în principal de problemele economice ale firmei) să-i facem câte 
un raport verbal cu privire la situaţia economică a firmei. Popa Cristina, în 
aceste împrejurări, îi prezenta, dacă era nevoie, şi documente financiar-
contabile după ce în prealabil îi comunica verbal situaţia punctelor de 
lucru, a proiectelor aflate în lucru, a încasărilor firmei. Dacă mai avea 

nevoie de lămuriri, eu o chemam pe Tania (Dornea Dacica), care era director 

economic la SC CONIMPULS SA Bacău, şi care colabora cu Popa Cristina conform 

unei decizii luate tot de Irina Paula Jianu. 

 Repet, Irina Paula Jianu, în perioada 2002-2004, a coordonat şi verificat 

activitatea SC CONIMPULS SA Bacău, primind informări periodice, verbale, cu 

privire la situaţia firmei, şi dacă erîn cazul putea cere schimbarea unor oameni care 

nu corespundeau profesional….”. 

 

În concluzie din declaraţiile martorilor audiaţi rezultă în mod cert că 

învinuita IRINA PAULA JIANU exercita în mod efctiv controlul asupra celor 

trei societăţi şi după numirea sa în funcţia de inspector general la ISC şi 

cesionarea pachetului de acţiuni către martora POPA CRISTINA. De altfel, 

faptul că la momentul cesiunii martora POPA CRISTINA nu a achitat decât o 
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sumă modică pentru pachetul de acţiuni, diferenţa urmând a fi achitată 

ulterior, precum şi faptul că, în anul 2001, aceasta a cesionat pachetul de acţiuni 

către   Măgirescu Costache tatăl învinuitei IRINA PAULA JIANU constituie 

indicii certe în sensul că cesiunea a fost doar una formală. 

Pe parcursul urmăririi penale prin memoriile şi plângerile formulate înv. 

IRINA PAULA JIANU  a încercat să acrediteze ideea că ar fi fost imposibil să 

controleze singură atâtea persoane. Susţinerea acesteia este uşor de contestat cu  

următoarele argumente: 

 

- relaţia de prietenie dintre înv inuita IRINA PAULA JIANU şi familia 

NĂSTASE era cunoscută de toţi factorii de decizie din cadrul celor trei societăţi 

şi a constituit un factor psihologic important în exercitarea controlului asupra 

acestora;  

De altfel martora POPA CRISTINA  declară „…În momentul în care Paula 

Jianu mi-a prezentat aceste documente şi mi-a expus situaţia de fapt mi-am dat 

seama că ceva este în neregulă. Având în vedere că bunurile aparţineau DanieROL 

Năstase m-am gândit că aceasta nu poate face ceva ilegal prin natura funcţiei şi 

statul acestei familii.” 

 

-  faptul că înv. IRINA PAULA JIANU îndeplinea funcţia de inspector general în 

cadrul ISC, instituţie ce avea ca atribuţii verificarea calităţii în construcţii, a 

constituit un alt factor psihologic important întrucât cele trei societăţi îşi 

desfăşurau activitatea în domeniul construcţiilor; 

 

- ulterior numirii la ISC învinuita IRINA PAULA JIANU a continuat să hotărască 

numirile şi revocările din funcţie în cadrul celor trei societăţi; 

 

- învinuita a coordonat şi supravegheat în mod permanent lucrările efectuate de 

către cele trei societăţi şi având ca beneficiari fam NĂSTASE; 
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- deşi susţine că ulterior plecării la ISC nu s-a mai implicat în activitatea 

societăţilor în perioada 2002 -2003 învinuita a   ridicat anumite sume de bani cu 

titlu de avansuri spre decontare. Raportul de constatare tehnico – ştiinţifică 

grafoscopică nr. 333379/06.08.2009 efectuat în cauză de IGPR concluzionează că 

semnăturile de la rubrica „Semnătura”din caseta ”Date suplimentare privind 

beneficiarul”  de pe reversul dispoziţiilor de plată din datele de 14.08.2002, 

03.04.2003, 23.05.203, 18.07.2003, 25.08.2003, 08.09.2003, 23.10.2003, 

25.11.2003, 09.08.2004, dispoziţia de plată fără dată şi fără număr întocmită 

pentru plata sumei de 5.000 USD sunt exercitate de către învinuita IRINA 

PAULA JIANU, contrazicând astfel declaraţia olografă a învinuitei dată în acte 

premergătoare. 

Cât priveşte pe martorul IOAN PĂUN, acesta a acţionat potrivit solicitărilor 

învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE, relevantă în acest sens 

fiind declaraţia martorului: 

 „….La întrebarea procurorului dacă aveam posibilitatea să nu dau curs 

solicitărilor d-lui Adrian Năstase sau ale d-nei Daniela Năstase, precizez că era 
posibil doar în condiţiile în care plecam din China. 

De regulă, orice rugăminte a unui prim-ministru este de fapt un ordin, 
pentru funcţionarul public ce este în subordine directă. 

Pe perioada cât lucrezi într-un minister eşti direct subordonat 
ministrului şi inclusiv primului-ministru, cu atât mai mult când eşti în 
misiune externă, când intri în contact direct cu ei şi când orice greşeală 
sau părere de ofensă te costă postul. 

Revocarea dintr-o funcţie de consul este practic inatacabilă întrucât orice 

încercare ar fi fără efect, cu atât mai mult cu cât încetarea misiunii nu este motivată. 

Se poate verifica în documentele de la Ministerul Afacerilor Externe şi se va constata 

că în comunicarea ce mi-a fost adresată  se face doar precizarea că începând cu 

data de 01 sau 15 martie 2005 mi-a încetat misiunea….” 

Autoritatea pe care o avea asupra martorului IOAN PĂUN este recunoscută în 

mod direct de învinuitul ADRIAN NĂSTASE în cadrul convorbirii cu martorul CREŢU 

OCTAVIAN, astfel: 
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„…Iar eu...iar eu în perioada în care el a avut nevoie de sprijin, el l-a 

avut! Şi când trebuia să fie consul în HONG KONG şi consul la SHANGHAI, şi 
m-am bătut împotriva tuturor ca să  meargă acolo! Deci, fără să am...Că nu 

mă interesau...ă…nu ştiu ce poveştile şi sprijin din partea lor! Deci, el ştie foarte 

bine lucrul ăsta!” 

 

În cadrul aceloraşi discuţii învinuitul ADRIAN NĂSTASE recunoaşte şi 

faptul că avea posibilitatea discreditării martorului şi pe cale de consecinţă a 

compromiterii carierei sale profesionale. Mai mult, învinuitul lasă să se înţeleagă 

în mod clar că acesta ar fi modul său de a reacţiona în situaţia unui refuz. 

 

5. Bunurile introduse în ţară ca importuri efectuate de către SC VERTCON 

SA Bacău au fost transportate în depozitul aparţinând SC REMAT SA 

Chitila iar de aici au fost preluate de către adevăraţii proprietari, 

regăsindu-se în imobilele din ......, ......, C...... aparţinând învinuiţilor 

ADRIAN NĂSATSE şi DANIELA NĂSTASE. 

 

 

Avizele de însoţire a mărfii şi foile de parcurs prezentate de transportatori, toate 

purtând ştampila SC REMAT SA, coroborate cu declaraţiile conducătorilor auto ce au 

efectuat transportul containerelor de la Constanţa la Bacău şi de la Bacău la Bucureşti 

fac dovada clară a faptului că bunurile ce au intrat în ţară sub aparenţa unor importuri 

efectuate de către SC VERTCON SA Bacău nu au fost decât în tranzit prin Bacău, 

fiind în realitatea transportate la Bucureşti şi depozitate la SC REMAT Chitila. Astfel: 

 

Martorul JUNCU BEBY - gestionar la SC CONIMPULS SA  Bacău din anul 

2002, depozitul din cartierul Izvoare declară că în perioada 2000 – 2003 au fost aduse 

la depozitul societăţii din cartierul Izvoare  mai multe containere  cu sigiliu de vamă şi 

asigurate cu lacăte. Martorul declară că nu a întocmit nici un document pentru 

containerele depozitate şi nu cunoaşte  date privind  conţinutul acestora, expeditorul şi 
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destinatarul. Potrivit declaraţiei martorului pe perioada cât containerele au rămas în 

depozitele societăţii a fost asigurată paza  de către o firmă de pază.  Atunci când au 

fost desfăcute sigiliile de reprezentanţii de la vamă martorul susţine a văzut într-unul 

dintre containere nişte fotolii. Din discuţiile purtate cu  şoferii martorul susţine că a 

înţeles că merg spre Bucureşti. 

 

UNGUREANU IONEL – conducător auto la SC CARGO TRANS LINE SRL, 

declară că  a efectuat transportul containerului CLHU FSCU 764458-0 pe ruta 

Constanţa – Bacău. După efectuarea controlului fizic de către funcţionarul vamal, 

martorul declară că a primit de la reprezentantul SC VERTCON SA două avize de 

însoţire a mărfii comunicându-i-se totodată şi locul de descărcare, respectiva Chitila, 

fostul Remat, pe stânga cum se coboară podul în direcţia de mers spre Piteşti, pe 

drumul vechi. 

Cu ocazia descărcării  martorul declară că a văzut o parte din marfă, respectiv 

piese de mobilier ce păreau vechi, şi că i-a mai atras atenţia „un tron împărătesc” 

despre care crede că era făcut din piatră. 

 

Martorul BOBOC GHEORGHE – conducător auto la SC CARGO TRANS 

LINE SRL, declară că a efectuat transportul containerului 4290023 pe ruta Constanţa 

– Bacău – Bucureşti . 

Martorul susţine că a predat  factura de transport şi chitanţa de încasare pentru 

contravaloarea transportului reprezentantului SC VERTCON S.A.  Bacău. 

După îndeplinirea formalităţilor vamale, martorul susţine că  reprezentantul SC 

VERTCON S.A.  i-a înmânat avizele de însoţire a mărfii şi i-a comunicat că la 

Bucureşti containerul trebuie dus în incinta REMAT  Chitila. 

 

Martorul CÂMPEANU DUMITRU – conducător auto la SC LEMNARI 

COM SRL, declară că a efectuat transportul  containerului CLHU 2163713 pe ruta 

Constanţa –Vama Bacău – Bucureşti - depozitul Chitila.  
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Martorul ROTARU SORIN – conducător auto şi respectiv director 

administrativ la SC EUROGRAFICA SRL declară că în vara anului 2003 sau 2004, în 

incinta uneia din halele SC REMAT NORD SA a văzut depozitate mai multe cutii de 

lemn, învelite în pânză. 

 

 Martorul  SEDAI CLOS   - conducător auto la SC ALVALEXINO SRL 

declară că a  efectuat transportul containerului CAXU 621528-9 pe ruta Constanţa – 

Bacău - Bucureşti,  

După efectuarea formalităţilor de vamă, la  Bacău martorul susţine că a primit 

de la reprezentantul SC VERTCON SA Bacău un număr de telefon şi i s-a spus că 

trebuie să transporte containerul la o locaţie din Bucureşti, mai exact la un depozit din 

Chitila.  Cu prilejul descărcării bunurilor în depozitul de la CHITILA martorul susţine 

că i-a atras atenţia o statuetă de mărime naturală, reprezentând un cal şi faptul că s-a 

importat din China pietriş de râu. 

 

 Faptul că bunurile importate din China au ajuns în depozitul SC REMAT 

Chitila precum şi faptul că proprietarii acestora erau învinuiţii ADRIAN 

NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE sunt confirmate şi de către martorii : 

 

Martor AVRAM VALERICĂ - angajat la SC EUROGRAFICA SRL în 

funcţia de motostivuitor,  care declară că în perioada 2003 – 2004 a descărcat mai 

multe containere  cu bunuri, respectiv: parchet, saci cu pietre şi piese de mobilier, pe 

care le-am depozitat într-o hală a SC REMAT SA  din Chitila, aflată în administrarea 

numitei Rocsin Valentina. Martorul susţine că în containere erau cutii  numerotate iar 

după scrisul de pe aceste cutii a bănuit că proveneau din China.  

 

Martorul MÂNZALĂ NICOLAE - manipulant la SC EUROGRAFICA SRL, 

declară că, în anul 2004 când s-a angajat  a văzut în depozitul societăţii din Chitila o 

cantitate mai mare de pietre de culoare verde şi pietre de culoare albă. 
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 La acel moment şeful său era Ioan Vodă. Din dispoziţia martorului IOAN 

VODĂ susţine că a  încărcat aceste pietre într-un camion şi a însoţit conducătorul auto 

la un imobil din com. C...... unde au fost descărcate pietrele. Despre acest imobil îşi  

aminteşte că avea o poartă electrică care se deschidea automat. 

 Cu privire la proprietarul imobilului unde au fost transportate pietrele martorul 

precizează că, ulterior efectuării transportului a avut o discuţie cu şoferul camionului 

şi acesta i-a spus că proprietar al imobilului ar fi Adrian Năstase. 

 

 Martora ROCSIN VALENTINA - director la SC REMAT NORD S.A.  din 

anul 2001 declară că prin anul 2002, soţul său, Rocsin Sever Teodor, fost director al 

SC REMAT NORD SA, până în anul 2001, a rugat-o să asigure  depozitarea unor 

bunuri din nişte containere, într-o hală din incinta SC REMAT. Depozitarea urma să 

se realizeze pentru o perioadă scurtă de timp, întrucât hala era improprie depozitării 

datorită acoperişului precar, azbociment spart. 

 Martora susţine că soţul său i-a spus  că bunurile ce urmau a fi depozitate 

aparţineau învinuitei Daniela Năstase, pe care acesta o cunoştea întrucât au copilărit 

împreună.  

Pentru  realizarea operaţiunilor de încărcare/descărcare a bunurilor din 

containere, martora susţine că s-a apelat la serviciile unor muncitori de la SC 

EUROFRAFICA SRL. Din discuţiile ce se purtau între persoanele ce au participat  la 

încărcarea, respectiv descărcarea bunurilor martora declară că a înţeles că în acele 

containere se aflau pietre de râu,  burete de izolaţie, obiecte de instalaţie sanitară. 

Martora recunoaşte că a aplicat ştampila societăţii pe documentele de transport, 

atestând în acest mod că acele containere au ajuns în depozitul REMAT, însă susţine 

că pentru depozitarea acestor bunuri nu a fost încheiat nici un contract, nici cu 

beneficiarul nici cu furnizorul.  

 

Martorul SEVER ROCSIN  declară: 

„………..Prin luna august 2001, premierul Adrian Năstase m-a chemat la 

cabinetul său şi m-a întrebat dacă sunt de acord să devin consilierul său pe probleme 
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de mediu şi sport, lucru pe care l-am acceptat, astfel încât, în perioada 2001-2004, 

am îndeplinit funcţia de consilier de stat al primului-ministru.  

Eram în această funcţie când, prin anul 2003, Daniela Năstase m-a întrebat şi 

m-a rugat totodată să o ajut cu punerea la dispoziţie a unui spaţiu în vederea 

depozitării unor containere care se aflau la Constanţa. În acest context am dat curs 

solicitării prin soţia mea Rocsin Valentina, care la acea dată era director al S.C. 

REMAT NORD S.A.  

Ulterior am aflat că bunurile aflate în cel puţin 3-4 containere au fost 

depozitate într-o hală dezafectată aparţinând S.C. REMAT NORD S.A. 

Într-o discuţie cu Adrian Năstase pe această  temă  a  depozitării containerelor  

i-am atras atenţia asupra faptului că în acea hală sunt condiţii improprii pentru 

depozitarea unor bunuri perisabile. În acest context, premierul Adrian Năstase mi-a 

răspuns că aceste bunuri nu vor sta mult acolo, asigurându-mă totodată că nu este 

vorba de bunuri perisabile ci de: materiale de construcţii, pietre, ş.a. 

 Din cunoştinţele mele de aspectele legate de depozitarea acestor bunuri din 

containere s-a ocupat doamna Daniela Năstase.  

 Aşa cum am declarat şi anterior, am aflat de la soţia mea că bunurile care au 

fost depozitate la S.C. REMAT NORD S.A. proveneau din China şi că au fost 

descărcate de muncitorii societăţii REMAT cu ajutorul unui motostivuitor……….”. 

 

 Din declaraţiile reprezentanţilor SC VERTCON SA Bacău şi a persoanelor 

ce au lucrat efectiv la imobilele din ......, ...... şi C...... rezultă în mod cert că 

bunurile importate din  China au fost transportate de la depozitul REMAT la 

imobilele mai sus menţionate: 

 

Martora OŢEL ALINA MIHAELA: 

„….Din discuţiile purtate cu Hofman Eugen şi Popa Cristina cunoşteam că 

mărfurile importate din China  erau pentru Adrian Năstase şi se duceau, probabil, la 

unul din  punctele de lucru ale societăţii având ca beneficiar pe acesta. Nu cunosc 

mai multe detalii………………………………………………………………………………. 
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Mărfurile primite cu DVI 813/11.04.2003 le-am introdus în gestiunea nr. 1, iar 

pe cele primite cu DVI 1848/07.08.2003, DVI 1883/06.08.2003, DVI 1659/18.07.2003 

şi DVI 100/26.09.2003 în gestiunea nr. 6, fără a urmări un anumit criteriu de 

repartizare pe aceste gestiuni. Nu am fost întocmite note de recepţie pentru mărfurile 

aferente  facturilor externe mai sus menţionate şi precizez că nu au fost alocate 

vreunui obiectiv sau client. 

Menţionez, de asemenea, că mărfurile respective le-am dat în consum prin note 

contabile, respectiv am înregistrat consumul materialelor pe cheltuiala SC VERTCON 

SA  Bacău în contul 6028, cont pentru alte cheltuieli cu materiale consumabile. 

Precizez că am procedat în această modalitate, întrucât mărfurile importate 

din China au plecat la Bucureşti în baza unor avize de expediţie întocmite de către 

Hofman Eugen. Avizele de expediţie erau întocmite către un punct de lucru al 

societăţii, care la data respectivă nu exista. 

În aceste condiţii n u puteam să menţin pe stocuri mărfuri inexistente. 

Din discuţiile purtate cu Hofman Eugen şi Popa Cristina cunoşteam că 

mărfurile importate din China  erau pentru Adrian Năstase şi se duceau, probabil, 

la unul din  punctele de lucru ale societăţii având ca beneficiar pe acesta. Nu 

cunosc mai multe detalii…………………………………………………………….. 

 

Martorul HOFMAN EUGEN : 

„….Revenind la procedura de import a acestor containere, reţin că în majoritatea 

cazurilor aceste containere, după ce erau aduse la Bacău în aceeaşi zi, erau 

redirecţionate şi transportate la Bucureşti. Cred că într-un singur caz a fost primit un 

astfel de container la Bacău şi depozitat pentru câteva zile (deoarece erau sărbătorile 

de iarnă sau de paşte) într-un depozit al CONIMPULS din cartierul Izvoare din 

Bacău. Şi acest container a plecat după această depozitare temporară tot la 

Bucureşti………………………………………………………………………………… 

Aşa cum arătat şi în declaraţia anterioară, recunosc că nu s-au întocmit NIR-uri şi 

nici bonuri de consum, deoarece gestionarii VERTCON nu au văzut aceste mărfuri 

importate din China şi nu trecuseră efectiv prin gestiunea societăţii. Faptul că eu am 
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văzut desigilate două astfel de containere (conţinând mobilă veche şi parchet) a fost 

un caz de excepţie, regula fiind aceea ca aceste containere să vină la Bacău şi să 

plece (să fie redistribuite) imediat către Bucureşti. Repet, Popa Cristina era cea care 

se ocupa şi ştia probabil de conţinutul acestor containere. 

 Pentru a face operaţiuni legale, am făcut totuşi bonuri de consum în sistem 

informatic şi am dat mărfurile importate din China în consum, constituind contul 

6018.05 „cheltuieli cu alte materiale consumabile – Zamba”.  

Arăt că am introdus aceste denumiri ......, Zamba şi am făcut aceste înregistrări 

pentru a avea o evidenţă asupra cheltuielilor efectuate de SC VERTCON SA Bacău 

pentru obiectivul ....... Iniţial, din cauza secretomaniei impuse, nu am ştiut ce 

reprezintă ......, însă am aflat mai târziu că reprezenta un imobil aparţinând familiei 

Năstase (familia fostului premier al României, Adrian Năstase). 

 Cu privire la valoarea facturilor externe, la care s-au adăugat şi cheltuieli 

aferente importurilor (taxe vamale, transport, comision), precizez că cheltuielile nu 

au fost facturate către vreun beneficiar, deoarece nu am primit dispoziţie de la Popa 

Cristina în acest sens. 

 În schimb, obiectivul ......, spre exemplu, acoperea într-o anumită formă 

beneficiarul acestor cheltuieli (chiar dacă era o formă de ascundere a beneficiarului). 

 …………………………………………………………………………………. 

 Spre deosebire de un import normal, în cazul acestor importuri nu a existat nici 

un fel de corespondenţă între SC VERTCON SA Bacău şi furnizorii chinezi, fie că 

discutăm despre comanda produselor, facturi pro forma sau confirmări de predare-

primire a bunurilor…” 

  

Martorul CHIRILĂ IONEL – maistru constructor la SC CONIMPUL SA 

Bacău 

„……Cumpăram materiale şi de pe piaţa din Bucureşti, atunci când era necesar acest 

lucru.  

 Au existat situaţii când, spre exemplu, materialele erau procurate direct de 

beneficiar, şi îmi aduc aminte aici de faptul că, la un moment dat, Irina Paula Jianu 
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m-a sunat şi mi-a spus că trebuie să merg la un depozit al REMAT Chitila din afara 

Bucureştiului, de unde trebuie să ridic nişte obiecte, respectiv materiale, dare se aflau 

depozitate acolo.  

 Într-adevăr, m-am dus la acel depozit din Chitila cu mai mulţi muncitori, în jur 

de 10 oameni, de unde am transportat în cca.4-5 rânduri acele obiecte, respectiv 

materiale. Era vorba de fotolii, parchet, obiecte sanitare (wc.uri, bideuri, căzi, cabine 

de duş). Transportul s-a efectuat cu o Dacie papuc ce aparţinea SC CONIMPULS SA 

Bacău şi cu încă un camion care aparţinea tot firmei noastre. 

 Din câte îmi amintesc, la depozitul REMAT Chitila m-am întâlnit cu Irina 

Paula Jianu, care mi-a spus că trebuie să duc toate obiectele şi materialele  la cele 

două imobile din str. …… respectiv din str. ……. Irina Paula Jianu mi-a spus că 

trebuie să facem o triere a acestor obiecte, funcţie de însemnările aflate pe aceste 

obiecte (însemnări făcute cu carioca), respectiv cele însemnate cu „Z” să le 

depozităm în str. …… iar cele însemnate cu „CT” să le depozităm în str. ……. 

Acesta a fost în principal cazul obiectelor sanitare, pe care le-am triat la depozit şi le-

am transportat fiecare la destinaţia lui. În cazul fotoliilor şi a parchetului am 

procedat la fel, triindu-le după însemnările aflate pe acestea. În ceea ce priveşte 

parchetul, mi-aduc aminte că era uşor diferit ca nuanţă, dar era făcut de acelaşi 

producător…..”. 

 

 Martorul MICU ADRIAN – maistru instalator la SC CONIMPULS SA Bacău 

 „….Doresc să precizez că pe lângă aceste materiale, pe care le procuram de la 

furnizori, foloseam şi obiecte sanitare pe care le procuram din magazia situată la 

demisolul, respectiv parterul imobilului din str. …….  

În ceea ce priveşte obiectele sanitare, doresc să precizez că acestea au fost 

transportate cu maşinile SC CONIMPULS SA Bacău de la un depozit REMAT 

Chitila până la imobilul din str. …… unde, aşa cum am arătat mai sus, erau 

depozitate şi de unde ne aprovizionam şi pentru imobilul din str. ……. În ceea ce 

priveşte transportul obiectelor sanitare de la REMAT Chitila în str......., cunosc foarte 

bine acest lucru deoarece am participat şi eu împreună cu colegi de-ai mei la aceste 
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transporturi. Reţin că au fost folosite la transport cel puţin două tipuri de maşini, 

respectiv o Dacie papuc condusă de Simion Viorel şi un camion de marfă, descoperit, 

condus de Rusu Victor. Ambele maşini erau ale SC CONIMPULS SA Bacău, iar 

pentru acest transport am fost coordonaţi de colegul nostru, maistrul Chirilă Ionel. 

Aceste obiecte sanitare (wc-uri, lavoare, căzi de baie, căzi tip duş, bideuri, baterii) 

erau împachetate în ambalaje de carton pe care erau inscripţionate semne şi litere 

dintr-o limbă străină pe care n-o cunosc. Pentru a se înţelege mai bine în ce consta 

coordonarea lui Chirilă Ionel, precizez că el ne-a însoţit tot timpul la REMAT 

Chitila. 

În ceea ce-l priveşte pe numitul Grigore, arăt că acesta chiar locuia în str......., 

iniţial la parter şi apoi s-a mutat la mansarda imobilului. Când veneam dimineaţa 

acolo pentru a efectua lucrările îl găseam în imobil, dar nu în mod permanent…..”. 

 

 Martorul MIHU NICOLAE - director executiv, respectiv director coordonator 

de şantier 

 

„…Cu privire la materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor de instalaţii 

sanitare şi electrice, precizez că o parte dintre acestea erau de provenienţă din China, 

fiind etichetate şi inscripţionate  cu etichetă din care rezulta că provin din China. 

      Din câte cunosc eu aceste materiale de provenienţă chinezească erau aduse de la 

un depozit din Bucureşti. SC CONIMPULS  nu a avut niciodată depozit în Bucureşti. 

 Bonurile de consum erau de regulă întocmite de către maistru şi vizate de către 

mine. 

 Nu cred că pentru produsele chinezeşti am întocmit bonuri de consum. Nu-mi 

aduc aminte la acest moment………………………….” 

 

Martorul TRANDAFIR DOREL – conducător auto SC TRANS NOVA 

IMPEX SRL, declară că la începutul anului 2005 din dispoziţia şefului său a efctuat 

un transport de pietre de tip decorativ de la depozitul SC REMAT SA la un imobil din 

localitatea C......, despre care a aflat că era al învinuitului ADRIAN NĂSTASE. 
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Martorul SIMION GHEORGHE VIOREL – conducător auto la SC 

CONIMPULS SA Bacău în perioada 2003 - 2004 declară că s-a  deplasat cu maistrul 

Chirilă la depozitul REMAT din  Chitila, de unde au fost încărcate în maşină  nişte 

paleţi ambalaţi în folie ce au fost transportaţi la imobilul din Z……  şi depozitaţi  la 

parterul clădirii. 

 Martorul nu poate preciza de câte ori a efectuat transportul unor astfel de paleţi 

din depozitul de la REMAT Chitila la imobilul din Z……, dar declară că au fost 

efectuate mai multe curse. 

 O parte dintre paleţii pe care i-a transportat, de la depozitul din Chitila la 

imobilul din Z……  susţine că i-a transportat ulterior la punctul de lucru din C……. 

 Martorul precizează că de regulă materialele pe care le transporta de la furnizori 

la punctele de lucru, şi respectiv, de la un punct de lucru la altul, erau ambalate în 

cutii, singurele transporturi  cu paleţi ambalaţi în folie fiind cele de la Chitila. 

 

O altă dovadă certă a faptului că bunurile importate din China se regăsesc 

în imobilele aparţinând celor doi învinuiţi o constituie declaraţiile martorilor 

JORA MAGDALENA şi IOAN PĂUN. 

Cu privire la bunurile achiziţionate din China ce se regăsesc în imobilul din ...... 

martorul IOAN PĂUN declară următoarele: 

 

„….Mi-au fost prezentate de către organele de anchetă, planşe cu fotografiile 

efectuate de către organele de urmărire penală în imobilul din Z……  şi precizez că 

am identificat pe acestea bunuri dintre cele achiziţionate de mine pentru familia 

Năstase, din China sau achiziţionate de către dânşii. 

Am predat de asemenea organelor de anchetă, un CD cu înregistrarea  

emisiunii televizate, în care reporterii TV au fost invitaţi în imobilul din str. ……. 

În aceste imagini  am identificat, de asemenea obiecte care au fost cumpărate 

din China fie de mine, fie de familia Năstase. 
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Precizez că în vara anului 2004, în timp ce mă aflam în concediu de odihnă, în 

ţară, atât eu cât şi soţia mea am fost invitaţi de către d-na Năstase, la imobilul din 

com. C....... 

Aici am recunoscut o bună parte din bunurile achiziţionate în China, respectiv: 

biroul, mobilier de hol, obiecte decorative, parchet, covoare,  statuetele din bronz, 

inclusiv acea statuetă  în mărime naturală amplasată în curtea imobilului. 

Am fost în vizită atât în imobilul din str. ……, cât şi în cel din com. C...... şi 

pot preciza că parchetul folosit la cele 2 imobile este din cel achiziţionat din 

China….” 

Martora JORA MAGDALENA declară: 

„O mare parte din materialele de construcţii folosite la imobilele din str.Z…… 

şi din str. …… au fost cumpărate din China într-o împrejurare, însoţind-o pe d.na 

Daniela Năstase atât eu cât şi Irina Paula Jianu. 

Am în vedere obiecte sanitare care au fost cumpărate din China, printre 

acestea enumerându-se: vase wc, baterii, chiuvete, cabine de duş, o cadă de baie. 

Reţin că din China s-a mai cumpărat parchet de esenţă exotică de culoare roşie în 

două nuanţe cu maro.  

De asemenea am identificat, în momentul în care au fost montate la faţa locului, 

la cele două imobile, şi corpuri de iluminat (plafoniere şi veioze), perdele, lenjerii, 

mobilier (canapele şi fotolii tapiţate), oale de inox, paturi metalice şi din lemn, 

aparate electrocasnice (am în vedere fierul de călcat), peruci. 

……. La revenirea în ţară am regăsit într-adevăr o parte din aceste obiecte 

cumpărate din China, pe care le-am folosit la imobilele din: str. ……,  str. …… şi 

com.C....... Printre obiectele recunoscute la revenirea în ţară se află parchetul, 

obiectele sanitare şi nişte piese de mobilier…………………………... 

În România aceste bunuri şi materiale au fost depozitate pentru o perioadă de 

timp la un depozit aflat în localitatea Chitila. 

Cunosc acest lucru deoarece împreună cu Daniela Năstase şi Irina Paula Jianu 

ne-am deplasat la depozitul din Chitila pentru a verifica ce bunuri şi materiale au 

venit din China. 
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Eu m-am deplasat la depozitul din Chitila cu maşina mea, fiind însoţită şi de 

Irina Paula Jianu, iar d.na Daniela Năstase a venit cu o maşină condusă de un şofer 

pe nume Titi, care îi asigura acesteia protecţie. Această vizită la depozitul din Chitila 

a fost atât o vizită de identificare şi verificare a bunurilor şi materialelor sosite din 

China, cât şi o vizită în care împreună cu Daniela Năstase şi Irina Paula Jianu am 

sortat obiectele care urmau a fi folosite la imobilele de la Z……, C…… şi C……. La 

C…… a fost vorba de mai puţine obiecte, reţin printre altele: o garnitură de canapea 

şi fotolii. 

Modul în care sortam obiectele pentru cele trei imobile consta în efectuarea 

unei însemnări cu carioca pe ambalajul obiectelor şi materialelor constând în: „CT”, 

„Z” şi „C”, reprezentând simbolurile celor trei imobile. 

Cel care decidea destinaţia acestor obiecte era bineînţeles Daniela Năstase, 

după ce se consulta cu mine şi cu Irina Paula Jianu. Însemnările de pe obiecte erau 

făcute fie de Daniela Năstase, fie de mine cu o cariocă………” 

Martora declară că anterior audierii sale la DNA i s-a sugerat de către înv. 

DANIELA NĂSTASE să nu spună nimic despre ce s-a cumpărat din China, 

inclusiv lucrurile sale strict personale. 

 

În concluzie, bunurile introduse în ţară ca importuri din CHINA efectuate 

de SC VERTCON SA au fost achiziţionate de către învinuiţii ADRIAN 

NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE şi se regăsesc în imobilele proprietatea 

acestora. Introducând bunurile în ţară în această modalitate a fost disimulată 

provenienţa sumelor de bani din care  a fost achitată contravaloarea bunurilor 

achiziţionate din  Republica Populară Chineză. 

  Modalitatea de înregistrare în contabilitate de către SC VERTCON SA a 

importurilor din China denotă în mod cert că societatea nu a efectuat aceste importuri 

de bunuri şi că acestea nu au intrat decât scriptic în gestiunea societăţii, intenţia fiind 

aceea de a ascunde adevăraţii proprietari şi de a disimula provenienţa sumelor de bani 

cu care au fost achitate aceste bunuri. Neîntocmirea de către societate a Notelor de 

recepţie este consecinţa faptului că aceste bunuri nu au intrat în gestiunea societăţii. 
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Aşa se explică şi întocmirea „Avizelor de însoţire a mărfii” emise de către SC 

VERTCON SA către „PUNCT DE LUCRU Bucureşti” cu menţiunea „Nu se 

facturează”. pentru a crea aparenţa unor operaţiuni legale martorul HOFMAN 

EUGEN a întocmit bonuri de consum în sistem informatic şi a dat mărfurile importate 

din China în consum, constituind contul 6018.05 „cheltuieli cu alte materiale 

consumabile – Zamba”.  

Întrucât mărfurile importate din China au plecat la Bucureşti în baza unor 

avize de expediţie către un punct de lucru al societăţii, care la data respectivă nu 

exista, mărfurile respective au fost date în consum prin note contabile, respectiv a 

fost înregistrat consumul materialelor pe cheltuiala SC VERTCON SA  Bacău în 

contul 6028, cont pentru alte cheltuieli cu materiale consumabile. 

Coroborând documentele contabile cu documentele aferente transportului - foi 

de parcurs întocmite de transportatori, avize de însoţire a mărfii rezultă fără dubii că 

bunurile introduse în ţară ca importuri efectuate de către SC VERTCON SA 

Bacău au fost transportate la un depozit din incinta SC REMAT SA Bucureşti 

administrat de martorul SEVER ROCSIN, un apropiat al familiei Năstase, unde au 

fost sortate de către învinuita DANIELA NĂSTASE, în sensul că au fost împărţite pe 

imobile fiind inscripţionate în funcţie de imobilul unde urmau să ajungă – „Z” pentru 

imobilul din Z……, „C” pentru imobilul din localitatea „C……” şi „T” pentru 

imobilul din C……. 

Percheziţia informatică efectuată în dosarul 68/P/2008 a relevat existenţa în 

hard discul predat de martorul Ioan Păun  a unui   număr de 19 fişiere imagine de tip 

„jpeg” în care apare înv. DANIELA NĂSTASE alături de alte persoane, fişiere cu 

imagini şi caracteristici ale unor bunuri (covoare, mobilă, stampe), precum şi mai 

multe liste de container identice cu cele predate de martora  Popa Cristina. 

În zilele de 21 şi 22.02.2006 s-a efectuat percheziţia domiciliară în apartamentul 

de la …… al imobilului situat în Bucureşti, ……, proprietar Anastasescu Marieta , 

activitate în urma căreia au fost identificate piese de mobilier (mese, dulapuri, 

servante) cu încrustaţii reprezentând personaje şi modele specifice culturii asiatice, 

corpuri de iluminat (candelabre, lustre, veioze, aplice) având aplicate etichete cu 
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inscripţia „Made in China” şi în cele 4 băi obiecte sanitare (chiuvete, vase WC, 

bideuri, cabine de duş cu hidromasaj, baterii, oglinzi) având aplicate etichete cu 

inscripţiile „HENGJIE”, LINCHUANG”, EANJINE”, „BIAOZHI”, „PICC MAZDA 

YUEHUA SANITARY WARES CO.LTD” şi mai multe semne specifice scrierii 

asiatice, „BIAOYHI”, „ZHONGDE CERAMICS”, o casă de bani metalică 

inscripţionată „LONG HAI BAO XIAN GUI” şi „ZHI SUO CHANG QUING 

SHENG”, paturi, aragaz, frigider, etc. 

În living-ul apartamentului au fost identificate mai multe piese de mobilier 

(servante, mese, scaune, dulapuri) care erau grupate în mijlocul acestei camere, iar 

parchetul prezenta urme de zgâriere dinspre uşa de acces spre locul de depozitare. Cu 

privire la aceste piese de mobilier, celelalte aflate în dormitoare, paturile, corpurile de 

iluminat, o casă de valori, aragaze, frigidere, alte aparate cu care este mobilată 

bucătăria, proprietara apartamentului Anastasescu Marieta  a declarat că nu posedă 

documente de provenienţă .  

              La data de 24.02.2006 a fost efectuată percheziţia domiciliară în apartamentul 

de la etajul 1 al aceluiaşi imobil, proprietar Andrei Năstase, prilej cu care au fost 

identificate obiecte de mobilier, corpuri de iluminat, obiecte sanitare, o casă de valori, 

etc. cu inscripţii identice cu cele din apartamentul de la ……. În plus, au fost 

identificate chiuvete inscripţionate „JINNISI”, baterii metalice - „ADAISI”, cabine de 

duş cu hidromasaj – „YINGJIESHA” şi „ACSEN şi mai multe semne specifice 

scrierii asiatice”, corpuri de iluminat – „OU WEI YA” şi „Made in China”.  

Cu ocazia percheziţiei a mai fost identificat „un pat dublu dintr-un material 

asemănător lemnului capitonat cu material textil de culoare albă”. 

             În ziua de 21.03.2006, cu ocazia percheziţiei efectuate la apartamentul situat 

la …… imobilului menţionat, proprietar Xenophon Xenakis Constantine, au fost 

descoperite obiecte de mobilier, corpuri de iluminat, obiecte sanitare cu inscripţii 

identice celor existente pe bunurile descoperite în apartamentele de la ……. În plus au 

mai fost identificate: o chiuvetă inscripţionată „JINJIE BRAND” cu baterie metalică 

inscripţionată „LICHUANG”, un corp de iluminat inscripţionat „OU WEIYA”  şi  

„Made in China”, un pat metalic cu  saltea din material textil de culoare roşie purtând 
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inscripţia „SUI SUI PIN GAN 2008” şi o cabină de duş cu hidromasaj dublă având 

aplicată o etichetă inscripţionată „PICC YUE HUA” şi mai multe caractere specifice 

scrierii asiatice. 

   La data de 28.02.2006 s-a efectuat o percheziţie la imobilul din Bucureşti, 

……, proprietar  Paul Opriş, activitate în urma căreia au fost descoperite bunuri de 

acelaşi fel cu cele găsite la percheziţiile menţionate mai sus, dar şi altele: 

- copuri de iluminat inscripţionate „HUA XIA LI GH TING”,  

-  ambalaje din carton – „DONG JUNY”, „HON GDA” şi mai multe caractere 

specifice scrierii asiatice,  

-   un obiect de mobilier asemănător cu o masă de călcat, cu 4 sertare pe care se 

afla o etichetă inscripţionată „AHI 70-20” şi trei caractere specifice scrierii asiatice, 

suporţi metalici cu trei rafturi purtând etichete cu inscripţia „MEI NUO”, etajeră 

nemontată inscripţionată „MEI NUO” şi „Made în China”, 6 cutii cu rafturi metalice 

care au în interior instrucţiuni de montare în limba chineză,  hote electrice şi accesorii 

inscripţionate „TOI TAI” şi caractere specifice scrierii asiatice, 9 cutii conţinând 

accesorii de igienă sanitară inscripţionate cu caractere specifice scrierii asiatice, 3 plite 

cu gaze cu două şi respectiv trei arzătoare inscripţionate „ZHONG YI” şi cu caractere 

specifice scrierii asiatice, o cabină de duş cu hidromasaj inscripţionată „YING 

JIESHA”, o cabină cu hidromasaj dublă inscripţionată „MAZDA YUEHUA 

SANITARY”, o cabină de duş cu hidromasaj inscripţionată „HAI SHAN”, chiuvete 

inscripţionate „BIAO ZHI” cu baterii metalice inscripţionate „JIN JIE”, 19 stampe 

înrămate inscripţionate cu caractere specifice scrierii asiatice; 

- 2 sacoşe din rafie conţinând obiecte de decor din metal (statuete, vase etc.) 

reprezentând personaje cu aspect şi vestimentaţie specifice culturii asiatice, o parte 

dintre acestea fiind inscripţionate cu caractere specifice scrierii asiatice.  

Toate percheziţiile efectuate confirmă susţinerile martorului Păun Ioan, Chirilă 

Ionel, Micu Adrian, Mihu Nicolae, Ţibu Mihai, Jora Magdalena şi Urducea Ion, 

potrivit cărora  în încăperile din imobilele situate în Bucureşti, …… şi str. ……, 

parchetul montat, corpurile de iluminat, obiectele sanitare, mobilierul, aparatura 
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electrocasnică provin din Republica Populară Chineză, fiind achiziţionate în 

modalitatea descrisă anterior. 

Precizăm că în imobilul din Bucureşti, str. …… au fost descoperite la 

percheziţie două fragmente de parchet identic cu cel montat în camerele imobilului, 

care pe partea nelucioasă purtau inscripţia „MU DI BAN YSD”. Acestea erau de 

acelaşi fel cu parchetul montat în toate imobilele percheziţionate. 

 

 

II. 2  Lucrări de tâmplărie efectuate de SC CONIMPULS  SRL la imobilul din 

Bucureşti, str. …… 

 

Imobilul situat în Bucureşti, str. …… a fost  dobândit de  Tamara  Cernaşov  

(mătuşa învinuitei DANIELA NĂSTASE) în anul 2001 în baza contractului  de 

vânzare – cumpărare  cu încheiere de autentificare nr. 1109/10.09.2001  - BNP 

„Camelia Mândra Gheorghiu”. La data de 29.01.2002, aceasta a vândut imobilul  

numitului Paul Opriş, fiind încheiat contractul  de vânzare – cumpărare autentificat 

sub nr. 139/29.01.2002 la acelaşi birou notarial. 

În perioada martie – aprilie 2002, S.C. CONIMPULS S.A, a  efectuat lucrări de 

construcţie şi renovare  la acest imobil în valoare totală de 13.233.152.080 ROL. 

Lucrările efectuate sunt înregistrate în contabilitatea societăţii pe codul 6718  - 

„Prestări servicii către terţi”,  situaţiile de lucrări lunare, întocmite de Grigoraş 

Constanţa şi Alexe Alice – Maria, nu sunt semnate de către beneficiar, iar 

contravaloarea acestora nu a fost facturată decât parţial. 

Din verificările efectuate în evidenţa contabilă a societăţii rezultă  că pentru 

aceste lucrări, S.C. COMIMPULS  S.A.  a emis  facturile fiscale nr. ……/07.02.2003 

în valoare  de 1.000.000.000 ROL şi nr. ……/28.03.2003 în valoare de 1.774.337.815 

ROL având ca beneficiar pe Paul Opriş şi reprezentând c/valoare  lucrări de amenajare 

locuinţă Bucureşti. 

 Contravaloarea celor două facturi emise  a fost achitată, astfel: 
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- 978.000.000 ROL (reprezentând  plată parţială fact. ……/07.02.2003) cu 

dispoziţiile de încasare  şi chitanţele fiscale  nr. …… din 17.02.2003, …… din 

24.02.2003  emise pe numele de Paul Opriş. 

- 1.650.000.000 ROL (reprezentând plată parţială factura  ……/28.03.2003) cu 

dispoziţiile de încasare şi chitanţele nr. ……/04.04.2003, ……/09.04.2003, …… 

(14.04.2003,  ……/21.04.2003, ……/21.04.2003 emise pe numele Paul Opriş; 

- 146.337.815 ROL prin Ordin de plată întocmit pe numele lui Paul Opriş 

viramentul fiind efectuat în contul S.C.  CONIMPULS S.A.  Bacău deschis la ……. 

Din cercetările efectuate rezultă că suma de 978.000.000 ROL a fost  depusă la 

casieria societăţii de către învinuita IRINA PAULA JIANU, iar dispoziţiile de 

încasare şi  chitanţele aferente au fost emise  pe numele Paul Opriş la solicitarea 

acesteia. 

Cu privire la  suma de 1.650.000.000 ROL s-a stabilit, de asemenea că a fost 

încasată în baza dispoziţiei de încasare  din data de 03.04.2003 de la învinuita IRINA 

PAULA JIANU cu titlu de „creditare societate”. 

 În perioada 04– 21.04.2003 sunt înregistrate  cinci dispoziţii de plată către 

IRINA PAULA JIANU potrivit cărora S.C. CONIMPULS S.A.  îi restituie acesteia 

suma de 1.650.000.000 ROL. 

Această operaţiune este dublată de emiterea pentru aceeaşi sumă a unor 

dispoziţii de încasare şi a chitanţelor de plată aferente pe numele Paul Opriş. 

În această modalitate provenienţa sumei de 1.650.000.000 ROL este disimulată, 

creându-se  aparenţa că a fost achitată de către Paul Opriş. 

În contabilitatea societăţii nu au fost identificate contracte încheiate cu Paul 

Opriş, situaţii de lucrări sau alte documente  care să ateste că ar fi beneficiarul lor. 

Cercetările efectuate atestă că  proprietarii acestui imobil şi beneficiarii 

lucrărilor sunt învinuiţii ADRIAN NĂSTASE  şi DANIELA NĂSTASE, 

persoane pentru care înv. IRINA PAULA JIANU a dispus efectuarea lucrărilor 

pe cheltuiala societăţilor şi sub un beneficiar fictiv.  

b) Cu privire la acelaşi imobil în  contabilitatea S.C. VERTCON S.A.  Bacău au 

fost înregistrate cheltuieli în sumă de 584.935.952 ROL, reprezentând: 
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- 484.365.392 ROL în baza facturii fiscale 0821428/09.10.2003 emisă de S.C. 

TITAN MAR S.A. Bucureşti şi având ca obiect „cv situaţie de lucrări placaje piatră 

str. ……, Bucureşti”, factură achitată cu O.P. 265/15.10.2003; 

- 100.300.560 ROL reprezentând c/valoarea unei „uşi garaj LPU 40 striată maro 

RAL 8017 marca Hormann” montată de către  furnizorul S.C. BIT TECH SRL  

Bucureşti la imobilul  din Bucureşti, ……, …… şi achitată de către S.C. VERTCON 

S.A.  cu  OP nr. 300/12.11.2003 în baza facturii fiscale nr. ……/12.11.2003 emisă de 

furnizor. Din verificările efectuate rezultă că, S.C. VERTCON S.A  a înregistrat  

c/val. facturii emise de S.C. TITAN MAR S.A.  pe cheltuielile societăţii  şi la circa un 

an de zile a emis  factura seria BC VEA nr. ……/29.12.2004 în valoare de 

484.635.392 ROL către Paul Opriş, factură ce nu a fost achitată. 

c) S.C. REGAL GLASS  SRL a executat la imobilul din Bucureşti, ……, lucrări 

în valoare de 1.495,10 Euro, constând în montarea unei uşi de aluminiu şi executarea 

tâmplăriei PVC cu geam termopan la un balcon. 

 

Pe baza probelor administrate în cauză s-au stabilit următoarele: 

 

1. Proprietarii imobilului din str. …… sunt învinuiţii ADRIAN 

NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE 

 

 În sprijinul acestei afirmaţii invocăm următoarele probe: 

 

- Imobilul situat în Bucureşti, …… a fost dobândit de Tamara Cernăşov 

(mătuşa învinuitei DANIELA NĂSTASE), în anul 2001, potrivit contractului de 

vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1109/10.09.2001 de Biroul Notarului Public 

„Camelia Mândra Gheorghiu”. La data de 29.01.2002, Tamara Cernăşov a vândut 

acest imobil lui Opriş Paul, ocazie cu care s-a încheiat contractul de vânzare – 

cumpărare autentificat sub nr. 139/29.01.2002 la acelaşi biroul notarial.  

- Primele lucrări la acest imobil au fost efectuate în luna septembrie 2001, când 

proprietar era încă Tamara Cernăşov.   
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- Atât în perioada în care potrivit documentelor proprietar era Tamara Cernăşov 

cât şi ulterior  imobilul a fost administrat de către GRIGORE GHEORGHE, un 

apropiat al familiei Năstase, aşa cum rezultă şi din scrisoare adresată de înv. 

DANIELA NĂSTASE martorului IOAN PĂUN. 

- Din declaraţiile martorilor Deju Ştefan, Deju Vasile, Mihu Nicolae, Ţibu 

Mihai, Jora Magdalena, Şopu Marian rezultă că învinuiţii NĂSTASE ADRIAN şi 

NĂSTASE DANIELA s-au comportat pe întreaga perioadă de efectuare a 

lucrărilor ca adevăraţi beneficiari ai acestora, verificând stadiul lucrărilor, calitatea 

acestora, purtând discuţii cu executanţii cu privire la lucrările de design precum şi cu 

privire la anumite soluţii tehnice, stabilind destinaţia încăperilor imobilului. Din 

declaraţiile martorilor rezultă că era de notorietate că proprietari ai imobilului sunt 

învinuiţii Năstase Adrian şi Năstase Daniela. Astfel: 

Martorul  Deju Ştefan declară că în toamna anului 2001 s-a  deplasat la 

Bucureşti, împreună cu tatăl său, Deju Vasile şi un coleg instalator  pentru a verifica 

centrala termică şi instalaţia de încălzire aferente imobilului din ……. Centrala 

termică era montată în subsol iar în imobil se afla o persoană  despre care martorul îşi  

aminteşte că se numea Grigore. În anul 2003 sau chiar în anul 2002 susţine că  a 

executat lucrări de montaj instalaţie aer condiţionat marca Daikin la imobilul din 

……. În aceeaşi perioadă, martorul susţine că efectua lucrări şi la imobilul din ……. 

 Martorul Deju Ştefan susţine că nu cunoaşte date cu privire la proprietarul 

imobilului din ...... şi că personal nu l-a văzut niciodată pe Paul Opriş în acest imobil 

pe perioada efectuării lucrărilor. Relevantă sub aspectul stabilirii beneficiarului 

real al lucrărilor este declaraţia acestuia cu privire la vizitarea imobilului de 

către învinuiţii NĂSTASE ADRIAN şi NĂSTASE DANIELA. În cadrul acestei 

vizite martorii Mihu Nicolae şi Chirilă Ioan au prezentat învinuiţilor NĂSTASE 

ADRIAN şi NĂSTASE DANIELA stadiul lucrărilor. Aceştia nu numai că au vizitat  

imobilul şi au văzut lucrările executate dar au solicitat şi „amplasarea într-un 

dulap de haine a aparatului de aer condiţionat”, fapt ce dovedeşte în mod cert că 

învinuiţii nu erau simpli vizitatori ci beneficiarii reali ai lucrărilor, cu atât mai 

mult cu cât această solicitare a dus la crearea unei stări de tensiune între aceştia şi 
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martorul Deju Ştefan care a susţinut că montat în acest loc aparatul nu ar mai fi 

eficient.  

 

 Martorul DEJU VASILE – preşedinte la SC CONIMPULS SA Bacău, 

confirmă cele declarate de martorul DEJU ŞTEFAN şi în plus declară cu privire la 

imobilul din ……: 

„…Singurele persoane cu care comunicam din partea beneficiarului acestui imobil 

era d.na Daniela Năstase, care de cele mai multe ori era însoţită de arhitecta 

Magdalena Jora……………………………………………………………………….. 

În plus de aceasta, faptul că la faţa locului venea în vizită şi chiar control d.na 

Daniela Năstase m-a făcut să nu mai insist pe această temă, fiind convins că lucrurile 

se vor regla din mers. 

 Pe d.na Daniela Năstase o ştiam încă din momentul în care efectuam lucrările 

în str. ……, şi anterior o văzusem şi la sediul CONIMPULS de la Bacău. 

 În perioada 2002-2003, eu, personal, am văzut-o în vizită la imobilul din str. 

…… pe Daniela Năstase de 2 sau 3 ori, însă am aflat de la colegii mei că ea a venit 

în control de mult mai multe ori. 

 Repet, niciodată nu l-am văzut pe Paul Opriş, şi din cauza faptului că atât la 

imobilul din str. ……, cât şi la imobilul din str. …… veneau în vizită de control d.na 

Daniela Năstase şi arhitecta Magdalena Jora, percepţia mea era că beneficiarul 

lucrărilor, la ambele imobile, este familia Năstase. 

 În aceste vizite de control efectuate de Daniela Năstase şi Magdalena Jora, 

acestea dădeau şi indicaţii sau făceau observaţii cu privire la soluţiile arhitecturale 

ale lucrării, precum şi alte aspecte legate de continuarea lucrărilor. 

 D.na Daniela Năstase ne-a atras atenţia că d.na Magdalena Jora va 

supraveghea şi mai mult aceste lucrări, motiv pentru care trebuia să-i ascultăm 

sfaturile. De altfel, îmi aduc aminte, în cel puţin două rânduri, că eu, personal, 

m-am deplasat la cabinetul de arhitectură al d.nei Magdalena Jora (situat undeva în 

zona C……) pentru a primi indicaţii cu privire la materialele ce urma să le folosim la 

ambele imobile….” 
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 Martorul Mihu Nicolae – director executiv la SC Vertcon SA, declară că a fost 

desemnat de directorul Deju Vasile să supravegheze lucrările executate de societate la 

imobilul din ……. Cu privire la beneficiarul lucrărilor martorul susţine că din 

discuţiile purtate cu persoane din conducerea societăţii a înţeles că beneficiarul 

acestora ar fi Paul Opriş, persoană pe care personal susţine că nu a văzut-o niciodată. 

Martorul susţine că stadiul lucrărilor era verificat periodic de către martora Mady 

Jora care a venit de mai multe ori la imobil însoţită de înv. Năstase Daniela, 

împreună cu care a verificat lucrările efectuate. Mai mult înv. Daniela Năstase 

participa şi la discutarea  soluţiilor tehnice pentru efectuarea lucrărilor solicitate, a 

solicitat refacerea anumitor lucrări efectuate şi a purtat discuţii cu executanţii pe 

probleme de design, a solicitat întocmirea unui grafic cu finalizarea lucrărilor, 

grafic ce a fost predat „la imobilul din strada …… sau la biroul de avocatură a lui 

Adrian Năsatase”. Toate acestea demonstrează în mod cert că învinuita Năstase 

Daniela   se comporta  ca un adevărat beneficiar al lucrărilor.   

 

 Martora Jora Magdalena, de profesie arhitect, declară că a oferit învinuiţilor 

NĂSTASE ADRIAN şi NĂSTASE DANIELA consultanţă tehnică pentru imobilele 

din …… şi ……, precizând că a vizitat de mai multe ori imobilul din ……. Martora 

susţine că vizitele la imobilul din …… le-a efectuat la solicitarea expresă a înv. 

Năstase Daniela şi că de foarte multe ori a fost chiar însoţită de înv. NĂSTASE 

DANIELA. Cu privire la proprietarul imobilului martora susţine că nu a ştiut 

niciodată cine este, însă susţine că în timpul unei vizite la imobilul din ......, înv. 

NĂSTASE ADRIAN a recomandat ca destinaţia de birou să fie dată unei alte încăperi 

decât cea aleasă de ea împreună cu înv. DANIELA NĂSTASE . 

Mai mult, martora Jora Magdalena declară că, în primele luni ale anului 2006 a 

efectuat o vizită la imobilul din str. ...... la solicitarea înv. Năstase Daniel, vizită în 

cadrul căreia aceasta i-a spus că va fi chemată la DNA şi i-a sugerat să declare că  

proprietarul imobilului din str....... este Paul Opriş, tocmai pentru că  nu cunoştea 

nimic în legătură cu acest nume.  
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Faptul că înv. NĂSTASE DANIELA supraveghea lucrările efectuate la 

imobilul din ......, solicita prezenţa martorei ca şi consultant şi chiar stabilea 

împreună cu înv. NĂSTASE ADRIAN destinaţia încăperilor denotă în mod cert că 

cei doi învinuiţi erau beneficiarii lucrărilor. Precizarea făcută martorei de către cei 

doi învinuiţi în timpul anchetei în sensul că proprietarul imobilului din ...... este 

Paul Opriş denotă că aceştia au încercat să înlăture în acest mod ceea ce era 

evident, ca urmare a faptelor descrise, respectiv faptul că erau beneficiarii şi 

proprietarii reali ai imobilului. Învinuiţii înşişi erau convinşi că au fost percepuţi de 

executanţi şi colaboratori ca beneficiari ai lucrărilor.  

 

Martorul Ţibu Mihai - director de lucrare de lucrare la punctul de lucru ......, 

declară cu privire la beneficiarul lucrării atât timp a coordonat lucrările de la ......, nu l-

a cunoscut pe PAUL OPRIŞ şi „nici nu am auzit vehiculându-se numele acestuia ca 

beneficiar al lucrării.” Martorul susţine că din partea beneficiarului, respectiv atunci 

când s-au efectuat lucrări de demolare, decapare, turnări betoane, lucrările au fost 

supravegheate de către Grigore. Atunci când a trecut la compartimentarea imobilului, 

lucrările au fost coordonate   de către Magdalena Jora, despre care ştia că este 

arhitectă şi pe care o cunoştea de la lucrarea din .......  

 Martorul susţine că a asistat la mai multe convorbiri telefonice, între Mady Jora 

şi învinuita Daniela Năstase, referitor la lucrările din ......, şi declară că aceasta îi 

comunica stadiul lucrărilor şi o  consulta asupra materialelor folosite la finisaje. De 

asemenea, susţine că le-a întâlnit  pe Mady Jora şi înv. Daniela Năstase la ...... şi a 

discutat cu acestea referitor la lucrările pe care le efectua la imobilul din ...... . 

 Relevantă este declaraţia martorului despre discuţiile dintre Grigore şi învinuiţii 

NĂSTASE DANIELA şi NĂSTASE ADRIAN:  

„D-ul Grigore, despre care am vorbit anterior spunea tot timpul că a discutat 

cu şeful sau şefa, înţelegând prin aceasta Daniela Năstase sau Adrian Năstase. 

Nici pe Mady Jora nu am auzit-o discutând niciodată despre Paul Opriş. 

Îmi amintesc chiar că la un moment dat, Mady Jora a rămas fără baterie la 

telefon şi mi-a solicitat telefonul meu pentru a discuta cu Daniela Năstase. După 
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finalizarea convorbirii mi-a solicitat să şterg din memoria telefonului, numărul şi în 

prezenţa acesteia, am efectuat operaţiunea de ştergere.” 

Martora declară că atât timp a supravegheat lucrările la ......, DANIELA 

NĂSTASE şi ADRIAN NĂSTASE nu au venit la acest imobil, însă cunoaşte  că 

aceştia au avut întâlniri cu maistrul Chirilă, după program, perioadă în care el se  afla 

la punctul de lucru.  

 

 Martorul Şopu Marian, fost ofiţer SPP în perioada 02.11.1995 – 04.09.2005, 

iar din luna  martie 2001  şef birou aghiotant al primului – ministru al României, 

declară că în perioada 2000 – 2004 potrivit atribuţiilor de serviciu l-a însoţit pe Adrian 

Năstase la mai multe imobile din Bucureşti şi, respectiv, la un imobil din com. C.......  

 Acesta îşi aminteşte  că în perioada 2002 – 2003, l-a însoţit pe înv. ADRIAN 

NĂSTASE la imobilul din ......, ocazie cu care, în timp ce se afla în curte iar înv. 

ADRIAN NĂSTASE în imobil, a venit o persoană, pe care la aceea dată nu o 

cunoştea, şi despre care a aflat ulterior, că ar fi angajat la Ministerul de Externe care i-

a predat un pistol calibru 5,42 mm. Această persoană pe nume Grigore i-a spus că 

pistolul a fost găsit în podul casei la îmbinarea dintre 2 grinzi. 

Martorul declară că a preluat  acest pistol fără a întocmi vreun document şi 

susţine că fără a purta  discuţii cu privire la această armă cu înv. Adrian Năstase l-a 

predat numitului Toma Zaharia, într-o pauză a şedinţei de guvern fără a întocmi vreun 

document. Modul în care s-a procedat într-o astfel de situaţie de către persoana ce 

asigura paza învinuitului ADRIAN NĂSTASE denotă notorietatea  faptului  că 

învinuitul  era proprietarul imobilului. În caz contrar atribuţiile ce îi reveneau i-ar fi 

impus martorului să facă toate demersurile legale pentru a asigura securitatea primului 

– ministru.  

În concluzie, lucrările de la imobilul din ...... au fost dispuse, 

supravegheate, coordonate de către învinuiţii DANIELA NĂSTASE şi ADRIAN 

NĂSTASE care pe toată perioada de derulare a lucrărilor şi-au exercitat 

prerogativele de proprietari ai imobilului. 
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2. Deşi nu mai avea nici o calitate în societate învinuita IRINA PAULA 

JIANU exercita în continuare controlul asupra acestor societăţi. 

Aceasta a solicitat celor trei societăţi efectuarea lucrărilor la imobilul 

din ....... 

 

Martorul DEJU VASILE declară:  

„ Pentru a se înţelege mai bine relaţia dintre mine şi Irina Paula Jianu, arăt că, 

în anul 2002, am fost numit în funcţia de preşedinte de Irina Paula Jianu, cu toate că 

era deja plecată la Bucureşti, la ISC. Pentru că acţionar majoritar la CONIMPULS 

era Sergiu Sechelariu, pentru a clarifica lucrurile, l-am întrebat pe Sergiu cine îmi 

este şef şi cui trebuie să-i ascult ordinele şi indicaţiile în ceea ce priveşte activitatea 

firmei. Sergiu Sechelariu mi-a spus atunci, şi ori de câte ori l-am mai întrebat, că 

trebuie să ascult de ceea ce spune Irina Paula Jianu, considerând prin aceasta că 

Irina Paula Jianu fusese mandatată de acţionarul majoritar al firmei să coordoneze 

societatea. 

 Chiar după plecarea la Bucureşti, Irina Paula Jianu, repet, a continuat să 

coordoneze activitatea SC CONIMPULS SA. Coordonarea era una efectivă şi 

consta în faptul că o dată sau de două ori pe lună, de cele mai multe ori sâmbăta, 

venea la Bacău şi îmi solicita mie şi lui Popa Cristina (care răspundea în principal 

de problemele economice ale firmei) să-i facem câte un raport verbal cu privire la 

situaţia economică a firmei. Popa Cristina, în aceste împrejurări, îi prezenta, dacă 

era nevoie, şi documente financiar-contabile după ce în prealabil îi comunica 

verbal situaţia punctelor de lucru, a proiectelor aflate în lucru, a încasărilor firmei. 

Dacă mai avea nevoie de lămuriri, eu o chemam pe Tania (Dornea Dacica), care era 

director economic la SC CONIMPULS SA Bacău, şi care colabora cu Popa Cristina 

conform unei decizii luate tot de Irina Paula Jianu. 

 Repet, Irina Paula Jianu, în perioada 2002-2004, a coordonat şi verificat 

activitatea SC CONIMPULS SA Bacău, primind informări periodice, verbale, cu 

privire la situaţia firmei, şi dacă era cazul putea cere schimbarea unor oameni care 

nu corespundeau profesional….”. 
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Cu privire la persoana ce a solicitat societăţii SC CONIMPULS SA efectuarea 

lucrărilor la imobilul din ...... martorul DEJU VASILE declară că în primăvara anului 

2002, într-una din sâmbetele în care Irina Paula Jianu venea la sediul firmei, aceasta i-

a comunicat că urmează ca firma SC CONIMPULS SA să execute o lucrare de 

renovare la imobilul din str......., unde în urmă cu câteva luni porniseră o centrala 

termică. Mrtorul susţine că în  această convorbire, IRINA PAULA JIANU i-a atras 

atenţia că „societatea urmează să primească bani pentru această lucrare, aceasta în 

comparaţie cu lucrarea din str......., unde societatea, din ceea ce auzisem eu, urma 

să primească doar 50%, după terminarea lucrării.”  

Martorul declară că „lucrarea de renovare a imobilului din str....... a fost 

efectuată la solicitarea Irinei Paula Jianu care, de altfel, mi-a şi înmânat un proiect 

în acest sens întocmit de SC VANEL EXIM SRL”. 

 

Martora POPA CRISTINA declară că din luna februarie 2001, Irina Paula 

Jianu nu a mai avut nici o calitate în cadrul celor trei societăţi însă a continuat să 

coordoneze activitatea acestora şi după această dată. Martora susţine că, IRINA 

PAULA JIANU prin prisma legăturilor pe care le avea cu familia Năstase  se interesa 

personal de stadiul lucrărilor efectuate de către cele 3 societăţi la imobilele aparţinând 

familiei Năstase, respectiv: ......, ...... şi .......  

„….Săptămânal trebuia să-i prezentăm situaţia materialelor consumate, 

situaţia cheltuielilor efectuate şi resursele financiare de care dispuneam pentru 

continuarea lucrărilor. Având în vedere specializarea dânsei, Irina Paula Jianu 

monitoriza din punct de vedere tehnic lucrările efectuate, ceea ce presupunea 

prezentarea de către Hofman Eugen a unor situaţii de materiale. Din discuţiile 

purtate cu alţi colegi am înţeles că a efectuat şi câteva vizite la obiectivele în lucru. 

Din câte am înţeles, Irina Paula Jianu fusese desemnată de către Consiliul de 

administraţie al SC CONIMPULS S.A.  Bacău să monitorizeze  lucrările efectuate 

pentru familia Năstase, încă din  perioada când era director tehnic al acestei 

societăţi. Este adevărat că după plecarea lui Sergiu Sechelariu la Bucureşti, Irina 

Paula Jianu a primit un mandat verbal din partea acestuia pentru administrarea 
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societăţilor. Sergiu Sechelariu ne-a solicitat ca orice problemă legată de 

administrarea societăţii să o discutăm cu Irina Paula Jianu. Pe cale de consecinţă 

aceasta acţiona atât ca reprezentant al intereselor familie Năstase, cât şi ca 

împuternicit al lui Sergiu Sechelariu. 

În momentul în care am preluat  pachetele de acţiuni de la SC VERTCON S.A.  

Bacău lucrările de la obiectivul ...... erau deja demarate, ca atare eu am preluat 

această situaţie de fapt şi nu am putut să continui ceea ce s-a început. Cunoşteam 

relaţiile personale ale Irinei Paula Jianu cu familia Năstase, faptul că aceasta 

reprezintă interesele familiei Năstase în relaţia cu societăţile din Bacău şi nu am avut 

cum să mă opus solicitărilor acesteia de efectuare a unor lucrări ce reprezentau o 

pierdere pentru societate şi un avantaj pentru familia Năstase. Poziţia de la acel 

moment al familie Năstase a constituit un factor de presiune asupra mea. Deşi eram 

acţionar majoritar al SC VERTCON S.A.  şi administrator al acestei societăţi, şi 

teoretic deţineam controlul, în mod practic relaţia comercială cu familia Năstase nu 

am avut nici un cuvânt de spus. Precizez de asemenea că aceste lucrări au fost 

singurele care nu au adus nici un beneficiu societăţii....” 

 

 Martorul SERGIU SECHELARIU declară că, în perioada 2000-2005 nu s-a 

ocupat de firma SC CONIMPULS SA întrucât avea numeroase responsabilităţi ca 

secretar de stat la MLPTL şi că de această firmă s-a ocupat IRINA PAULA JIANU. 

 Martorul declară : „În opinia mea, singura responsabilă de modul în care a 

decurs relaţia SC CONIMPULS – familia Năstase este Irina Paula Jianu care a 

avut întreaga putere şi autonomie să dea toate dispoziţiile pe care le-a dat.” 

 

Martorul CHIRILĂ IONEL – maistru constructor la SC CONIMPULS SA 

Bacău declară cu privire la lucrările efectuate de societate la imobilul din ...... că prin 

2001 şeful său, Ţibu Mihai, i-a spus că a fost informat de la firmă că în câteva zile 

urmează să înceapă o nouă lucrare, respectiv renovarea clădirii din str. ...... . La scurt 

timp, susţine că  a fost contactat telefonic de IRINA PAULA JIANU care i-a solicitat 

să se deplaseze la imobilul din str......., deoarece trebuie să execute o lucrare de 
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renovare. La faţa locului s-a întâlnit cu Irina Paula Jianu, care era însoţită de 

proiectantul Amîiei Volodea şi încă o persoană. La această întâlnire martorul susţine 

că au vizionat  imobilul din str......., IRINA PAULA JIANU fiind cea care i-a pus în 

temă că urmează ca în lunile următoare să efectueze o lucrare de renovare la acest 

imobil. Irina Paula Jianu i-a explicat că proiectanţii au venit  la faţa locului, pentru a 

realiza schiţele specifice în baza cărora, trebuiau efectuate lucrările de renovare.   

 În concluzie, pe baza probatoriului testimonial administrat în cauză se 

poate susţine cu certitudine că după numirea ca inspector general la ISC, 

învinuita IRINA PAULA JIANU  a continuat să exercite controlul asupra celor 

trei societăţi – SC CONIMPULS SA, SC REGAL GLASS SRL şi SC VERTCON 

SA, dispunând administratorilor acestor societăţi cu privire la lucrările ce urmau 

a fi efectuate, stabilind modalitatea de contractare şi supraveghind personal 

lucrările efectuate de acestea la imobilele din ......, ...... şi ....... 

 

3. Societăţile comerciale care au executat aceste lucrări nu au nici un 

temei legal să solicite plata prestaţiilor,  de la proprietarul Paul Opriş 

ori succesorii săi în drepturi, întrucât nu a existat nici o convenţie 

scrisă sau verbală cu acest obiect între S.C. Conimpuls S.A. Bacău, 

S.C. Vertcon S.A. Bacău, S.C. Regal Glass S.R.L. Bacău şi Paul Opriş, 

situaţiile de lucrări nu au fost confirmate de către acesta şi nu au fost 

emise facturi care să fie însuşite de către numitul Paul Opriş. Din 

cercetările efectuate rezultă că beneficiarul lucrărilor a fost ascuns, 

acestea fiind înregistrate în contabilitate sub diferite coduri la 

solicitarea învinuitei IRINA PAULA JIANU.  

 

Reţinem în acest sens următoarele: 

 

- În evidenţa contabilă a societăţilor executante nu sunt înregistrate contracte cu 

beneficiarii lucrărilor din ....... 
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- Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că societăţile executante ale 

lucrărilor din ...... nu au avut posibilitatea negocierii şi încheierii unui contract cu 

beneficiarii lucrărilor de la imobilul din ...... întrucât efectuarea lucrărilor a fost 

impusă de IRINA PAULA JIANU, nu au avut un contact direct cu beneficiarii, toate 

dispoziţiile fiindu-le transmise prin intermediul acesteia. Mai mult, modalitatea de 

înregistrare în contabilitatea a acestor lucrări şi modalitatea de facturare a fost stabilită 

tot de către învinuita IRINA PAULA JIANU. Învinuita IRINA PAULA JIANU 

stabilea materialele ce urmau a fi utilizate, furnizorii de materiale modalitate de 

achitarea a acestora. Astfel:  

Martorul Ţibu Mihai declară că, de regulă, atunci când demara lucrările la un 

punct de lucru, primea autorizaţia de construcţie. În cazul lucrărilor efectuate la 

punctul de lucru susţine că nu a primit nici autorizaţie de construcţie şi nici nu am 

văzut vreun contract încheiat cu beneficiarul lucrării. Martorul a contactat-o telefonic  

pe  învinuita Irina Paula Jianu, şi a întrebat-o de autorizaţie iar aceasta  i-a răspuns că 

nu are nevoie de autorizaţie, întrucât lucrează pentru Primul-ministru, Adrian Năstase 

şi nu- i va cere nimeni autorizaţie.  

Martorul susţine că de asemenea, că a vrut să încheie un contract cu REBU 

pentru ridicarea molozului şi tot, învinuita Irina Paula Jianu i-a spus că nu are nevoie 

de SC REBU  şi să se descurce singuri.  

Cu privire la materialele necesare pentru  efectuarea lucrărilor martorul declară 

că  le solicita de la Bacău, de la SC CONIMPULS SA. în baza necesarului de care îl 

întocmea şi îl semna împreună cu maistrul Chirilă. Martorul susţine că materiale de 

construcţii erau depozitate la imobilul din ......, întrucât în ...... nu era posibilitatea 

parcării la descărcare. 

 Cu privire la tâmplăria utilizată martorul declară că a fost confecţionată şi 

montată  de către SC DOVA  din Timişoara, societate recomandată de către Irina 

Paula Jianu. Martorul susţine că tot IRINA PAULA JIANU le-a comunicat că trebuie 

înlocuită ţigla de pe acoperiş şi furnizorul de tablă, respectiv o societate din Piatra 

Neamţ. 

 Cu privire la plăţile către furnizori martorul decalară: 
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„…Tot Irina Paula Jianu dirija şi ordona plăţile către această societate din 

Timişoara şi în general către toţi furnizorii de materiale de finisaj, aferente lucrărilor 

din ......….” 

Din declaraţia  martorului rezultă că în urma unor discuţii contradictorii cu înv. 

Irina Paula Jianu, legată de lucrările efectuate în Bucureşti, mai precis tehnologia de 

montaj a parchetului pentru imobilul din ...... şi ......, şi de reţetele de preparare a unor 

mortare, în anul 2004, a fost schimbat din şef de lucrare pe Bucureşti şi a fost trimis la 

Bacău. 

 „….Precizez că Irina Paula Jianu, adusese pentru cele 2 imobile din Bucureşti, 

un parchet exotic de provenienţă chinezească şi cuie pentru montaj. 

 Până la acea dată, SC CONIMPULS SA  nu mai folosise astfel de parchet. Am 

văzut pe o maşină, reclama unei firme din Bucureşti, care promova montarea 

parchetului exotic. Am sunat la această firmă, şi mi s-a spus că parchetul se montează 

cu un adeziv special, şi că nu se folosesc cuie, fapt pe care l-am comunicat Irinei Paula 

Jianu. Reacţia dânsei a fost una violentă, spunându-mi că nu am dreptul să mă 

amestec eu în lucrările de montaj a unui parchet pe care nu l-am comandat şi nu l-

am adus eu.  

 Ulterior, am mai avut o discuţie  la sediul ISC, în biroul  Irina Paula Jianu 

legat de reţetele de fabricare a mortarelor uscate. 

 După această discuţie dânsa a dat o circulară în ţară, referitor la interzicerea 

fabricării mortarelor uscate, pentru toate staţiile de betoane, iar eu am fost mutat la 

Bacău. 

 Tot în aceeaşi perioadă, urmare a deciziei Irinei Paula Jianu a fost schimbat 

preşedintele firmei, fiind numit Deju Vasile. 

 Doresc să precizez că şi după numirea ca inspector general de stat la 

Inspectoratul General în Construcţii, Irina Paula Jianu a continuat să controleze 

societăţile la care a fost acţionar, afirmând că ea le-a înfiinţat şi că nu le lasă pe 

mâna nimănui.” 
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 - Din cercetările efectuate rezultă că înv. IRINA PAULA JIANU a solicitat 

reprezentanţilor societăţilor prestatoare de lucrări să nu evidenţieze în documentele 

contabile, situaţiile de lucrări, bonurile de consum numele beneficiarului, aspect ce 

denotă că PAUL OPRIŞ nu era beneficiarul real al lucrărilor şi că s-a dorit ascunderea 

faptului că se efectuau lucrări la un imobil aparţinând învinuiţilor ADRIAN 

NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE.  

 Martorul GRIGORAŞ CONSTANŢA – inginer instalaţii la SC 

CONIMPULS SA Bacău declară că personal se deplasa la Bucureşti la punctul de 

lucru din ......, efectua măsurători şi verifica stadiul fizic al lucrărilor. În baza 

măsurătorilor efectuate martora declară că a întocmit situaţiile de lucrări. Martora 

decalară că pe situaţiile întocmite nu a precizat numele beneficiarului întrucât nu 

cunoştea cine este acesta. Pe baza situaţiilor de lucrări era făcută raportarea manoperei 

şi tot pe baza acesteia era facturată producţia către beneficiar. 

        Cu privire la beneficiarul lucrărilor martora face următoarele precizări: 

„…De regulă, cunoşteam beneficiarul cu prilejul deplasărilor efectuate la pct. 

de lucru, sau acesta se interesa din proprie iniţiativă de stadiul lucrărilor şi 

facturarea acestora potrivit clauzelor contractuale. 

Cu prilejul deplasărilor efectuate la pct. de lucru din ...... am cunoscut un 

anumit domn Grigore,  despre care presupun că era reprezentantul beneficiarului. 

Acesta ne însoţea în timp ce vizualizam stadiul fizic al lucrărilor, împreună cu şeful de 

şantier, Ţibu Mihai, respectiv Mihu Nicolae. Personal, nu am întrebat niciodată pe 

Ţibu Mihai sau pe Mihu Nicolae cine este proprietarul imobilului. Este adevărat că 

printre muncitori circula un zvon că proprietarul este Adrian Năstase. 

Am întrebat-o pe Oţel Emilia ce facem cu situaţiile de lucrări, iar acesta mi-a 

spus să le întocmesc şi să le păstrăm la birou tehnic….” 

Martora OŢEL EMILIA – economist la SC CONIMPULS SA Bacău în 

perioada septembrie 2000- ianuarie 2003, economist la SC VERTCON S.A. Bacău în 

perioada februarie 2003 - aprilie 2004 şi director economic al acestei societăţi în 

perioada februarie 2003-mai 2009 declară că în anul 2003 a primit prin poştă de la SC 

TITAN MAR SA BUCUREŞTI factura fiscală nr. ...... /02.10.2003 în valoare totală 
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de 484.635.392 ROL şi că urmare a dispoziţiei primite de la POPA CRISTINA a 

achitat-o cu OP nr. 265/15.10.2003 deşi la data respectivă societatea nu înregistra 

lucrări la imobilul din Bucureşti, str. ...... ....... Martora precizează că în spatele acestei 

facturi nu exista vreo comandă din partea SC VERTCON SA Bacău însă precizează 

că în situaţia unor astfel de documente „sensibile” nu punea întrebări întrucât i se 

spunea că sunt pentru Bucureşti. Martora precizează că a înregistrat factura în contul 

„Prestări servicii către terţi fără să precizeze lucrarea, clientul şi obiectivul. În anul 

2003, tot din dispoziţia numitei POPA CRISTINA, martora susţine că a înregistrat în 

acelaşi cont c/val. unor facturi emise de SC REGAL GLASS SRL  Bacău în valoare 

totală de 2.207.227.832 ROL (2.626.601.120 ROL cu TVA) pe care le-a achitat către 

această societate. În anul 2004 martora susţine că la solicitarea Cristinei Popa a 

întocmit factura fiscală 1180502/29.12.2004 în valoare de  484.635.392 ROL având ca 

beneficiar pe Paul Opriş, factură pe care personal nu a transmis-o beneficiarului 

întrucât nu a transmis-o beneficiarului întrucât nu cunoştea date cu privire la acesta. 

Martora POPA CRISTINA confirmă aspectele relatate de către martora 

OŢEL ALINA şi precizează că potrivit practicii, despre factura emisă de către SC 

TITAN MAR SA a înştiinţat-o pe IRINA PAULA JIANU iar aceasta i-a dat dispoziţie să 

facă plata. Martora precizează că a achitat integral factura deşi nu exista un contract între 

VERTCON  şi SC TITAN MAR şi nici între VERTCON şi beneficiarul lucrărilor din 

....... 

  Cu privire la împrejurările în care a emis factura către PAUL OPRIŞ martora 

declară că „într-o discuţie directă cu Irina Paula Jianu”, aceasta  i-a dat dispoziţie să o 

factureze către beneficiarul obiectivului  din ......, indicându-i  numele unei persoane 

fizice, respectiv Opriş Paul. 

Martora precizează că în cadru acelor  discuţii, ce privea întocmirea acestei 

facturi, Irina Paula Jianu a asigurat-o că va achita ea, personal, c/val. facturii  în 

numele persoanei fizice.  

„…În legătură cu acest fapt, personal nu mai mi-am făcut alte probleme 

deoarece el urma logica practicii instituite de Irina Paula Jianu cu privire la emiterea 

documentelor financiar – contabile pentru lucrările al căror beneficiar era familia 
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Năstase şi al căror coordonator direct era Irina Paula Jianu….” 

 Martora DORNEA DACICA declară: 

„Notele de lucru sunt întocmite de către maistrul Chirilă şi sunt semnate de 

către Mihu Nicolae. În antetul acestora la rubrica „Obiectiv” se precizează 

„Bucureşti” iar la rubrica „Formaţia” se precizează „PSC Tell”, ceea ce înseamnă 

prestări servicii ....... Cu privire la situaţiile de lucrări ce mi-au fost prezentate astăzi 

constatat că la rubrica „beneficiar” nu este efectuată nici o menţiune, însă apreciez 

că aceasta nu prezintă relevanţă întrucât datele consemnate în notele de lucru se 

regăsesc în situaţiile de lucrări. Tot printre notele de lucru am identificat şi unele 

întocmite de către maistrul Chirilă şi vizate de către mine. Atât timp cât pe notele de 

lucru este precizat beneficiarul, iar datele din acestea sunt preluate în situaţiile de 

lucrări, consider că nu există dubii cu privire la beneficiarul lucrării. 

 Mi-au fost prezentate, astăzi data audierii, şi bonurile de consum, bonuri pe 

care se menţionează „Lucrarea ......” şi codul lucrării. Bonurile de consum sunt 

semnate de către maistrul Chirilă…..” 

 

4. Învinuita Irina Paula Jianu a coordonat şi supravegheat în mod direct 

efectuarea lucrărilor, stabilind materialele ce urmează a fi folosite, 

soluţiile tehnice pentru anumite lucrări, dispunând asupra modalităţii 

de înregistrare în contabilitatea şi stabilind modalitatea de decontare a 

lucrărilor între executanţi, cu furnizorii şi beneficiarii lucrărilor. 

Astfel: 

 

 Martorul Ţibu Mihai declară că în anul 2002, în timp ce lucra la obiectivul 

...... a fost anunţat de către înv. IRINA PAULA JIANU  că vor începe  o nouă lucrare, 

în strada ...... .......  

 Susţine că s-a deplasat la adresa indicată şi a găsit o persoană pe nume Grigore, 

în prezenţa căruia a vizionat imobilul  constatând  că este o clădire veche care necesita 

lucrări de consolidare, recompartimentări de spaţii şi finisaje interioare şi exterioare. 
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Martorul susţine că materialele necesare pentru  efectuarea lucrărilor le solicita 

de la Bacău, de la SC CONIMPULS SA. în baza necesarului de care îl întocmea şi îl 

semna împreună cu maistrul Chirilă. 

 Potrivit declaraţiei martorului materiale de construcţii erau depozitate la 

imobilul din ......, întrucât în ...... nu era posibilitatea parcării la descărcare. Tâmplăria 

a fost confecţionată şi montată  de către SC DOVA  din Timişoara, societate 

recomandată de învinuita IRINA PAULA JIANU. 

 Martorul susţine că tot învinuita IRINA PAULA JIANU dirija şi ordona 

plăţile către această societate din Timişoara şi în general către toţi furnizorii de 

materiale de finisaj, aferente lucrărilor din ....... 

Cu privire la lucrările efectuate martorul susţine că imobilul a fost 

compartimentat în 5 apartamente, că lucrările de mansardă s-au efectuat într-un pod 

imens, ce a fost compartimentat, în baza unor planşe iniţiale date de SC VANEL 

EXIM  şi adaptate de către Mady Jora, că a fost refăcut  acoperişul, în sensul că ţigla a 

fost înlocuită cu tablă tip PLANNJA, lucrare efectuată de o firmă din Piatra Neamţ. 

 Cu privire la firma din Piatra Neamţ  martorul susţine că a fost, de asemenea, 

aleasă de către înv. Irina Paula Jianu, persoană care i-a şi comunicat decizia de 

înlocuire a ţigROL, de pe acoperiş, cu tablă. 

 În urma unor discuţii contradictorii cu Irina Paula Jianu, legate de lucrările 

efectuate în Bucureşti, mai precis tehnologia de montaj a parchetului pentru imobilul 

din ...... şi ......, şi de reţetele de preparare a unor mortare, în anul 2004, martorul Ţibu 

Mihai declară că a fost schimbat din şef de lucrare pe Bucureşti şi a fost trimis la 

Bacău.  

   
 Martorul Mihu Nicolae declară că la imobilul  din  ...... s-au efectuat 

următoarele lucrări: decapări tencuieli, lucrări de consolidare a unui planşeu 

intermediar între parter şi etaj, lucrări de tencuială, zugrăveli, montat faianţă, gresie, 

instalaţii sanitare, electrice şi termice. Cu privire la materialele utilizate pentru 

realizarea lucrărilor de instalaţii sanitare şi electrice, precizează că o parte dintre 
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acestea erau de provenienţă din China, fiind etichetate şi inscripţionate  cu etichetă din 

care rezulta că provin din China. 

Potrivit declaraţiei martorului aceste materiale de provenienţă chinezească erau 

aduse de la un depozit din Bucureşti care nu aparţine  SC CONIMPULS, societate 

care  nu a avut niciodată depozit în Bucureşti. Bonurile de consum erau de regulă 

întocmite de către maistru şi vizate de către el, însă susţine că pentru pentru produsele 

chinezeşti nu crede că a întocmit bonuri de consum.  

 Periodic, fără a putea preciza dacă aceasta se întâmpla o dată la 2 – 3 săptămâni, 

stadiul lucrărilor şi calitatea acestora erau verificate  de către Mady Jora. 

* 

*  * 

  
Pentru a stabili valoarea totală a lucrărilor efectuate de cele trei societăţi la  

imobilul din ......, expertul  contabil a procedat la determinarea cheltuielilor 

înregistrate în contabilitatea acestora cu privire la acest obiectiv . 

 Cu privire la modul de organizare a  contabilităţii expertul a stabilit  

următoarele: 

 - pentru fiecare furnizor, client, lucrare de construcţii, materie primă şi material 

erau atribuite coduri; 

 - atât pentru personalul TESA cât şi pentru  fiecare echipă de muncitori, paznici 

etc. era  atribuit câte un cod. Centralizarea orelor lucrate  de către muncitori se făcea 

în foile colective de prezenţă, iar determinarea cuantumului  salariului lunar care i se 

cuvenea fiecăruia se făcea  în cadrul listelor tarifare pe echipe; 

 - cheltuielile cu transporturile directe sunt evidenţiate  distinct pe fiecare lucrare 

în parte, pe codul acesteia. 

 - pentru transportul salariaţilor la punctele de lucru  maiştrii ridicau bani din 

casierie pe bază de dispoziţii de plată, sumele de plată se înregistrau în contul  

avansuri spre decontare, iar în  nota contabilă se preciza numele maistrului; 

 - cheltuielile indirecte, cheltuielile generale şi  de administrare erau înregistrate 

în conturile de  cheltuieli aferente, departajarea pe tip  de cheltuială efectuându-se prin 
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documentul  Lista de control a datelor introduse prin  macheta D, iar repartizarea pe 

obiective se realiza prin situaţia preţ de cost – varianta 1 – Construcţii Montaj; 

 - cota de profit, cota de proiectare se stipulau în contractele pe care societatea le 

încheia cu terţii şi în devizele întocmite cu ocazia efectuării lucrării. 

 Societatea întocmea lunar Lista consumurilor de materiale – L 06, Situaţia 

cheltuielilor  Construcţii Montaj – varianta 1,  Situaţia cheltuielilor Ateliere proprii – 

varianta 2. 

 Expertul precizează că cheltuielile directe s-au înregistrat în conturile de 

cheltuieli în funcţie de natura acestora: 

 - consumul de materii prime şi materiale + cheltuieli cu transportul direct + 

cheltuielile cu salariile pe codul atribuit obiectivului ......, respectiv 6718. 

 Expertul a determinat cheltuielile înregistrate de societăţi pe obiectivul ......, 

stabilind următoarele: 

1. S.C. CONIMPULS S.A. BACĂU a înregistrat lucrările efectuate la 

obiectivul „............” sub codul 6718. 

 Pentru stabilirea consumului de materiale pe acest obiectiv s-a procedat la 

confruntarea situaţiei „L06 – Lista consumurilor de materiale pe obiectiv – Obiectiv  

6718 ...... Bucureşti” pentru perioada 2002 – 2004 cu bonurile de consum. 

 Din situaţia „L06 – Lista consumatorilor de  materiale pe obiective – Obiectiv 

6718 ...... Bucureşti” au rezultat următoarele: 

- pentru anul 2002 valoarea materialelor consumate pentru obiectivul „6718 – 

...... Bucureşti” este în valoare de 1.840.408.752 ROL (fără TVA). Consumurile de 

materiale au fost înregistrate  în conturile de cheltuieli „65881  - alte cheltuieli de 

exploatare” şi conturile analitice 60181, 60182, 60184, 60185 – cheltuieli cu materiile 

prime; 

- pentru anul 2003 valoarea materialelor  consumate pentru obiectivul „6718 – 

...... Bucureşti” este în valoare de 3.941.913.325,75 (fără TVA). 

Consumurile au fost înregistrate în conturile „65881 – alte cheltuieli de 

exploatare” şi conturile analitice 60281, 60282, 60284, 60283, 60288 – cheltuieli 

privind alte materiale consumabile, 
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- pentru anul 2004 valoarea materialelor  consumate pentru obiectivul „6718 – 

...... Bucureşti” este în valoare de 56.800.263 ROL (fără TVA). 

Valoarea consumurilor de materiale aferente obiectivului identificat sub 

codul „6718” pentru anul 2002, rezultată din însumarea tuturor  bonurilor de 

consum având înscris codul „6718” sau „obiectiv ......” este de 1.842.306.336 ROL. 

Expertul a stabilit o diferenţă între valoare de consum şi L06 în sumă de 

1.897.584 ROL ce provine din înregistrări eronate. 

 Valoarea consumurilor de materiale aferente  obiectivului ...... pentru anul 

2003, stabilită prin însumarea bonurilor de consum pe care este înscris codul 

„6718” şi / sau ......, menţionate în documentele intitulate „lista ieşirilor de materiale 

din gestiune”, respectiv „borderoul de ieşire din gestiune”, întocmite lunar şi pe 

gestiuni este de 3.898.665.378 ROL (fără TVA), diferenţa faţă de L06 provenind de 

asemenea din înregistrări eronate. 

Valoarea consumurilor de materiale aferente  obiectivului ...... pentru anul 2003 

este de 56.800.263 ROL (fără TVA), nefiind constatate diferenţe. 

Expertul stabileşte că valoarea consumului de materii prime şi materiale 

înregistrat pe cheltuieli de SC CONIMPULS SA în perioada 2002-2003 este de 

5.797.771.977 ROL . 

Cu privire la aparatele de aer condiţionat expertul a stabilit că în baza 

Contractului încheiat, SC ACV INSTAL SRL a emis către SC CONIMPULS SA 

Bacău un număr de 6 facturi de avans – facturile ...... /03.09.2003, ...... /18.09.2003, 

...... /22.09.2003, ...... /24.09.2003, ...... /14.10.2003, ...... /21.10.2003, în valoare totală 

de 866.386.554 ROL (1.031.000.000 ROL cu TVA). 

La data de 09.12.2003 a fost emisă factura fiscală 5246101/09.12.2003 în 

valoare de 971.108.189 ROL (1.161.568.745 ROL cu TVA), rămânând o diferenţă de 

achitat de 976.108.189 ROL (130.568.745 ROL cu TVA). 

 

Pentru perioada 2002 -2003 SC CONIMPULS SA Bacău înregistrează 

cheltuieli cu salariile în sumă de 1.553.776.270 ROL. Pentru anul 2004 societatea 

nu a mai înregistrat cheltuieli cu salariile pe acest obiectiv deşi expertul constată 
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că în această perioadă s-au dat în consum materii prime şi materiale în sumă de 

1.024.919.024 ROL. 

Expertul stabileşte că SC CONIMPULS  SA Bacău a înregistrat în perioada 

2002-2003 cheltuieli cu salariile şi asimilatele în sumă de 2.114.068.720  ROL. 

Expertul a stabilit că societatea a mai înregistrat pentru acest obiectiv 

următoarele cheltuieli: 

- cheltuieli de transport, închiriere utilaje, consum combustibil şi alte cheltuieli 

directe ocazionate de construirea şi dotarea imobilelor  în sumă de 811.710.432 ROL 

(116.390.500 ROL transport direct efectuat de furnizori, 359.981.035 ROL transport  

pentru aprovizionarea cu materii  prime şi materiale efectuate de societate, 

299.149.021 ROL cheltuieli repartizate în mod direct pe obiectiv, 36.189.876 ROL 

cheltuielile repartizate prin pondere pe obiectiv); 

 - cheltuieli de cazare şi masă pentru salariaţii care au lucrat la obiectiv în sumă 

de 808.635.120 ROL ( 188.395.201 ROL pentru 2002, 620.239.919 ROL pentru 

2003);  

-  cheltuieli aferente transportului salariaţilor la imobilele în cauză  în sumă de 

240.946.038 ROL; 

 - cheltuieli indirecte în sumă de 1.076.505.638 ROL şi  

- cheltuieli generale 1.778.148.341 ROL. Expertul a procedat la determinarea 

acestora  prin ponderi  în raport de cheltuielile directe. 

 

2. SC VERTCON SA Bacău a înregistrat în anul 2003  cheltuieli cu materii  

prime aferente obiectivului ...... în valoare de 414.113.971 ROL. La data de 

30.09.2003, societate înregistrează darea în cosum pentru acest obiectiv prin articolul 

contabil 602.8=302.8. 

SC VERTCON SA Bacău a înregistrat în perioada 2002-2003 cheltuieli cu 

salariile şi asimilatele în sumă de 94.485.076 ROL. Aceste cheltuieli au fost 

evidenţiate în Lista tarifarelor/echipe/obiectiv, pe codul atribuit obiectivului ...... 

şi în contul de cheltuieli 641. 
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Cu privire la relaţia comercială cu SC TITAN MAR  s-a stabilit că în perioada 

08.09.2003 – 07.10.2003, SC CONIMPULS SA Bacău a înregistrat un număr de 16 

avize de însoţire a mărfii emise de către SC TITAN MAR SA. Produsele aferente 

acestor avize figurează date în consum pe obiectivul ...... potrivit documentului 

intitulat „acte de ieşire însoţire nr. 18739/09.10.2003 şi Situaţiei de lucrări întocmite 

de SC TITAN MAR SA la data de 09.10.2003 rpin însumarea cantităţilor valorice din 

cele 16 avize, în valoare totală de 12.544,34 euro. 

Tot în data de 09.10.2003, SC TITAN MAR SA a emis către SC VERTCON 

SA Bacău factura fiscală seria VDF nr. 0821428 în valoare de 484.635.392 ROL 

(407.256.632 ROL fără TVA), reprezentând c/val situaţie de lucrări – placaje piatră 

str. ...... nr. 15. 

SC VERTCON SA Bacău a înregistrat factura în contul de cheltuieli al 

societăţii – 628.1, şi la data de 09.12.2004 a emis către PAUL OPRIŞ factura fiscală 

seria BC VEA nr. ...... în valoare de  484.635.392 ROL, reprezentând „placaje piatră”. 

De asemenea, factura a fost achitată către SC TITAN MAR cu OP 

265/15.10.2003, deşi lucrarea nu a fost contractată de către SC VERTCON SA, 

atestându-se operaţiuni nereale. 

În data de 12.11.2003 SC REGAL GLASS SRL emite către SC VERTCON SA 

Bacău factura fiscală 3656175 în valoare de 200.601.120 ROL cu TVA, reprezentând 

contravaloare uşi garj LPU 40 striată maro, RAL 8017 marac HORMAN. În această 

factură au fost inclusă şi cheltuiala pentru obiectivul ......, atestându-se în mod nereal 

că beneficiarul este SC VERTCON SA Bacău pentru întreaga factură. Cheltuiala 

aferentă obiectivului C ...... este de 96.605.771 ROL ( 81.181.320 ROL cu TVA). 

Uşile de garaj au fost considerate servicii executate de terţi întrucât factura a 

fost emisă de către SC REGAL GLASS SRL şi au fost înregistrate în contul 628.1. 

 

În anul 2003 SC CONIMPULS SA Bacău emite pe numele de PAUL OPRIŞ 

două facturi: 

- factura fiscală 2258649/07.02.2003 în valoare de 1.000.000.000 ROL 

- factura fiscală 2258768/28.03.2003 în valoae de 1.774.337.815 ROL 
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valoarea totală facturată fiind de 2.774.337.816 ROL.  

Factura fiscală 2258649/07.02.2003 în valoare de 1.000.000.000 ROL apare ca 

fiind achitată  numerar în perioada 17.02.2003 -24.03.2003. 

Din analiza documentelor contabile rezultă că, în perioada februarie – martie 

2003, societatea a încasat de la PAUL OPRIŞ suma de 978.000.000 ROL: 

- în data de 17.02.2003, în baza unei dispoziţii de încasare fără număr şi fără dată şi 

nesemnată, suma de 243.750.000 ROL cu menţiunea „fact.; 

- în data de 24.02.2003, în baza unei dispoziţii de încasare fără număr şi fără dată şi 

nesemnată, suma de 243.750.000 ROL cu menţiunea „fact 2258649” 

- în data de 06.03.2003 , în baza unei dispoziţii de încasare fără număr şi fără dată şi 

nesemnată, suma de 243.750.000 ROL cu menţiunea „fact” 

- în data de 24.03.2003 , în baza unei dispoziţii de încasare fără număr şi fără dată şi 

nesemnată, suma de 243.750.000 ROL cu menţiunea „fact”. 

SC CONIMPULS SA Bacău a procedat la emiterea chitanţelor aferente pe 

numele de PAUL OPRIŞ. 

Factura fiscală ...... /28.03.2003 în valoare de 1.774.337.815 ROL apare ca 

fiind achitată numerar în perioada 04.04.2003-23.04.2003. 

În data de 03.04.2003, SC CONIMPULS SA Bacău întocmeşte dispoziţie de 

încasare pe numele înv. IRINA PAULA JIANU pentru suma de 1.650.000.000 ROL, 

reprezentând „creditare societate”. Cu privire la modalitatea de întocmire a acestei 

dispoziţii de încasare este de precizat că nu este semnată de nimeni. 

În perioada 04.04.2003 – 23.04.2003 această sumă – 1.650.000.000 ROL, apare 

ca fiind retrasă de către înv. IRINA PAULA JIANU, astfel:  

- 04.04.2003 – 425.000.000 ROL 

- 09.04.2003 – 297.500.000 ROL; 

- 14.04.2003 – 280.000.000 ROL; 

- 21.04.2003 – 272.500.000 ROL; 

- 23.04.2003 – 375.000.000 ROL. 

Concomitent, la aceleaşi date şi pentru aceleaşi sume sunt întocmite dispoziţii de 

încasare de la PAUL OPRIŞ. 
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Cu privire la modalitatea de întocmire a acestor documente este de precizat că în 

dispoziţiile de plată către înv. IRINA PAULA JIANU se precizează doar numele 

acesteia, iar în dispoziţiile de încasare emise pe numele lui PAUL OPRIŞ se 

precizează menţiunea „fact.”. 

Expertul concluzionează că : 

- SC CONIMPULS SA Bacău a înregistrat pentru obiectivul ...... costuri 

totale de 12.627.786.268 ROL la care a calculat profitul nerealizat şi TVA, 

stabilind o valoare totală de 15.384.780.973 ROL, din care se artă că a facturat şi 

încasat 2.774.337.816 ROL, diferenţa nefacturată şi neîncasată fiind de 

12.610.443.157 ROL. 

Suma de 15.384.780.973 ROL este compusă din: valoare material - 

5.797.771.977 ROL (cu 902.243.456 ROL mai puţin decât în devize) * manoperă şi 

asimilate – 2.114.068.720 ROL ( cu 458.112.285 mai puţin decât în devize) * valoare 

utilaj – 0 ROL (mai puţin cu 7.758.761 ROL decât în devize) * alte cheltuieli – 

1.384.920.055 ROL (faţă de 0 ROL în devize) *valoare transport – 116.390.500 ROL 

(cu 23.781.421 ROL mai mult decât în devize) * ATM – 359.981.036 ROL (cu 

51.891.798 ROL mai puţin decât în devize) * cheltuieli indirecte – 1.076.505.640 

ROL (cu 147.299.288 ROL mai mult decât în devize) * cheltuieli generale – 

1.778.148.341 ROL * profit 300.601.104 ROL (cu 106.016.714 ROL mai puţin decât 

în devize) * TVA 2.112.849.644 ROL (faţă de 2.456.393.601 în devize). 

 

- SC VERTCON  SA Bacău a înregistrat pentru obiectivul ...... costuri totale de 

1.136.012.102 ROL la care a calculat profitul nerealizat şi TVA, stabilind o 

valoare totală de 1.468.073.933 ROL, astfel: 

- cheltuieli cu materialele aferente anului 2003               414.113.971 ROL 

- cheltuieli cu salariile                                                   94.485.076 ROL (din care 

47.896.393 ROL pentru anul 2002 şi 46.588.683 ROL pentru anul 2003) 

- c/val fact. SC TITAN MAR SA             407.256.632 ROL 

- c/val fact. SC REGAL GLASS SRL        81.181.320 ROL 

total cheltuieli directe 997.036.999 ROL 
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      Constatând că societatea nu a ţinut decât contabilitate financiară şi nu a realizat 

departajarea cheltuielilor pe tipuri de activităţi, expertul a procedat la determinarea                           

cheltuielilor indirecte şi generale pe baza procentelor stabilite pentru SC 

CONIMPULS S, rezultând: 

 - cheltuieli indirecte              -     50.579.848 ROL  (din care 4.564.917 ROL pentru 

anul 2002 şi 46.014.931 ROL pentru anul 2003) 

- cheltuieli generale                -       88.395.254 ROL (din care 9.904486 ROL pentru 

anul 2002 şi 78.490.768 ROL pentru anul 2003) 

     În total, cheltuieli directe + cheltuieli indirecte +   cheltuieli generale -  

1.136.012.102 ROL. 

    Conform bilanţurilor contabile, expertul a stabilit  o cotă de profit de 11,06% 

pentru anul 2002 şi respectiv 15,51% pentru anul 2003. 

 Aplicând cota de 11,06% asupra cheltuielilor înregistrate de SC REGAL 

GLASS SRL pe obiectivul ...... (47.896.393 ROL cheltuieli cu salariile + 4.564.917 

ROL cheltuieli indirecte +   9.904486 ROL  cheltuieli generale )   expertul a stabilit un 

profit nerealizat de 6.897.657 ROL, în total 69.263.452 ROL la care a calculat TVA în 

sumă de 13.160.056 ROL (total general cu TVA 2002 – 82.423.508 ROL).                    

Aplicând cota de 15,54% asupra cheltuielilor înregistrate de SC REGAL GLASS 

SRL pe obiectivul ...... (46.588.683 ROL cheltuieli cu salariile + 46.014.931 ROL 

cheltuieli indirecte +   78.490.768 ROL  cheltuieli generale )   expertul a stabilit un 

profit nerealizat de 90.765.816 ROL, în total 675.974.170 ROL la care a calculat TVA 

în sumă de 128.435.092 ROL (total general cu TVA 2003– 804.409.262 ROL).   

La aceste cheltuieli, expertul a adăugat valoarea facturilor emise de SC 

TITAN MAR SA şi SC REGAL GLASS SRL – 488.437.952 ROL şi TVA aferent 

acestora – 92.803.211 ROL, stabilind cheltuieli totale pe acest obiectiv de 

1.468.073.933 ROL.                  

La data de 29.12.2004, SC VERTCON SA a emis către PAUL OPRIŞ factura nr. 

1180502 în valoare de 484.635.392 ROL, factură ce a rămas neachitată. Factura este 

înregistrată în Jurnalul de vânzări pe luna decembrie la poziţia 87. 
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Cu privire la acest capitol din expertiză expertul parte a formulat obiecţiuni doar 

cu privire la modul achiziţiile de materiale efectuate de către SC VERTCON SA 

Bacău şi refacturate către SC CONIMPULS SA Bacău, susţinând că generează 

pierderea esenţei materiale a bunurilor cumpărate deoarece pe facturile emise de către 

SC VERTCON SA nu se mai păstrează denumirea materialelor din factura 

furnizorului principal. 

Expertul parte susţine că SC VERTCON SA trebuia să îşi încarce gestiunea cu 

materialele facturate, lucru pe care nu l-a făcut. Se reţine, de asemenea că SC REGAL 

GLASS SRL facturează către SC CONIMPULS SA lucrări de tâmplărie metalică în 

valoare de 81.181.320 ROL şi că pe factură nu se specifică codul lucrării sau 

comanda. 

Având în vedere că în mare parte înscrisurile respective şi înregistrările 

contabile  fac obiectul infracţiunilor de fals obiecţiunile expertului parte au fost 

înlăturate. 

Expertul parte a mai formulat obiecţiuni cu privire la cheltuielile de cazare şi 

masă, susţinând că cheltuielile cu masa trebuie eliminate din calcul şi acest fapt nu 

este posibil întrucât facturile sunt cumulate. 

* 

              Faţă de cele expuse apreciem că folosul necuvenit primit de către învinuitul 

ADRIAN NĂSTASE şi care constă în lucrări efectuate la imobilul din mun. 

Bucureşti, str. ...... este de   16.425.287.185,81  ROL din care: 

- 12.610.443.157 ROL c/valoare lucrări efectuate de către SC CONIMPULS SA 

Bacău la imobilul din Bucureşti, str. ...... şi acceptate de beneficiar fără a fi 

facturate şi fără a fi efectuată plata acestora; 

- 1.186.854.028,81 ROL c/valoare lucrări efectuate de către SC VERTCON SA la 

imobilul din Bucureşti, str. ...... şi acceptate de beneficiar fără a fi efectuată plata 

acestora (484.635.392 ROL facturate şi 702.218.636,81 ROL nefacturate). 

- 2.628.000.000 ROL c/valoare lucrări achitată de către învinuita IRINA PAULA 

JIANU. 
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La stabilirea foloaselor necuvenite, constând în contravaloarea lucrărilor 

suportate de către SC VERTCON SA la imobilul din ......  nu au fost luate în calcul 

cheltuielile indirecte, cheltuielile generale şi profitul calculate de către expert, întrucât 

aceste sume nu au fost  incluse în situaţiile de lucrări şi nu pot fi imputate 

beneficiarului construcţiei. 

Diferenţa până la suma de 1.468.073.933 ROL  stabilită de către expert Timofte 

ca total neîncasat de către SC VERTCON SA reprezintă sume incerte prin modul de 

evidenţiere şi respectiv pierderi suferite de societate ca urmare a modului în care a 

contractat şi derulat lucrările la acest obiectiv şi pentru care societatea se poate 

constitui parte civilă  raportat la infracţiunea prev. de art. 272 din Legea 31/1990. 

Cu privire la suma de 2.628.000.000 ROL precizăm că aceasta reprezintă totalul 

sumelor de bani încasate de către SC CONIMPULS SA de la  învinuita IRINA 

PAULA JIANU şi pentru care aceasta a solicitat emiterea mai multor chitanţe pe 

numele de PAUL OPRIŞ. 

Faptul că sumele respective au fost achitate de către învinuita IRINA PAULA 

JIANU s-a stabilit pe baza probatoriului testimonial. Mai mult, dispoziţiile de încasare 

nu sunt semnate de către persoana ce a efectuat plata, aspect ce se coroborează cu 

declaraţiile martorilor şi dovedesc că plăţile nu au fost efectuate de către PAUL 

OPRIŞ. 

 

 

II.3 Lucrări de tâmplărie efectuate de SC REGAL GLASS SRL la imobilul din 

comuna C ...... 

 

 În perioada martie 2003 – august 2004, SC REGAL GLASS SRL, din 

dispoziţiile înv. JIANU PAULA IRINA (care s-a folosit de autoritatea decurgând din 

calitatea sa de fost acţionar şi administrator la SC VERTCON SA, acţionar prin 

persoană interpusă şi administrator în fapt al societăţii la acea dată), a efectuat în două 

etape lucrări de tâmplărie la imobilul din com.C ......, jud.Prahova, proprietatea înv. 

NĂSTASE ADRIAN şi înv. NĂSTASE DANIELA. 
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 Lucrările s-au executat în lipsa unui contract sau a unei comenzi cu beneficiarii, 

contravaloarea acestora fiind suportată din fondurile SC VERTCON SA şi SC 

REGAL GLASS SRL, acestea fiind înregistrate în contabilitate pe două coduri de 

lucrări:  

- L 1040123 - „Tâmplărie Vertcon 1”; 

- L 7170170 - „Jianu I tâmplărie C......”. 

 Din actele de urmărire penală efectuate în cauză au rezultat, în fapt, 

următoarele: 

 1. În cursul lunii februarie 2003, înv. JIANU PAULA IRINA l-a contactat 

telefonic pe martorul Bălănescu Bogdan Eugeniu, căruia i-a solicitat să se deplaseze în 

mun. Câmpina, în vederea efectuării unor măsurători prealabile efectuării unor lucrări 

de tâmplărie. Potrivit înţelegerii, cei doi s-au întâlnit la intrarea în mun. Câmpina de 

unde înv. JIANU IRINA PAULA l-a condus la imobilul situat în localitatea C ......, al. 

Trandafirilor 47, jud. Prahova, proprietatea înv. NĂSTASE ADRIAN şi înv. 

NĂSTASE DANIELA. 

 Aici, au fost întâmpinaţi de înv.NĂSTASE ADRIAN şi înv.NĂSTASE 

DANIELA care după ce i-au invitat în interior i-au prezentat martorului Bălănescu 

Bogdan Eugeniu pe Comşa Valentin, inginer din localitatea C ......, împreună cu care 

urmau să efectueze măsurători la tâmplăria din lemn existentă la imobil şi la o cabană 

situată în aceeaşi curte. 

 Pe baza măsurătorilor, martorul Bălănescu Bogdan a întocmit schiţe cu 

dimensiunile de execuţie, iar în perioada următoare a contactat diferiţi furnizori pentru 

prezentarea de oferte privind tipurile şi caracteristicile de materiale. 

 Înv.JIANU PAULA IRINA, i-a solicitat martorului să achiziţioneze profile şi 

accesorii de tâmplărie din aluminiu provenite din Germania, cerându-i totodată să 

monteze geamuri termopan antiefracţie şi jaluzele din material textil pentru tâmplăria 

executată la parter (indicându-i chiar şi culoarea).  

 În acelaşi context, înv.JIANU PAULA IRINA i-a solicitat martorului Bălănescu 

Bogdan Eugeniu şi martorei Popa Cristina să suporte din fondurile SC REGAL 
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GLASS SRL şi SC VERTCON SA contravaloarea lucrărilor şi să ascundă în 

evidenţele contabile identitatea beneficiarilor şi costurile reale. 

Relevant este faptul că, pentru a îndeplini solicitarea înv. JIANU IRINA 

PAULA, de a se ascunde identitatea beneficiarilor în evidenţele contabile ale SC 

REGAL GLASS SRL, lucrările executate la imobilul din loc. C ......, au primit codul 

L.1040123-VERTCON tâmplărie 1.  

  În baza acestor dispoziţii, martora Popa Cristina a virat din fondurile SC 

VERTCON SA în contul SC REGAL GLASS SRL, prin ordinele de plată:  

nr.82/25.04.2003 şi 97/14.05.2003, suma totală de 1.407.535.800 ROL (cu TVA), 

sumă care a stat la baza achiziţionării materialelor necesare efectuării lucrării. 

 Cu privire la modalitatea de înregistrare a celor două instrumente de plată, din 

verificările efectuate în contabilitatea celor două societăţi, rezultă că SC VERTCON 

SA a înregistrat sumele de bani aferente, în conturile 409 - ca „avans furnizori”, 

respectiv 401.1 – „furnizori, iar la sfârşitul exerciţiului financiar 2003 a fost 

înregistrată suma de 1.407.535.800 ROL (cu TVA), în contul de profit şi pierderi al 

societăţii.  

 Cele două instrumente de plată au fost înregistrate de martora Oţel Alina 

Mihaela din dispoziţia martorei Popa Cristina. 

 În evidenţa contabilă a SC REGAL GLASS SRL a fost înregistrată suma de 

1.407.535.800 ROL (cu TVA) – achitată în avans de SC VERTCON SA - ca fiind 

aferentă unor relaţii contractuale dintre cele două societăţi şi s-au emis cu titlu 

justificativ către SC VERTCON SA  facturile fiscale: 

- seria BC ACB nr. ...... /30.04.2003, în valoare de 360.000.000 ROL (cu TVA)  

- seria BC ACB nr. ...... /16.05.2003, în valoare de 1.940.000.000 ROL (cu 

TVA), având ca obiect „tâmplărie aluminiu geam termopan” în valoare totală 

de 2.300.000.000 ROL. 

 Din evidenţele contabile ale SC VERTCON SA, rezultă că societatea nu a 

procedat la facturarea lucrărilor suportate din fondurile societăţii la obiectivul „C......” 

către beneficiari, iar la sfârşitul anului 2003 a fost înregistrată pe pierderi suma de 

1.182.803.193 ROL (valoarea facturilor fără TVA). 
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  2. În a doua etapă, în luna august 2003, în timp ce SC REGAL GLASS SRL 

efectua montarea tâmplăriei, la imobilul din loc. C ......, înv. IRINA PAULA JIANU şi 

înv. NĂSTASE DANIELA i-au mai cerut martorului Bălănescu Bogdan Eugeniu să 

execute şi alte lucrări de aceeaşi natură la o terasă şi la o extindere a imobilului. 

 Ca şi în cazul primei etape, martorul Bălănescu Bogdan Eugeniu, după 

întocmirea necesarului de materiale a luat legătura cu înv. IRINA PAULA JIANU 

pentru a o întreba dacă lucrările urmau a fi achitate tot de către SC VERTCON SA. 

Aceasta i-a precizat că pentru primirea banilor trebuie să se deplaseze la imobilul din 

strada ....... Conform indicaţiilor, acesta s-a deplasat la locul stabilit unde martora 

Smaranda Corbeanu (apropiată a înv. NĂSTASE DANIELA) i-a înmânat un plic cu 

suma de 60.000 USD.  

 În perioada 07-12.08.2003, martorul s-a ocupat de conversia sumei menţionate 

din valută în ROL, prin intermediul unor angajaţi ai SC REGAL GLASS SRL, SC 

VERTCON SA şi SC CONIMPULS SA. 

 Astfel, în datele de: 07.08.2003, 08.08.2003, 11.08.2003 şi 12.08.2003 au fost 

emise de BANCA ...... buletinele de schimb valutar nr.: 6634674, 6634675, 6634676, 

6634677, 6634762, 6634761, 6634760, 6634759, 6634834, 6634833, 6634832, 

6634918 pe numele martorilor OŢEL ALINA, POPA CRISTINA, GHERASIM 

CRISTINA MANUELA, UNGUREANU COSMIN OCTAVIAN, COCA GETA, 

DOSPINESCU IOANA, BĂLĂNESCU BOGDAN pentru suma totală de 

1.397.084.000 ROL, echivalentul sumei de 42.700 USD. 

 Pentru introducerea sumei în contabilitatea SC REGAL GLASS, martorele 

Coca Rodica Greta şi Simion Marcela (contabile) au întocmit în fals chitanţe de 

încasare numerar pe numele înv.JIANU IRINA PAULA, după cum urmează: 

- ...... /07.08.2003, în cuantum de 51.038.400 ROL;  

- ...... /08.08.2003, în cuantum de 1.082.148.000 ROL;  

- ...... /11.08.2003, în cuantum de 357.465.000 ROL;  

- ...... /12.08.2003, în cuantum de 6.547.000 ROL. 
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 În acest mod, s-a atestat în fals că aceste sume au fost avansate de către înv. 

JIANU IRINA PAULA.  

 În acelaşi sens, pentru a se ascunde beneficiarul lucrărilor, la data de 

29.08.2003, martora Coca Rodica Greta a emis pe numele înv. JIANU IRINA 

PAULA factura fiscală : 

- seria BC ACB nr. ......, în valoare totală de 1.956.544.000 ROL, cu menţiunea 

„avans contravaloare lucrări tâmplărie cu geam termopan”;  

În perioada 30.09.2003 – 31.12.2003 pe măsura executării lucrărilor, valoarea 

facturii menţionate a fost stornată, emiţându-se pe numele înv. Jianu Irina Paula 

facturile fiscale de stornare: 

- seria BC ACB nr. ...... /30.09.2003, în valoare totală de – 1.189.455.178 ROL;  

- seria BC ACB nr. ...... /31.10.2003, în valoare totală de – 448.120.183 ROL;  

- seria BC ACB nr. ...... /30.11.2003, în valoare totală de – 179.329.509 ROL;  

- seria BC ACB nr. ...... /31.12.2003, în valoare totală de – 139.639.132 ROL;  

 cu menţiunile „c/v tâmplărie aluminiu storno avans”. 

 Pentru noua lucrare şi tot pentru a ascunde identitatea beneficiarului real, 

martora Coca Rodica Greta a înregistrat documentele financiar-contabile menţionate 

pe codul „L 7170170-JIANU I, tâmplărie geam”. 

 În declaraţiile olografe, înv. JIANU IRINA PAULA a susţinut că în factura BC 

ACB nr.3656090 şi chitanţele seria BC ALD nr.: ......, ......, ......, ...... ce atestă 

încasarea de către SC REGAL GLASS SRL a sumei de 1.956.544.000 ROL se referă 

la lucrările de tâmplărie executate de SC REGAL GLASS SRL la locuinţa sa din 

localitatea Luncani, jud.Bacău. 

 Din actele de urmărire penală, rezultă că aceste susţineri ale învinuitei sunt  

nereale, motiv pentru care urmează a fi înlăturate, deoarece: 

- evidenţierea contabilă a cheltuielilor generate de lucrările de la imobilul 

înv.JIANU IRINA PAULA s-a făcut sub codul „L 2200341 Universitate GB”, iar 

pentru cele aferente imobilului proprietatea familiei Năstase din localitatea C ...... s-au 

făcut sub codul „L 7170170 JIANU I, tâmplărie geam”; 
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- lucrările de tâmplărie la cele două obiective au fost executate în perioade 

diferite; 

- pe bonurile de consum aferente lucrărilor evidenţiate sub codul „L 7170170 

JIANU I, tâmplărie geam” mai sunt inserate şi alte menţiuni care conduc la 

identificarea obiectivului cum ar fi „C ......”, iar pe bonurile de consum aferente 

celorlalte lucrări sub codul „L 2200341 Universitate GB” există menţiuni 

complementare de genul „Luncani” sau „Jianu”; 

- martora Coca Rodica Greta, contabil la SC REGAL GLASS SRL, arată că la 

cererea martorului Bălănescu Bogdan Eugeniu a înregistrat cheltuielile aferente 

lucrării executate în Luncani, jud.Bacău, pe codul amintit, alocat anterior unei alte 

lucrări executată la Universitatea George Bacovia din mun. Bacău, scopul înregistrării 

inexacte fiind acela ca datoria în cuantum de 1.095.593.000 ROL a înv. JIANU 

IRINA PAULA către SC REGAL GLASS SRL să fie suportată de către societate. 

 O parte din contravaloarea lucrărilor executate la imobilul din com. C ......, 

jud.Prahova, reprezintă manoperă, CAS, ajutor de şomaj, asigurare de sănătate, 

cheltuieli de transport, cheltuieli indirecte etc., au fost suportate din fondurile SC 

REGAL GLASS SRL. 

 Aceste cheltuieli au fost înregistrate de martorele Coca Rodica Greta şi Simion 

Marcela în contul 121 de profit şi pierderi, la cererea martorului Bălănescu Bogdan 

Eugeniu, care a acţionat astfel din dispoziţia înv.JIANU IRINA PAULA.  

 Pentru a nu se putea identifica beneficiarii şi obiectivul la care s-au executat 

lucrările, martorii Bălănescu Bogdan Eugeniu şi Simion Marcela, din aceeaşi 

dispoziţie a înv.JIANU IRINA PAULA, a întocmit în perioada 22.05.2003-

07.05.2004, pentru muncitorii care executau lucrările de tâmplărie la imobilul din 

localitatea C ......, un număr de 99 ordine de deplasare, în care au atestat în mod nereal 

că sunt detaşaţi la SC VERTCON SA să execute lucrări la un obiectiv din Ploieşti. 

 Aceste documente au fost confirmate de martorul Hofman Eugen – economist la 

SC VERTCON SA, prin semnătură şi ştampilă. 

 În acelaşi scop, în intervalul aprilie 2003 – mai 2004, martorul Rusu Ciprian, 

din dispoziţia lui Bălănescu Bogdan Eugeniu a întocmit 70 de bonuri de consum 
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pentru materialele folosite, în care a atestat în mod nereal că beneficiarii lucrării sunt 

SC VERTCON SA sau JIANU IRINA PAULA. Aceste menţiuni au fost executate 

olograf, iar bonurile au fost înregistrate în evidenţa contabilă de gestiune a SC 

REGAL GLASS SRL. 

 

 Cu privire la aceste aspecte expertul contabil a stabilit următoarele: 

 Lucrările efectuate de S.C. REGAL GLASS SRL  BACĂU la „Obiectiv C ......” 

au fost  înregistrate pe două coduri de lucrări  L 1040123 – „TÂMPLĂRIE Vertcon 1” 

şi L 7170170 – „Jianu I tâmplărie C ......”. 

În mod normal pentru fiecare lucrare se aloca câte un  singur cod. Având în 

vedere  că plăţile au fost efectuate atât de către SC VERTCON  S.A.  cât şi de către 

Irina Paula Jianu, prin alocarea a două coduri pe aceeaşi lucrare s-a  intenţionat o 

evidenţiere separată a plăţilor. 

Cu privire la  materiile prime şi materialele necesare executării lucrării  de la C 

......, în contabilitatea societăţii expertul a identificat un nr. de 63 de facturi fiscale pe 

care apar înscrise menţiuni precum „C ......”, „Vertcon 1” sau „Vilă Vertcon 1”.  

Pentru lucrările pe care este înscris ca beneficiar înv. IRINA PAULA JIANU – 

cod  L 7170170 s-a stabilit că S.C. REGAL GLASS SRL BACĂU  a  facturat în anul 

2003 „c/val tâmplărie de aluminiu în valoare de 1.644.154.622 ROL: 

- factura nr. 3656158/20.04.2003 în valoare de 999.542.166  ROL; 

- factura nr. 3656177/31.10.2003 în valoare de 376.571.582 ROL; 

- factura nr. 3656191/30.11.2003 în valoare de 150.687.066 ROL; 

- factura nr. 4627806/31.12.2003 în valoare de 117.343.808 ROL. 

Din examinarea „situaţiei de cheltuieli întocmită de societate cu privire la aceste  

lucrări şi care este semnată de martorul Bălănescu Bogdan rezultă că beneficiarul 

lucrării este „Jianu Irina” iar obiectul  „Vila C ......”. 

Cu privire la  acest cod de lucrare au fost identificate  3 situaţii de lucrări / 

cheltuieli intitulate „Situaţie de cheltuieli” având ca beneficiar pe  Jianu Irina, iar 

obiectivul „Vila C......”, situaţia de cheltuieli „An 2003 Jianu Irina, obiectiv Vila 
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C......, cod obiectiv L 7170170, situaţie de lucrări finală „Extindere terasă imobil – loc. 

C......, jud. Prahova, beneficiar Jianu Irina”. 

În cuprinsul „situaţiei de cheltuieli” cu valoarea totală de 1.765.899.000 ROL 

sunt incluse cheltuieli cu materialele, cheltuieli cu manopera, cheltuieli CAS,  

cheltuieli cu transportul şi cheltuieli indirecte, iar ca sumă facturată şi încasată 

valoarea de 1.956.544.000 ROL. 

Prin cea de a doua  situaţie de cheltuieli – „An 2003 Jianu Irina” – obiectiv vilă 

C......, cod obiectiv L 7170170 s-a efectuat repartizarea cheltuielilor efectuate pentru 

respectivul obiectiv referitor la beneficiar înv. IRINA PAULA JIANU în perioada 

august – decembrie 2004. 

„Situaţia de lucrări finală” cuprinzând o enumerare a materialelor utilizate 

(inclusiv preţul acestora  în euro) la care se adaugă cheltuielile indirecte  (2.849 euro, 

valoare fără TVA) şi o cotă de  beneficiu de 5% (1.437,48 euro), în total 55.790,95 

euro cu TVA (46.883.15 euro fără TVA). Din această valoare se menţionează ca fiind 

achitată suma de  49.470 euro, rezultând un rest de achitat de 6.320,95 euro. 

Din situaţia consumatorilor de materiale de pe lucrări / comenzi pe luna 

decembrie 2003 rezultă că  valoarea fără  TVA a consumurilor de materiale pentru 

lucrarea „L 7170170 Jianu I tâmplărie C......” este de 2.452.791.276,69 ROL. 

Pentru verificarea concordanţei datelor înscrise  în bonurile de consum cu datele 

din situaţia consumurilor de materiale pe lucrări au fost centralizate bonurile de 

consum având menţiunea „Jianu Irina L 7170170”. 

Pe codul de lucrare L 7170170 au fost identificate un număr de 35 de bonuri de 

consum: 356/31.07.2003, 372/31.07.2003, 432/28.08.2003, 449/29.08.2003, 

454/29.08.2003, 455/29.08.2003, 481/25.05.2003, 479/25.09.2003, 514/30.09.2003, 

516/30.09.2003, 520/30.09.2003, 521/30.09.2003, 527-1/30.09.2003, 530/10.10.2003, 

540/17.10.2003, 543/17.10.2003, 544/17.10.2003, 557/24.10.2003, 575/31.10.2003, 

584/31.10.2003, 585/31.10.2003, 586/31.10.2003, 588/31.10.2003, 592/31.10.2003, 

595/31.10.2003, 611/14.11.2003, 612/14.11.2003, 621/25.11.2003, 629/25.11.2003, 

635/26.11.2003, 637/27.11.2003, 651/28.11.2003, 666-1/29.11.2003, 678/08.12.2003, 

715/22.12.2003. 
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Din analiza acestora a  rezultat că între exemplarul 1 şi exemplarul 2 al 

bonurilor apar diferenţe, în sensul că pe exemplarul 2 al acestora este înscris în mod 

olograf cu pixul menţiunea „Jianu” sau „Jianu Irina”, precum şi nr. codului de lucrare 

– L 7170170. 

În baza analizei comparative  s-a stabilit că pe bonurile de consum se regăsesc 

aceleaşi „coduri de materiale” sau  „denumiri ale produselor” cu cele înscrise în 

centralizatorul denumit „situaţia consumurilor de materiale pe lucrări/ comenzi” 

precum  şi faptul că valoarea înscrisă în situaţia consumurilor de materiale pe lucrări şi 

comenzi” corespunde cantităţii înscrise  în bonurile de consum (cu menţiunea L 

7170170) înmulţită cu preţul unitar din „balanţa analitică a conturilor de materiale”. 

În concluzie,  materialele înscrise în bonurile de consum pe care  este 

menţionat codul L 7170170 se regăsesc în centralizatorul denumit  situaţia 

consumurilor de  materiale pe lucrări / comenzi şi sunt aferente „obiectivului C......”. 

Diferenţa de 841.249,68 ROL ce există între valoarea totală a materialelor pe  

baza bonurilor de consum  1.452.950.027,01 ROL şi valoarea totală a materialelor 

conform  situaţiei centralizatoare (1.453.791.276,69 ROL) reprezintă  consum de 

materiale pentru care  nu există documentaţie primară justificativă. 

În concluzie, contravaloarea consumurilor de materiale evidenţiate  în  cele 36 

de bonuri de consum a fost facturată de S.C. REGAL GLASS SRL  către Irina Paula 

Jianu cu factura seria BC ...... reprezentând c/val avans tâmplărie în valoare de 

1.644.154.622 ROL (fără TVA), avans ce a fost ulterior stornat prin  emiterea 

facturilor 3656158/30.09.2003, 3656177/31.10.2003, 3656191/30.11.2003, 

4627807/31.12.2003. 

Pentru lucrările pe care,  în perioada august 2003 – mai 2004 este înscrisă  ca 

beneficiar S.C. VERTCON S.A.  BACĂU, sub indicativul VERTCON 1,  cod lucrare 

L 1040123, s-a stabilit că au fost emise două  facturi în valoare de 1.182.803.193 

ROL  (fără TVA) – factura fiscală nr. 3556053/30.04.2003 în valoare de 302.521.008 

ROL şi factura  fiscală nr. 2388196/16.05.2003 în valoare de 1.630.252.101 ROL. 

Au fost identificate: 
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1) „situaţie cheltuieli” din care rezultă că beneficiarul lucrării este S.C. 

VERTCON S.A.  BACĂU  iar obiectivul ”Vila C......”. 

Din conţinutul acesteia rezultă că valoarea totală în sumă de 1.483.078.000 

ROL cuprinde cheltuieli materiale, cheltuieli cu manopera, cheltuieli CAS , cheltuieli 

cu transportul , cheltuieli indirecte , un total  facturat şi încasat de 1.407.535.000 ROL 

(diferenţa de 300.275.000 ROL nefacturată şi neîncasată). 

 2) situaţie cheltuieli – „AN 2003 S.C. VERTCON BACĂU  - ob. Vila  C......, 

cod ob. L 1040123” cu privire la repartizarea în timp a cheltuielilor efectuate pe acest 

obiectiv  în perioada martie – octombrie  2003 şi februarie – decembrie 2004. 

 3) situaţie de lucrări finală – „Imobil com. C...... – jud. Prahova”, „beneficiar 

VERTCON S.A.” care cuprinde contravaloare materiale; cheltuieli indirecte 11%, 

cotă beneficiu 5% . 

 Conform datelor înscrise în documentul intitulat – „Situaţia consumurilor pe 

lucrări/comenzi pe luna decembrie 2003” şi care s-a dovedit a fi situaţia 

consumurilor pe tot anul 2003, sub menţiunea „lucrarea/comanda L1040123 vertcon 

tâmplărie 1” valoarea totală a consumurilor materiale pentru această lucrare pe anul 

2003 este de 1.187.807.696,88 ROL (fără TVA).  

Au fost identificate un număr de 26 de bonuri de consum aferente anului 2003 

(filele 64 – 126, vol. 4): 

113/26.03.2003,  274/27.06.2003, 380/31.072003, 381/31.07.2003, 382/31.08.2003, 

130-1/31.03.2003, 214/23.05.2003, 226/02.06.2003, 220/02.06.2003, 357/31.07.2003, 

358/31.07.2003, 337/31.07.2003, 425/28.08.2003, 283/30.06.2003, 284/30.06.2003, 

285/30.06.2003, 286/30.06.2003, 287/30.06.2003, 288/30.06.2003, 289/30.06.2003, 

290/30.06.2003, 291/30.06.2003, 138/04.04.2003, 319/16.07.2003, 459/04.09.2003, 

540/17.10.2003.  

De asemenea, au fost identificate un număr de 9 bonuri  aferente anului 2004 : 

   -    bonul nr. 39/09.02.2004 pe care apare menţionat „Vertcon C...... L1040123”;  

-    bonul nr. 58/16.02.2004 pe care apare menţionat „Bucureşti”; 

- bonul nr. 66/20.02.2004 pe care apare menţionat „Retur Vertcon L1040123”; 

- bonul nr. 86/27.02.2004  pe care apare menţionat „Vertcon 1 L1040123”; 
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- bonul nr. 89/28.02.2004 pe care apare menţionat „Vertcon 1 Bucureşti 

L1040123”; 

- bonul nr. 99/10.03.2004 pe care menţionat „Vertcon 1 L1040123”; 

- bonul nr. 111/22.03.2004  pe care menţionat „Vertcon 1 L1040123”; 

- bonul nr. 202/10.05.2004 pe care apare menţionat „Vertcon 1 Bucureşti 

L1040163”; 

- bonul 221/24.05.2004 pe care apare menţionat „Vertcon 1 Bucureşti 

L1040123”. 

Din examinarea bonurilor de consum, exemplarele 1 şi 2, precum şi din Raportul 

de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 333 375 din 10.08.2009 rezultă că există diferenţe 

între menţiunile înscrise pe exemplarul 1 şi 2, pe exemplarul 1 textul iniţial fiind 

acoperit cu pastă corectoare şi efectuate noi menţiuni. Relevante în acest sens sunt: 

- bonurile nr. 274/27.06.2003, 380/31.07.2003, 381/31.07.2003 în care pe 

exemplarul 1 apare menţionat „Vertcon tâmplărie 1” iar pe exemplarul 2 

„Vertcon C...... L 1040123”; 

- bonurile cu nr. 382/31.08.2003, 130-1/31.03.2003, 113/26.03.2003 în care pe 

exemplarul 1 apare menţionat „Vertcon 1 L1040123”  iar pe exemplarul 2 

„Vertcon C...... L1040123” , „Vertcon Bc L1040123” sau „Vertcon Bc 

L1040123”; 

- bonul nr. 214/23.05.2003 în care pe exemplarul 1 apare menţionat „Vertco 

tâmplărie 1 L1040123” iar pe exemplarul 2 „Vertcon Năstase 1 L1040123”; 

- bonul nr. 226/02.06.2003 şi 220/02.06.2003 în care pe exemplarul 1 apare 

menţionat „Vertcon 1 L9000393” iar pe exemplarul 2 „Vertcon C...... 

L1040123”; 

- bonul nr. 357/31.07.2003 în care pe exemplarul 1 apare menţionat „Vercon 1  

plase ţânţari” iar pe exemplarul 2 „Vertcon 1 C...... L1040123”; 

- bonul nr. 358/31.07.2003 în care pe exemplarul 1 apare menţionat „Vertcon 

1”, iar pe exemplarul 2 apare menţionat „C...... L 1040123”; 

- bonul nr. 337/31.07.2003 în care pe exemplarul 1 apare menţionat „Vertcon 

1”, iar pe exemplarul 2 apare menţionat „Vertcon I C...... L 1040123”; 
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- bonul nr. 425/28.08.2003 în care pe exemplarul 1 apare scris, prin 

suprascriere, „Vertcon Tp 1 = L 1040123”, fără a se distinge menţiunile 

iniţiale, iar pe exemplarul 2 apare scris „Vertcopn II C...... L 1040123”; 

- bonul  nr. 283/30.06.2003, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291  pe 

exemplarul 1 apare scris, prin suprascriere, „Vertcon Tâmplărie 1 L 

1040123”, iar pe exemplarul 2 apare scris „Vertcon C...... L 1040123”, iar pe 

exemplarul 2 apare scris „Vertcon C...... L 1040123”; 

- bonul nr. 138/04.04.2003 pe exemplarul 2 apare menţionat „Vertcon L 

1040123”. 

Din analiza bonurilor de consum rezultă că pe cele 35 bonuri de consum se 

regăseşte codul de lucrare L1040123 sau denumirea Vertcon Tâmplărie I, acelaşi cu 

cel înscris pe centralizatorul denumit „situaţia consumurilor de materiale pe 

lucrări/comenzi”. De asemenea, pe bonurile de consum se regăsesc aceleaşi „coduri de 

materiale” sau denumiri ale produselor cu cele înscrise în centralizatorul denumit 

„situaţia consumurilor de materiale pe lucrări/comenzi”. 

Din „Situaţia consumurilor de materiale pe lucrări/comenzi pe luna decembrie 

2004”, având menţionat pe antetul documentului SC REGAL GLASS SRL rezultă că  

se referă la situaţia consumurilor cantitative şi valorice de materiale cumulate pe 

anul 2003 şi 2004. 

Din analiza bonurilor de consum rezultă că pe bonurile de consum se regăseşte 

codul de lucrare L1040123 sau denumirea Vertcon Tâmplărie I, acelaşi cu cel înscris 

pe centralizatorul denumit „situaţia consumurilor de materiale pe lucrări/comenzi”. De 

asemenea, pe bonurile de consum se regăsesc aceleaşi „coduri de materiale” sau 

denumiri ale produselor cu cele înscrise în centralizatorul denumit „situaţia 

consumurilor de materiale pe lucrări/comenzi”. 

Din „Situaţia consumurilor de materiale pe lucrări/comenzi pe luna decembrie 

2004”, având menţionat pe antetul documentului SC REGAL GLASS SRL rezultă că  

se referă la situaţia consumurilor cantitative şi valorice de materiale cumulate pe 

anul 2003 şi 2004. 
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Conform datelor înscrise în acest document rezultă că în anul 2004, pe codul de 

lucrare L 1040123 sunt înregistrate consumuri de materiale de 50.395.950,58 ROL. 

Contravaloarea consumurilor materiale din anul 2004 nu a fost facturată către 

beneficiar.  

Pe baza celor expuse expertul stabileşte pentru perioada 2003-2004 următoarele  

cheltuieli cu materiile prime aferente celor două coduri de lucrare alocate obiectivului 

C......: 

- pentru codul L1040123                 1.238.203.647,48 ROL 

- pentru codul L7170170                 1.453.791.276,70 ROL. 

Cu privire la valoarea consumului de materiale pe lucrarea având codul L 

717017, expertul parte Ali Eden, precizează că ar fi de 1.452.791.276,69 – 

154.474.085 ROL = 1.299.317.171 ROL 

Expertul parte consideră că bonurile de consum nr. 715/22.12.2003, 

678/08.12.2003, 612/14.11.2003, 611/14.11.2003, 629/25.11.2003, 621/25.11.2003, 

637/27.11.2003, 666/29.11.2003, 651/28.11.2003 şi  respectiv 635/26.11.2003  în 

valoare totală de 154.474.985 ROL nu pot fi considerate ca documente justificative 

datorită precizării altor menţiuni pe exemplarul 2. 

Cu privire la bonurile de materiale pe care este trecut codul de lucrare 

L1040123, expertul parte susţine, de asemenea că nu pot fi luate în considerare 

bonurile pentru care există diferenţe de menţiuni între exemplarul 1 şi 2, întrucât nu 

îndeplinesc calitatea de document justificativ. 

De asemenea, expertul parte concluzionează că bonurile de consum emise după 

data de 14.11.2003, data ultimului transport către C...... menţionat în facturi, nu pot fi 

acceptate drept justificative, deşi nu mai este invocată încălcarea dispoziţiilor din 

OMF 425/03.03.1998, iar expertul nu stabileşte în nici un mod că societatea a omis să 

factureze transportul sau nu a precizat corect destinaţia – „C......”. 

Opinia expertului parte nu poate fi acceptată pentru următoarele motive: 

- consumurile de materiale se regăsesc şi în  situaţia de lucrări,  

- de regulă atât pe exemplarul  1 cât şi pentru exemplarul 2 al bonului este 

precizat acelaşi cod de lucrare, cod aferent obiectivului C......; 
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- cu privire la modificările efectuate pe bonurile de consum Raportul de 

constatare tehnico-ştiinţifică nr. 333375 din data de 10.08.2009 

concluzionează: 

a) textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonurile de consum nr.283, 284, 285, 286, 

287, 288  din data de 30.06.2003 este ”Vertcon C......”; 

b) textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonurile de consum nr. 289, 290/30.06.2003 

este „”Vertcon şi C......”; 

c) textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonul de consum nr. 425/28.08.2003 este 

„Vertcon şi Vertcon” 

d) textul iniţial acoperit cu pastă corectoare pe bonurile de consum nr. 58/16.02.2004 

şi 86/27.02.2004 este „Bucureşti” 

e) textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonul de consum nr.432/28.08.2003 este 

„C......; Vertcon” 

f) textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonul de consum nr.449/29.08.2003 este 

„Vertcon ; Buc” 

g) textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonurile de consum nr.454/29.08.2003, 

455/29.08.2003 este „Vertcon 1” 

h) textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonul de consum nr. 592/31.10.2003 este 

„Vertcon” 

i)  textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonul de consum nr. 635/26.11.2003 este 

„C......” 

j)  textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonul de consum nr. 637/27.11.2003 este 

„C......” 

k) textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonul de consum nr. 678/08.12.2003 este 

„Bucureşti” 

l)  textul iniţial acoperit cu pastă albă în bonul de consum nr.449/29.08.2003 este 

„C......”. 

-  din probatoriul testimonial rezultă că acest mod de completare s-a datorat 

faptului că  învinuita IRINA PAULA JIANU a dispus completarea 

documentelor contabile astfel încât lucrările executate să nu fie asociate 
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adevăraţilor beneficiari – învinuitul ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA 

NĂSTASE; 

- cu privire la modul de întocmire al acestor documente se efectuează cercetări 

faţă de învinuita IRINA PAULA  JIANU pentru infracţiunea de participaţie 

improprie la fals. 

* 

Pentru lucrările efectuate la obiectiv C...... expertul a stabilita cheltuieli legate 

de aprovizionarea mărfurilor de 7.174.617,00 ROL. 

Pentru acelaşi obiectiv expertul a mai stabilit: 

   -    cheltuieli cu salariile şi asimilatele în sumă de: 

a. 132.005.606,95 ROL pe codul L 1040123 

b. 161.761.757,69 ROL pe codul L 7170170 

    -     cheltuieli de transport: 

           a.  24.795.500 ROL pe codul L1040123 

  b.  10.818.172 ROL pe codul L 7170170 

      -    cheltuieli combustibil: 

            a. 20.922.255,40 ROL pe codul L1040123 

   b. 32.952.109,87ROL pe codul L 7170170 

       -    cheltuieli cu cazarea şi masa: 38.315.566 ROL. 

       -    cheltuieli generale de administraţie: 

            a. 119.247.726,84 ROL pe codul L 1040123 

   b. 183.932.503,58 ROL pe codul L7170170 

       -    profit : 

 a. 37.706.062,17 ROL pe codul  

 b. 43.309.899,12 ROL. 

 Expertul parte  a formulat opinie separată, arătând că : 

a) metoda aplicată de expert pentru determinarea cheltuielilor salariile este 

greşită, întrucât contribuţiile plătite de angajator – CAS, CAS, şomaj, 

handicapaţi, boli profesionale, accidente de muncă, carnete de muncă sunt 

stabilite prin acte normative, iar cotele nu pot fi depăşite. 
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b) nu există nici un document care să justifice cota alocată comenzilor C...... în 

cuprinsul facturii 

c) la determinarea costurilor nu trebuie luate în considerare decât cheltuielile de 

cazare, întrucât cheltuielile cu masa sunt deductibile 

d) nu au fost identificate cheltuieli indirecte 

e) în situaţiile de lucrări pe baza cărora SC REGAL GLASS SRL trebuia să 

factureze contravaloarea lucrărilor  către beneficiar cheltuielile generale de 

administraţie au un procent stabilit de 11% din totalul cheltuielilor directe, iar 

depăşirea acestui procent constituie eroare de management a constructorului şi 

nu cade în sarcina clientului cheltuielile aferente anului 2004 au constat în 

remedieri şi reprezintă garanţia de bună execuţie a constructorului. 

Raportat la argumentele invocate de către expertul parte şi dispoziţiile legale 

incidente apreciem că obiecţiunile de la literele a, d şi e sunt admisibile, motiv pentru 

care la stabilirea folosului necuvenit pentru învinuitul ADRIAN NĂSTASE se vor lua 

în calcul sumele stabilite de către expertul parte: 

- cheltuieli cu salariile     191.748.868 ROL (124.869.784 ROL + 66.879.084 

ROL)  

- cheltuieli indirecte                          0 ROL 

- cheltuieli de administraţie    11 % din cheltuielile directe. 

Pe cale de consecinţă cheltuielile directe certe, suportate de SC VERTCON SA 

Bacău pentru obiectivul C...... sunt: 

- cheltuieli cu materialele     –  2.696.867.259,19 ROL ( 1.243.075.974,28 

ROL + 1.453.791.284,90 ROL) 

- cheltuieli cu salariile     -  191.748.868 ROL ( 124.869.784 ROL + 

66.879.084 ROL) 

- cheltuieli de transport     -    35.613.672 ROL  (24.795.500 ROL + 

10.818.172 ROL) 

- cheltuieli combustibil      -  5.3874.365.51 ROL( 20.922.255,64 + 

32.952.109,87 ROL) 

-  cheltuieli de cazare                 -            38.315.566 ROL 
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în total 3.016.419.730,7 ROL . 

 La acestea se adaugă 10,32% cheltuieli generale de administraţie, respective 

331.806.170,37  ROL. 

 Cheltuielile totale astfel stabilite sunt de 3.348.225.901,07 ROL 

(3.984.388.822,27 ROL cu TVA). 

* 

Cu privire la decontarea lucrărilor pe  codul L – 1040123, s-au stabilit de 

către expert următoarele: 

 - S.C. REGAL GLASS SRL   a emis către S.C. VERTCON S.A.  două facturi 

cu motivaţia „c/val. tâmplărie aluminiu şi gem termopan” în valoare totală de 

2.300.000.000 ROL: 

  - fact. ....../30.04.2003 în valoare de 360.000.000 ROL (302.521.008 

ROL fără TVA); 

  - fact. ....../16.05.2003 în valoare de 1.940.000.000 ROL (1.630.252.101 

ROL fără TVA); 

 Factura fiscală nr. ....../30.04.2003 a fost înregistrată în registrul jurnal de 

vânzări aferent lunii aprilie 2003 la poziţia nr. 12. 

 Această factură a fost achitată de către S.C. VERTCON S.A. BACĂU  parţial 

cu OP 82/25.04.2003  şi diferenţa cu  OP 97/14.05.2003. 

 Ordinul de plată nr. 82/25.04.2004 are înscrisă menţiunea „c/val. avans servicii” 

şi este anterior emiterii facturii pe care se precizează „c/val. tâmplărie geam 

termopan”. 

 Factura fiscală seria BC ACB nr. ....../16.05.2003 în valoare de 1.940.000.000 

ROL este  înregistrată prin trei note contabile. 

 Factura apare ca fiind achitată cu  OP nr. 97/14.05.2003 pe care este înscrisă 

menţiunea „c/val. facturi” deşi factura fiscală nr. ...... este emisă ulterior. 

 Deci contravaloarea facturii fiscale a fost achitată în avans cu OP nr. 

97/14.05.2003 pe care se menţionează în mod nereal „c/val. facturi” deoarece la data 

de 14.05.2003 factura nu era emisă. 
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 În contabilitatea  celor două societăţi valoarea de bază din facturi care se 

înregistrează pe codul L 1040123 este de 1.182.803.193 ROL. 

- 30.04.2004 – factura ...... (prin articol contabil 411 = 472) suma de 

302.521.008 ROL. 

- 16.05.2003 – factura ...... (prin articol cont 411 = 472) suma de 

1.182.803.193 ROL. 

Pe măsura efectuării producţiei, valoarea din cele două facturi atribuite codului 

L 1040123 a fost înregistrată de către  S.C. REGAL GLASS SRL  pe venituri prin 

articolul contabil 472 = 704.1. 

Cât priveşte modul de înregistrare a acestor facturi de către S.C. VERTCON 

S.A., expertul a stabilit că valoarea  din cele două facturi a fost înregistrată pe 

cheltuieli prin articolul cont 628.1 = 401. 

           Facturile fiscale nr. ....../29.08.2003, ....../30.09.2003, ....../31.10.2003, 

....../30.11.2003 şi ....../31.12.2003 sunt înregistrate  de către SC REGAL GLASS SA 

Bacău pe codul de lucrare L 7170170 - „Jianu I tâmplărie  geam”. 

          Examinând factura fiscală ....../29.08.2003 în valoare de 1.956.544.000 ROL, 

reprezentând „c. val. avans tâmplărie, geam” se constată că aceasta nu este completată 

la nici o rubrică din caseta „Date privind expediţia” şi nu este semnată de către 

beneficiarul înscris, respectiv de către învinuita IRINA PAULA JIANU. Pe factura 

fiscală mai sus menţionată nu sunt înscrise date privind contractul sau numărul de 

comandă în baza cărora a fost întocmită factura. 

          În perioada 30.09.2003-31.12.2003 SC REGAL GLASS SRL emite către 

IRINA PAULA JIANU un număr de 4 facturi – „cv tâmplărie storno avans”, respectiv 

facturile fiscale ....../30.09.03, ....../31.10.2003, ....../30.11.2003, ....../31.12.2003 care 

au ca rezultat trecerea valorii înregistrate ca avans la producţie realizată. 

           Din examinarea documentelor contabile rezultă că factura fiscală seria BC 

ACB nr. ....../29.08.2003 apare ca fiind achitată conform chitanţelor seria BC ALD nr. 

....../07.08.2003 pentru suma de 510.384.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../08.08.2003 

pentru suma de 1.082.148.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../11.08.2003 pentru suma 
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de 357.465.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../12.08.2003 pentru suma de 6.547.000 

ROL.  

        Cu privire la modalitatea de completare a acestora este de precizat că la rubrica 

„reprezentând” este precizat „c/val fact. ......”, deşi chitanţele sunt emise în perioada 

07.08.2003 – 12.08.2003, iar factura fiscală la care se face referire este emisă ulterior, 

respectiv în data de 29.08.2003. 

             Chitanţele sunt înregistrate în registrul de casă la rubrica „încasări”, în aceiaşi 

dată cu data înscrisă pe acestea ca fiind dată a emiterii. Concomitent, în aceiaşi zi şi 

pentru o sumă identică este înscrisă în registrul de casă, la rubrica „plăţi”, menţiunea 

depunere numerar (BROM)”, fără documente justificative în acest sens. 

             Această sumă de bani a fost schimbată în lei pe numele mai multor salariaţi şi 

în mai multe zile, dovadă în acest sens fiind buletinele de schimb valutar. Suma astfel 

transformată din valută în lei a fost înregistrată pe codul de lucrare L 7170170, cod 

atribuit lucrărilor de la obiectivul C...... pentru evidenţierea distinctă a plăţilor 

efectuate de către înv. IRINA PAULA JIANU.  

          Expertul a stabilit că există corespondenţă între sumele în lei potrivit buletinelor 

de schimb valutar şi menţiunile din Registrul de casă, respectiv între buletinele de 

schimb valutar şi chitanţele emise atât ca sumă cât şi ca dată. 

           În concluzie, pe obiectiv C......,  SC REGAL GLASS SRL a facturat şi încasat 

suma de 1.407.535.800,00 ROL (de la SC VERTCON SA) şi respectiv suma de 

1.956.544.000,00 ROL (de la înv. IRINA PAULA JIANU). 

          SC VERTCON SA a înregistrat în contul de cheltuieli 628 suma de 

1.182.803.193,00 ROL şi în contul de TVA deductibil  suma de 224.732.607,,00 

ROL. 

         Faţă de cele expuse apreciem că folosul necuvenit primit de către învinuitul 

ADRIAN NĂSTASE şi care constă în lucrări efectuate la imobilul din localitate 

C...... este de  2.027.844.822,27  ROL din care: 

- 620.309.022,27 ROL costuri certe nefacturate şi neîncasate de către SC 

REGAL GLASS SRL  
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- 1.407.535.800,00 ROL costuri suportate de către SC VERTCON SA Bacău 

pe cheltuieli. 

        Diferenţa până la suma de 2.219.367.152,88 ROL stabilită de către expert 

Timofte ca total nefacturat şi neîncasat de către SC REGAL GALSS SRL şi SC 

VERTCON SA reprezintă sume incerte prin modul de evidenţiere şi respectiv pierderi 

suferite de societate ca urmare a modului în care a contractat şi derulat lucrările la 

acest obiectiv şi pentru care societatea se poate constitui parte civilă  raportat la 

infracţiunea prev. de art. 272 din Legea 31/1990. 

* 

 Aspectele consemnate în raportul de expertiză sunt confirmate şi de 

depoziţiile martorilor care, coroborate cu înscrisurile de la dosar, 

circumstanţiază latura subiectivă şi obiectivă a infracţiunilor deduse cercetării.  

Astfel, cu privire la natura raporturilor dintre: fam. NĂSTASE 

(beneficiarii reali ai lucrărilor),  înv. IRINA PAULA JIANU (persoana care a 

dispus şi controlat executarea acestora, respectiv suportarea pe costurile firmelor 

a contravalorii lor), SC REGAL GLASS SRL (ca firmă executantă a lucrărilor şi 

care a suportat o parte din costuri) şi SC VERTCON SA (ca fals beneficiar şi ca 

firmă care a suportat o parte din costuri) martorii arată următoarele: 

 

Martorul BĂLĂNESCU BOGDAN declară în acest sens că, la începutul 

primăverii 2003, la solicitarea înv. IRINA PAULA JIANU care l-a contactat telefonic, 

s-a întâlnit cu aceasta la intrarea în mun. Câmpina, după care s-au deplasat împreună 

la imobilul proprietatea înv. ADRIAN NĂSTASE din comuna C....... Aici au fost 

întâmpinaţi de înv. ADRIAN NĂSTASE, în acest context, procedând alături de ing. 

Comşa Valentin, la efectuarea măsurătorilor tâmplăriei existente la casă şi la o cabană 

din lemn, aflată în imediata apropiere a imobilului. În urma discuţiilor cu înv. Irina 

Paula Jianu s-a stabilit ca lucrările de tâmplărie ce urmau a fi executate la imobil să fie 

efectuate cu profile import Germania tip Schuco, tot înv. IRINA PAULA JIANU fiind 

cea care a stabilit tipul jaluzelelor care urmau a fi încorporate în geam, profilul, 

culoarea şi tipul de geam. 
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 Martorul a mai arătat că înv. IRINA PAULA JIANU i-a pus în vedere să ia 

legătura cu POPA CRISTINA, căreia îi va transmite valoarea materialelor, profilelor 

şi accesoriilor pentru a se ocupa de plăţi, specificând că aceasta din urmă i-a precizat 

că lucrările vor fi achitate de către firma SC VERTCON SA. 

În acelaşi context al discuţiilor cu înv. IRINA PAULA JIANU, POPA CRISTINA 

i-a solicitat să cuprindă în valoarea lucrării doar valoarea materialelor şi manopera 

directă, iar celelalte cheltuieli indirecte (CAS, ajutor de şomaj, transport ş.a.) să fie 

suportate pe societate. De regulă, martorul o înştiinţa pe POPA CRISTINA, care în 

urma discuţiilor cu înv. IRINA PAULA JIANU efectua plata lucrărilor de tâmplărie 

cu geam termopan executate.  

 Cu privire la modul de evidenţiere în contabilitatea SC REGAL GLASS a 

lucrărilor efectuate, martorul a precizat că materialele şi lucrările efectuate erau 

contabilizate distinct, pe fiecare lucrare fiind stabilite coduri diferite. Martorul arată că 

SC REGAL GLASS SRL a facturat către SC VERTCON doar contravaloarea 

materialelor şi manopera directă care, dealtfel, au fost încasate integral. 

 Cu privire la lucrările efectuate sub codul L7170170 martorul a arătat că acestea 

au fost dispuse de înv. IRINA PAULA JIANU şi DANIELA NĂSTASE în aceeaşi 

perioadă în care se efectuau lucrările la imobilul din com. C......, cu titlu de lucrări 

tâmplărie la extinderea terasei şi clădirii. Ca şi în primul caz, după întocmirea 

necesarului de materiale, a luat legătura cu înv. IRINA PAULA JIANU pentru a ştii 

dacă şi acestea vor fi suportate din fondurile SC VERTCON SA. În acest caz însă, înv. 

IRINA PAULA JIANU i-a cerut martorului să se deplaseze pentru primirea banilor la 

imobilul din str. ....... Martorul s-a deplasat la locul stabilit unde a primit de la 

SMARANDA CORBEANU (apropiată a DANIELEI NĂSTASE) un plic cu bani pe 

care, în prezenţa martorilor COCA RODICA şi MARCELA SIMION l-a deschis la 

sediul societăţii din Bacău. Aici a constatat că în interior se afla suma de 60.000 USD. 

 Pentru a afla modalitatea în care trebuie înregistrate în contabilitatea SC 

REGAL GLASS, matorul a luat legătura cu POPA CRISTINA care i-a spus că trebuie 

să întocmească facturi şi chitanţe pe numele înv. IRINA PAULA JIANU. În acest fel, 

suma de 60.000 USD a fost schimbată în lei, de acest lucru ocupându-se SIMION 
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MARCELA. Martorul a confirmat eliberarea în fals a celor 4 chitanţe, care i-au fost 

prezentate spre identificare de organele de anchetă. 

 Martorul a detaliat în declaraţie modalitatea de emitere a facturii fiscale seria 

BC ACB nr. 3656090/29.08.2003 în sumă de 1.956.544.000 ROL, având ca beneficiar 

pe înv. IRINA PAULA JIANU, sumă care reprezintă echivalentul total al sumelor 

obţinute în urma schimburilor valutare. Atât factura fiscală cât şi chitanţele aferente au 

fost înmânate lui POPA CRISTINA, deoarece aceasta se întâlnea mult mai des cu înv. 

IRINA PAULA JIANU. Martorul a mai precizat că până la începerea urmăririi penale 

toate cele 3 exemplare ale facturii şi cele 4 chitanţe au rămas în posesia lui POPA 

CRISTINA care urma să-i restituie exemplarele roşu şi verde, după semnarea lor de 

către falsul beneficiar. Martorul a motivat că nu a facturat lucrările executate la 

imobilul din comuna C...... pe numele adevăratului beneficiar DANIELA NĂSTASE, 

deoarece aşa i-a solicitat înv. IRINA PAULA JIANU. 

 Martorul confirmă constatările financiar contabile ale expertului judiciar, în 

sensul că nu a văzut nici un contract încheiat de către SC VERTCON SA cu familia 

Năstase şi nici de SC REGAL GLASS SRL cu aceeaşi familie. Martorul confirmă că 

factura de avans a fost stornată prin emiterea a 4 facturi, respectiv: 

- seria BC ACB nr. ....../30.09.2003,  

- seria BC ACB nr. ....../31.10.2003;  

- seria BC ACB nr. ....../30.11.2003;  

- seria BC ACB nr. ....../31.12.2003;  

 

Acestea au, de asemenea ca beneficiar pe înv. IRINA PAULA JIANU. Martorul 

arată, de asemenea, că cheltuielile cu personalul care a executat lucrările de montare 

tâmplărie la imobilul din com. C......, au fost suportate de SC REGAL GLASS SRL 

din Bacău, nefiind facturate urmare a discuţiilor cu înv. IRINA PAULA JIANU. În 

acelaşi context, cheltuielile de deplasare ale muncitorilor au fost suportate tot de 

firmă.  

 Martorul a mai arătat că, deşi era administrator la SC REGAL GLASS SRL 

Bacău, nu era decât un executant deoarece în problemele importante ale societăţii 
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hotăra POPA CRISTINA, care, la rândul ei, le discuta cu înv. Irina Paula Jianu, 

confirmând că deşi acţionar şi administrator la SC VERTCON SA, nici POPA 

CRISTINA nu avea putere de decizie.  

 

Martorul POPA CRISTINA,  

administrator la SC VERTCON SA, în legătură cu lucrările de tâmplărie cu geam 

termopan executate de SC REGAL GLASS declară că facturile: 

- seria BC ACB nr. ....../30.04.2003, în valoare de 360.000.000 ROL (cu TVA)  

- seria BC ACB nr. ....../16.05.2003, în valoare de 1.940.000.000 ROL (cu TVA), 

având ca obiect „tâmplărie aluminiu geam termopan” în valoare totală de 

2.300.000.000 ROL,  

au fost emise de SC REGAL GLASS Bacău către SC VERTCON SA, aceasta din 

urmă achitând cu ordinele de plată 82/25.04.2002 şi 97/14.05.2004 întreaga sumă. 

Martorul a recunoscut că pe cele 2 ordine de plată se află semnătura sa, contextul în 

care SC REGAL GLASS SRL Bacău a executat lucrările fiind următorul:  

Bălănescu Bogdan a fost contactat de înv. IRINA PAULA JIANU care i-a dat 

dispoziţie ca SC Regal Glass SRL să execute lucrări de tâmplărie la casa din loc. 

C......, aparţinând familiei NĂSTASE. În acest context înv. IRINA PAULA JIANU i-a 

atras atenţia acestuia că, în final, contravaloarea facturilor va fi suportată de SC 

VERTCON SA Bacău. Înv. IRINA PAULA JIANU a fost cea care i-a dat dispoziţie 

să efectueze operaţiunile de plată confirmând discuţiile cu Bălănescu. Mai mult, înv. 

IRINA PAULA JIANU i-a atras atenţia să achite în regim de urgenţă contravaloarea 

celor două facturi pentru că, ulterior firma va primi sumele aferente lucrărilor. 

Martorul a precizat că cele 2 facturi reprezintă doar contravaloarea materialului nu şi 

cea a manoperei care a fost suportată de SC REGAL GLASS SRL (conform 

dispoziţiilor înv. Irina Paula Jianu).  

Martora explică că cele 2 facturi au fost achitate în avans de către SC REGAL 

GLASS SRL, tocmai în vederea procurării materialelor necesare executării acestor 

lucrări. Martora confirmă constatările financiar - contabile şi cele ale martorului 

Bălănescu conform cărora nu a existat nici un contract între cele 2 firme care să 
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genereze obligaţiile de plată şi, de asemenea, nu există nici un contract între firma 

executantă SC REGAL GLASS şi fam. NĂSTASE ca beneficiar al lucrărilor de la 

C.......  

Aceste operaţiuni s-au efectuat în baza coordonării şi dispunerii lor de către înv. 

Irina Paula Jianu în calitate de reprezentant al intereselor familiei Năstase şi pentru 

imobilul de la C...... ca şi pentru importurile din China.  

Martora a precizat că din totalul celor 2 facturi doar valoarea de 1.407.000.000 

ROL reprezintă contravaloarea lucrărilor de tâmplărie executate la C......, diferenţa 

până la suma de 2.300.000.000 ROL reprezentând lucrări de tâmplărie la celălalt 

imobil al fam. Năstase. În conformitate cu dispoziţia dată de înv. IRINA PAULA 

JIANU, la rândul său, martora i-a cerut colegei MIHAELA OŢEL (contabil la SC 

VERTCON SA) să înregistreze aceste facturi pe costurile firmei SC VERTCON SA, 

pe cale de consecinţă, neemiţându-se facturi către beneficiarii reali ai lucrărilor de 

tâmplărie, respectiv fam. Năstase. 

În legătură cu chitanţele: 

- ....../07.08.2003, în cuantum de 51.038.400 ROL;  

- ....../08.08.2003, în cuantum de 1.082.148.000 ROL;  

- ....../11.08.2003, în cuantum de 357.465.000 ROL;  

- ....../12.08.2003, în cuantum de 6.547.000 ROL 

martorul a arătat că în august 2003 s-au prezentat la sediul SC VERTCON SA 

Bacău, Bălănescu Bogdan care i-a adus la cunoştinţă că a încasat de la Bucureşti cca. 

50.000 – 60.000 USD, sumă care trebuia folosită pentru achitarea lucrărilor executate 

la imobilele fam. NĂSTASE. Martorul a precizat că Bălănescu Bogdan a făcut referire 

la Bucureşti, înţelegând în contextul discuţiilor că este vorba de înv. IRINA PAULA 

JIANU sau de DANIELA NĂSTASE ca fiind persoanele care i-ar fi putut înmâna. 

Martorul a arătat că era dificilă folosirea sumei în valută deoarece era cash, iar 

schimbarea în ROL era îngreunată de plafonul maxim impus la acea dată ca prag de 

raportare la Oficiul pentru Spălarea Banilor, respectiv 4000 – 5000 USD. De comun 

acord cu Bălănescu, martorul a procedat la strângerea mai multor acte de identitate ale 

angajaţilor pentru folosirea acestora la casa de schimb valutar a Băncii Româneşti. 
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După efectuarea acestor schimburi valutare Bogdan Bălănescu i-a înmânat cele 3 

exemplare ale facturii menţionate, respectiv BC ACB nr. ....../29.08.2003 pentru a i le 

înmâna înv. IRINA PAULA JIANU, în vederea semnării de primire. Dintr-o 

omisiune, înv. IRINA PAULA JIANU nu a semnat cele 3 exemplare ale facturii, deşi 

i-a confirmat telefonic că este de acord cu acest lucru.  

 

Martorul COCA RODICA GRETA,  

contabil la SC REGAL Glass SRL, la data de 16.11.2009, a declarat că în cazul 

lucrării efectuate de SC REGAL Glass SRL la imobilul din localitatea C......, nu a 

existat un contract sau comandă încheiate cu beneficiarul. 

Pentru aceste lucrări, administratorul BĂLĂNESCU Bogdan Eugeniu, i-a spus 

că se va deschide o lucrare nouă fără a-i preciza cine este beneficiarul. Având în 

vedere că de regulă orice lucrare se executa în baza unui contract, nu şi-a făcut 

probleme cu privire la existenţa acestuia. 

Referitor la facturile fiscale BC ACB, nr. ....../ 30.04.2003 şi BC ACB, nr. ....../ 

16.05.2003, martorul COCA Rodica Greta a declarat că le-a întocmit personal şi a 

menţionat la rubrica „beneficiar” SC VERTCON SA deşi nu a văzut un contract 

încheiat cu această societate, în baza discuţiilor purtate cu administratorul 

BĂLĂNESCU Bogdan Eugeniu. 

Martorul COCA Rodica Greta a mai declarat că în luna august 2003, 

BĂLĂNESCU Bogdan Eugeniu i-a prezentat un plic în care se afla suma de 60.000 

USD despre care i-a spus că a primit-o de la JIANU IRINA PAULA şi că este pentru 

lucrarea de la C....... Tot cu acea ocazie, BĂLĂNESCU Bogdan Eugeniu i-a solicitat 

să transforme valuta în lei şi să o înregistreze pe codul de lucrare respective. 

Martora susţine că SIMION Marcela s-a ocupat de efectuarea schimburilor 

valutare şi tot aceasta a întocmit chitanţele ....../ 7.08.2003 în valoare de 510.384.000 

ROL, ....../ 8.08.2003 în valoare de 1.082.148.000 ROL, ....../ 11.08.2003 în valoare de 

357.465.000 ROL şi ....../ 12.08.2003 în valoare de 6.547.000 ROL, pe numele 

învinuitei JIANU Irina Paula, reprezentând contravaloarea facturii seria BC ACB, nr. 

....../ 29.08.2003. 
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Factura fiscală seria BC ACB, nr. ....../ 29.08.2003 a fost întocmită de către 

martora COCA Rodica Greta ulterior emiterii celor 4 chitanţe deoarece primind o 

sumă în valută foarte mare, operaţiunea de schimb valutar a presupus o perioadă de 

timp, băncile permiţând la acea dată, numai schimbul unei sume limitate şi pentru a nu 

emite o factură aferentă fiecărei chitanţe, a emis o singură factură la sfârşit de lună. 

De asemenea, emiterea unei facturi pentru suma totală de 60.000 USD la 

momentul emiterii primei chitanţe nu era posibilă întrucât apăreau diferenţe din cursul 

valutare de schimb. 

Suma de bani rezultată din efectuarea schimburilor valutare, respectiv 

1.956.544.000 ROL, a fost înregistrată de către martora Coca Rodica Greta pe codul 

L7170170 – “Jianu I tâmplărie geam” atribuind lucrării un cod nou deşi era vorba 

despre acelaşi obiectiv, considerând că plata este efectuată de o altă persoană şi astfel 

se impunea o evidenţă separată. 

Totodată martorul Coca Rodica Greta mai declară că nu există nici un dubiu cu 

privire la faptul că suma de 60.000 USD (primită de la BĂLĂNESCU Bogdan 

Eugeniu, care la rândul său o primise de la JIANU IRINA PAULA) este aferentă 

obiectivului C...... deoarece JIANU IRINA PAULA nu figura ca debitor în evidenţa 

contabilă a societăţii Regal Glass. 

 

Martorul OŢEL Alina Mihaela,  

economist la SC VERTCON SA, referitor la plăţile efectuate către SC REGAL 

Glass SRL, în valoare de 2.207.227.832, a declarat la data de 19.11.2009, că nu 

cunoaşte beneficiarul lucrărilor pentru care s-a efectuat plata şi că a înregistrat 

personal această cheltuială în contul 628.1 - “Prestări servicii către terţi“ din dispoziţia 

lui POPA Cristina. Această cheltuială nu a fost facturată, fiind suportată din profitul 

societăţii. 

 

Martorul SIMION Marcela, contabilă la SC REGAL Glass SRL, la data de 

16.11.2009 a declarat că administratorul firmei, respectiv BĂLĂNESCU Bogdan 



 129 

Eugeniu în cursul lunii august 2003 i-a dat suma de 60.000 USD pentru a o schimba în 

ROL, cerându-i să emită 4 chitanţe pe numele învinuitei  JIANU IRINA PAULA . 

Martorul SIMION Marcela arată că niciodată nu s-a întâlnit în mod direct cu 

JIANU IRINA PAULA şi cu atât mai puţin nu a primit personal de la aceasta sumele 

de bani consemnate în cuprinsul chitanţelor, pe care le-a emis în acea formă la 

dispoziţia lui BĂLĂNESCU Bogdan Eugeniu. 

Factura al cărei număr l-a consemnat pe chitanţe, respective seria BC ACB, nr. 

....../ 29.08.2003 a fost întocmită la o dată ulterioară datei întocmirii chitanţelor, 

respectiv 29.08.2003, de către COCA Rodica Greta şi semnată la rubrica furnizor de 

către BĂLĂNESCU Bogdan Eugeniu. 

* 

În legătură cu modalitatea în care au fost înregistrate în contabilitatea SC 

REGAL GLASS SRL 70 de bonuri de consum aferente materialelor care au fost 

folosite pentru executarea lucrărilor la imobilul din loc. C......, martorii audiaţi în 

cauză au declarat următoarele: 

 

Martorul RUSU Ciprian,  

gestionar la SC REGAL Glass SRL, fiind audiat la data de 11.06.2009, a 

declarat că a întocmit personal bonurile de consum, în trei exemplare, tot el fiind cel 

care a scris şi codurile de lucrări L7170170 şi L1040123, codurile fiind atribuite de 

serviciul de contabilitate al societăţii. 

  Martorul mai susţine faptul că nu îi aparţin toate menţiunile de la rubrica 

“produs, lucrare” de pe bonurile de consum, o parte dintre acestea fiind făcute la 

serviciul de contabilitate. 

De regulă, denumirea lucrării îi era comunicată de către serviciul de 

contabilitate sau de către directorul BĂLĂNESCU Bogdan chiar şi telefonic. 

Martorul COCA Rodica Greta,  

contabil la SC REGAL Glass SRL în declaraţia din data de 16.11.2009, cu 

privire la neconcordanţa existentă între exemplarul bonurilor de consum aflat la 

depozit şi exemplarul aflat în contabilitate, precizează că nu a menţionat obiectivul 
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C......, sau acolo unde acesta era menţionat l-a şters deoarece conducerea societăţii nu 

dorea să se ştie că au fost efectuate lucrări în comuna C....... 

 

 

Martorul SIMION Marcela,  

la data de 16.11.2009, a declarat că primea exemplarul nr. 1 al bonurilor de consum, 

însoţit de nota de intrare – recepţie şi completa codul lucrării, respective “L1040123 – 

Vertcon1”, ceea ce reprezenta lucrarea de la C...... a familiei NĂSTASE. 

La fel a procedat şi în cazul obiectivului codificat în contabilitate “L7170170 

IRINA JIANU”. 

Referitor la pasta corectoare existentă pe exemplarul nr. 1 al unora dintre 

bonurile de consum, martorul SIMION Marcela mai precizează că fie ea fie COCA 

Rodica Greta a efectuat acele corecturi şi că este cert faptul că rolul acestora era acela 

de a ascunde orice menţiune care putea preciza locul lucrării, corecturile fiind făcute 

pentru a se menţine confidenţialitatea beneficiarilor lucrărilor – spre exemplu în cazul 

C...... familia NĂSTASE. 

Martorul SIMION Marcela susţine faptul că a făcut corecturile susmenţionate la 

dispoziţia lui COCA Rodica Greta, care i-a spus că trebuie să ia toate bonurile şi să 

şteargă cu pastă corectoare toate menţiunile referitoare la localitatea C......, după care 

să recodifice (de exemplu Vertcon 1). 

În evidenţa informatizată de gestiune nu exista denumirea C......, astfel încât 

modificarea bonurilor de consum nu atrăgea necesitatea modificării unor alte 

documente. 

Faptul că bonurile de consum au fost falsificate prin aplicarea de pastă 

corectoare peste menţiunile care indicau locul executării lucrărilor – C......, a fost 

constatat şi în Raportul de constatare tehnico – ştiinţifică nr. ....../ 10.08.2009, întocmit 

de Serviciul de Expertize Criminalistice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române. 

În concluzie, bonurile de consum au fost întocmite în fals – prin înlocuirea 

numelui beneficiarului. 
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* 

Cu privire la modalitatea de emitere de către SC REGAL GLASS SRL a unui 

număr de 99 ordine de deplasare, în perioada 2003-2004, din conţinutul cărora rezultă 

că deplasările s-au efectuat în mun. Ploieşti, la un obiectiv aparţinând SC VERTCON 

SA, conform majorităţii menţiunilor de tipul “SC VERTCON SA Bacău ob. Şant. 

Ploieşti” sau “ob. Ploieşti” trecute pe ordine, martorii arată următoarele: 

Martorul HOFMAN Eugen,  

economist la SC VERTCON SA, la data de 16.11.2009, a declarat că i-au fost 

înmânate de către COCA Rodica Greta semnând la rubrica “sosit – plecat”, aplicând 

ştampila societăţii, precizând totodată faptul că era de notorietate că obiectivul 

“şantier Ploieşti” reprezenta în realitate obiectivul C......, care aparţinea familiei 

NĂSTASE. 

Din declaraţia martorului HOFMAN Eugen mai reiese că SC VERTCON SA 

nu avea nici un obiectiv la Ploieşti, sub denumirea de “şantier Ploieşti” ascunzându-se 

imobilul de la C....... 

Martorul COCA Rodica Greta,  

a declarat la data de 16.11.2009, că ordinele de deplasare ale muncitorilor la 

C...... au fost completate de către SIMION Marcela. Motivul pentru care pe ordine se 

preciza ca obiectiv Bucureşti sau Ploieşti a fost acela că se dorea ascunderea 

adevăratei locaţii a lucrării, iar raţiunea aplicării pe acestea a ştampiROL SC 

VERTCON SA a fost aceea că această societate figura în contabilitatea SC REGAL 

Glass SRL ca  şi beneficiar al lucrării ce se executa la C.......  

 Martorul SIMION Marcela,  

la data de 16.11.2009, a declarat că a întocmit ordinele de deplasare 

susmenţionate, fiind semnate de către BĂLĂNESCU Bogdan. 

Referitor la menţiunea VERTCON SA Bacău obiectiv şantier Ploieşti de la 

rubrica “este delegat”, martorul SIMION Marcela a precizat că deşi ştia de la COCA 

Rodica Greta şi de la BĂLĂNESCU Bogdan faptul că muncitorii consemnaţi pe 

ordine lucrau la imobilul familiei NĂSTASE din localitatea C......, nu a trecut această 



 132 

destinaţie, deoarece aceasta însemna de fapt familia NĂSTASE şi nu trebuia să se ştie 

că lucrarea se efectua acolo. 

După ce muncitorii se întorceau de la punctul de lucru din localitatea C......, 

aceştia îi aduceau ordinele de deplasare martorului SIMION Marcela, care i le 

prezenta lui HOFMAN Eugen la SC VERTCON SA Bacău, acesta semnând la rubrica 

“sosit – plecat” şi aplicând ştampila acestei societăţi. 

Martorul GABOR Gheorghe, lăcătuş la SC REGAL Glass SRL, la data de 

29.06.2009, a declarat că a lucrat în localitatea C......, la imobilul familiei NĂSTASE, 

dar că nu cunoaşte conţinutul ordinelor de deplasare întocmite pe numele său. 

Martorul FLOREA Dorin,  

şofer la SC REGAL Glass SRL, la data de 05.06.2009, declară că ordinele de 

deplasare întocmite pe numele său, având la rubrica “delegat” menţiunea “SC 

VERTCON SA Bacău obiectiv şsntier Ploieşti”, se referă la mai multe deplasări pe 

ruta Bacău – C...... sau Bacău – C...... – Bucureşti – Bacău, pe care le-a efectuat în 

vederea transportului de tâmplărie din aluminiu, cu geam termopan în localitatea 

C....... 

Martorul BUDĂU Albert,  

lăcătuş la SC REGAL Glass SRL, la data de 29.06.2009 a declarat că ordinele 

de deplasare întocmite pe numele său în perioada 2003 – 2004 nu au fost completate 

de el şi nu cunoaşte motivul pentru care s-a precizat la obiectiv punctul de lucru 

Ploieşti. În această perioada, martorul a montat tâmplărie la imobilul din C......, 

cunoscând de la directorul BĂLĂNESCU Bogdan faptul că beneficiarul lucrării este 

Adrian NĂSTASE. 

 

 

II. 4 Infracţiunea de şantaj prevăzută de art.131 din Legea 78/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, săvârşită de învinuitul ADRIAN 

NĂSTASE  
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În cursul lunii martie 2006, dată la care învinuitul Adrian Năstase exercita 

funcţia de preşedinte al Camerei deputaţilor, în scopul îngreunării cercetării penale al 

cărei subiect era în prezenta cauză, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii 

infracţionale, l-a constrâns pe consulul Ioan Păun, prin ameninţarea cu darea în vileag 

a unor fapte imaginare compromiţătoare pentru acesta şi anume că, pe lângă 

activitatea de consul, era şi „ofiţer sub acoperire”, pentru a-l determina să-şi retracteze 

declaraţiile date în cauză şi să nu predea organelor de anchetă documentele 

doveditoare în posesia cărora acesta se afla. 

 În ceea ce priveşte parcursul profesional al părţii vătămate Ioan Păun, sunt 

relevante următoarele: 

Prin ordinul nr.300/01.04.1998, Ioan Păun este numit consilier economic, clasa 

a II-a, la Ambasada României din China – Beijing;  

 În data de 15.03.2002, Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Asia-Pacific, 

dispune prelungirea mandatului acestuia, în calitate de consilier economic, în cadrul 

Ambasadei României la Beijing (mandatul i-a fost prelungit până la sfârşitul lunii iulie 

2002). 

 Prin ordinul nr.298/175 din 31.07.2002, ministrul pentru coordonarea 

Secretariatului general al Guvernului dispune transferarea lui Ioan Păun începând cu 

data de 01.07.2002 în funcţia de consilier categoria A, clasa I, gradul II, în cadrul 

Departamentului de comerţ exterior. Urmare a decretului 49/17.01.2003 de înfiinţare a 

Consulatului general al României la Hong Kong, în data de 07.05.2003, Ministerul 

Afacerilor Externe îl numeşte pe Ioan Păun consul general şi şef al Consulatului de la 

Hong Kong. Prin ordinul nr.452/15.07.2002 se dispune ca, începând cu data de 

07.07.2003, drepturile şi obligaţiile personalului existent în cadrul Departamentului de 

comerţ exterior să se transfere integral la Ministerul Economiei şi Finanţelor.  

 Prin HG 1098/18.09.2003, Ioan Păun este numit în calitatea de consul general, 

şef al Consulatului general al României la Shanghai – R.P. Chineză (începând cu data 

de 14.01.2004, acesta fiind detaşat la Ministerul Afacerilor Externe, pe perioada 

misiunii în străinătate). 
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 La data de 31.03.2005, îi încetează detaşarea lui Ioan Păun, iar începând cu data 

de 01.04.2005 acesta îşi reia activitatea în Ministerul Economiei şi Comerţului – 

Direcţia generală Relaţii bilaterale, în funcţia publică de execuţie consilier clasa I. 

 În 17.09.2005, prin ordinul M.E.C. nr.633, Ioan Păun este numit în funcţia de 

consilier economic, clasa I, la Consulatul general al României la Shanghai – R.P. 

Chineză. 

Prin memorandumul nr.540923/16.02.2006, Ministerul Economiei şi 

Comerţului dispune suspendarea temporară a lui IOAN PĂUN din funcţia de consilier 

economic, până la clarificarea situaţiei sale. 

 

În fapt:  

La data de 10.03.2006, Creţu Octavian - administrator la S.C.Romaqua Grup 

S.A.,  a formulat o sesizare la Direcţia Naţională Anticorupţie în care arăta faptul că, 

în aceeaşi zi, în jurul orelor 11.00, a fost contactat de învinuitul ADRIAN NĂSTASE 

(prin intermediul şefei sale de cabinet, martora Mihaela Nistorescu) care i-a solicitat 

telefonic, o întâlnire în biroul acestuia de la Parlamentul României - Camera 

Deputaţilor.  

Martorul a confirmat că va da curs invitaţiei însă, s-a alarmat întrucât şi-a dat 

seama că invitaţia făcută de învinuitul ADRIAN NĂSTASE avea legătură cu 

problemele juridice ale acestuia în „cazul ......” , generate de schimbarea declaraţiei 

date la D.N.A. de către IOAN PĂUN, motiv pentru care, în condiţii de 

confidenţialitate, a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie. 

Întâlnirile dintre Creţu Octavian şi învinuitul ADRIAN NĂSTASE au avut loc 

în două rânduri, în datele de 13 şi 14 martie 2006, discuţiile fiind înregistrate cu 

respectarea legii de către organele de urmărire penală, conţinutul acestora urmând a fi 

analizat mai jos. 

 Circumstanţele formulării denunţului:  

 

Contextul în care martorul Creţu Octavian a formulat acest denunţ este 

prezentat de acesta şi în declaraţia din 18 iunie 2009 (seria 439284: 
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„…singura conexiune posibilă şi cea logică care putea justifica insistenţa 

domnului Adrian Năstase de a mă vedea, era cea legată de faptul că domnul Ioan 

Păun, care făcea atunci obiectul unei anchete a D.N.A. în care era implicat şi Adrian 

Năstase, locuia la mine, iar pe de altă parte, avocatul acestuia Ioan Vilău era un bun 

colaborator de-al meu, fiind avocatul grupului nostru de firme. Insistenţa lui Adrian 

Năstase se suprapunea, de asemenea, cu momentul plecării lui Vilău şi Păun în China, 

pentru a aduce probe în ancheta D.N.A.. De altfel, temerea mea consemnată în acel 

denunţ a prins contur, devenind realitate în zilele de 13-14 martie 2006, când am avut 

la sediul Camerei deputaţilor acea întâlnire cu domnul Adrian Năstase, întâlnire pe 

parcursul căreia nu s-a discutat decât despre problemele juridice ale domnului Adrian 

Năstase în relaţia cu Ioan Păun, care îşi schimbase o declaraţie la D.N.A. în ancheta 

ce-l viza pe acesta…”.  

„…considerentul principal pentru care i-am permis prietenului Ioan Păun să 

locuiască la mine acasă a avut la bază, în principal, dorinţa mea de a-l proteja, 

deoarece, din discuţiile purtate cu acesta am dedus că se află realmente în pericol. 

Acest pericol era creat de faptul că, în urma unei audieri a domnului Ioan Păun la 

D.N.A., acesta s-a simţit atacat de proprii avocaţi care, în acelaşi timp, în acea anchetă 

reprezentau şi familia Năstase. Era evident că se afla într-un conflict de interese atât 

cu familia Năstase, care făcea obiectul anchetei D.N.A. cât şi cu proprii avocaţi care 

reprezentau, în realitate, interesele familie Năstase. În acel moment, nu numai că Ioan 

Păun s-a mutat la mine acasă dar şi-a schimbat şi avocatul, pe domnul av. Ciobanu cu 

domnul av.Vilău…”. 

Alarmarea martorului Creţu Octavian era fundamentată şi de faptul că 

avocatul Ciobanu într-o anumită împrejurare l-a întrebat pe IOAN PĂUN dacă 

nu a luat în calcul posibilitatea de a fi scos din ţară pentru câţiva ani, împreună 

cu familia, ceea ce a fost percepută ca o ameninţare:  

„…mai mult decât atât, acest avocat Ciobanu, ulterior, într-o altă împrejurare, l-

a întrebat pe domnul Ioan Păun dacă nu a luat în considerare posibilitatea de a fi scos 

din ţară pentru câţiva ani, întrebare care l-a îngrozit efectiv pe Ioan Păun. A perceput 
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această propunere ca pe o ameninţare din filmele cu mafioţi. Emoţia lui Ioan Păun era 

cu atât mai puternică cu cât el era un om nevinovat în această anchetă care privea 

familia Năstase, iar proprii avocaţi, angajaţi de familia Năstase nu făceau decât să 

ducă lucrurile într-o direcţie greşită din punct de vedere juridic, adică spre o aşa zisă 

vinovăţie a lui Ioan Păun, care repet, nu exista. Pentru a înţelege mai bine contextul, 

vă rog să înţelegeţi faptul că Ioan Păun venise singur în ţară de la postul din China, 

rămânându-i acolo întreaga familie, fără niciun fel de sprijin material şi de 

protecţie…peste toate acestea a mai venit din partea avocatului Ciobanu şi aşa-zisa 

propunere de a-l scoate din ţară pe Ioan Păun, în condiţiile în care, repet, familia lui se 

afla în China. Gândiţi-vă ce a simţit Ioan Păun, ca şi cap al familiei sale şi cum a 

simţit propria neputinţă în a-şi proteja familia, dându-şi seama că oamenii cu care 

vorbea puteau ajunge la familia lui, fără ca el să poată face ceva…”.  

„…motivul pentru care am făcut denunţul este unul dat de faptul că mi-a 

fost teamă pentru viaţa lui Păun şi a familiei lui, fiind cunoscută puterea lui 

Adrian Năstase.  

Doresc ca acest demers să fie înţeles în realitatea şi complexitatea lui…”. 

 IOAN PĂUN, în declaraţia de parte vătămată din 18 iunie 2009 (seria D nr. 

0022759) surprinde în mod elocvent contextul şi temerile existente în faza 

premergătoare întâlnirilor din 13-14 martie 2006 dintre Creţu Octavian ŞI 

ADRIAN NĂSTASE: 

 „…în perioada de la începutul anului 2006, când am venit în ţară pentru 

citaţia de la D.N.A. am discutat cu dânsul şi, mai mult, am locuit la dânsul în toată 

perioada 2006-007…. Doresc să precizez că Octavian Creţu cunoştea problemele 

legate de dosarul de la D.N.A. precum şi despre întâlnirile mele cu Adrian Năstase, 

Daniela Năstase, avocatul Ciobanu Aurel…în luna martie 2006, înainte de plecarea 

mea în China, împreună cu avocatul Adrian Vilău, deplasare efectuată în scopul 

aducerii documentelor justificative pentru D.N.A., Octavian Creţu mi-a spus că a fost 

contactat telefonic de către Adrian Năstase şi că acesta l-a convocat la o întâlnire în 

perioada în care eu eram în China…cred că, în momentul în care am renunţat la 

serviciile d-lui av. Ciobanu, Adrian Năstase a realizat că intenţionez să fac declaraţii 

complete şi să prezint documente. Este adevărat că în cadrul ultimei audieri, înainte 
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de plecarea în China, efectuată la D.N.A. am făcut precizări, în sensul că deţin 

documente cu care pot proba împrejurările în care au fost achiziţionate bunurile din 

China. Cred că atunci am şi predat o copie a scrisorii olografe a d-nei Daniela 

Năstase, scrisoare pe care o aveam în China.  

 La acea audiere au asistat d-nii av.Ciobanu şi Diaconescu, astfel că, Adrian 

Năstase avea cunoştinţă de declaraţiile mele. 

 Adrian Năstase cunoştea relaţia de prietenie existentă între mine şi Octavian 

Creţu…”. 

 În declaraţia de martor din 18 iunie 2009 PĂUN IOAN mai arată:  
„ în luna ianuarie 2006 am primit prin fax la Consulatul general de la 

Shanghai o comunicare de la Ministerul Afacerilor Externe din care rezulta că sunt 

citat, în calitate de martor, pentru data de 02.02.2006…după ce am ajuns în ţară 

am primit un SMS, cu un număr de telefon şi cu indicaţia de a suna între orele 

19.00- 21.00 seara. Am sunat la acest număr de telefon şi mi-a răspuns un domn 

care mi-a spus că este avocat şi m-a invitat la biroul dânsului, de lângă piaţa 

Cotroceni. Când am ajuns acolo m-a întâmpinat dl. av. Petruţ Ciobanu, care a 

început să mă întrebe de ce am fost chemat în ţară şi în ce dosar. Cum eu nu-l 

cunoşteam pe domnul avocat Ciobanu, l-am întrebat cum a ajuns numărul de telefon 

al dânsului la mine şi de ce trebuie să-l contactez. Dânsul a evitat un răspuns, nici 

eu nu aveam încredere în dânsul, necunoscându-l, aşa că, vizita s-a finalizat fără 

nici un rezultat. 

 A doua zi am primit un telefon de la Smaranda Corbeanu care mi-a 
spus să merg la reşedinţa familiei Năstase din strada ......…m-am deplasat 

în ......, am intrat şi am urcat cu liftul la etajul ....... Când am ajuns la etaj 

m-a întâmpinat doamna Năstase, mi-a făcut semn să nu vorbesc şi 

împreună cu dânsa am coborât la subsolul viROL. Aici am intrat într-o 
cameră amenajată ca un birou, cu precizarea că intrarea s-a efectuat 
printr-o uşă foarte groasă şi am început să discutăm. Imediat ce am ajuns 
noi a ajuns şi domnul Adrian Năstase şi doamna avocat Marieta 
Anastasescu. Atât eu cât şi familia Năstase bănuiam că este vorba despre 
un dosar legat şi de bunurile din China. În cursul discuţiilor mi s-a solicitat 
ca în declaraţiile pe care le fac la D.N.A. să nu precizez faptul că sumele de 
bani primite pentru achiziţionarea bunurilor provin de la familia Năstase. 
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 Eram prezenţi toţi patru şi solicitarea mi-a fost adresată de către 
avocat Anastasescu Marieta. Doamna Năstase mi-a precizat să spun că 
banii provin de la Irina Paula Jianu. Cu privire la valoarea totală a 
bunurilor s-a avansat o sumă de cca. 100.000 dolari. Precizez că suma 
totală primită de la familia Năstase a fost de 700.000 dolari, din care au 
rămas necheltuiţi 118.000 dolari. 

 Cu o zi înainte de audierea de la D.N.A., am fost din nou la familia 
Năstase. Întâlnirea a avut loc seara şi erau prezenţi domnul Năstase, 
doamna avocat Marieta Anastasescu, domnul avocat Aurel Ciobanu şi 

domnul avocat Diaconescu Gheorghe. Când eu am ajuns dânşii erau deja 
într-o discuţie şi mi s-a solicitat să aştept. 
 Am aşteptat în birou cca.2 ore, împreună cu domnul avocat Aurel 
Ciobanu. 
 Când am intrat din nou în living, mai erau doar doamna Năstase şi 
doamna avocat Marieta Anastasescu. Domnul av. Aurel Ciobanu a spus că 
nu e bine că suntem toţi acolo pentru că puteam fi supravegheaţi la 
intrarea în casă şi i-a solicitat doamnei Anastasescu să-mi încheie un 

contract de asistenţă juridică. Aceasta a refuzat, cred că de teamă şi a 
rămas ca, a doua zi, înainte de a mă prezenta la D.N.A. să trec pe la biroul 
domnului Aurel Ciobanu de la Facultatea de Drept, care mi-a încheiat un 
contract de asistenţă juridică. Aşa am procedat. Ulterior m-am prezentat la 
D.N.A. şi am susţinut prima declaraţie. 
 Pentru mai multă credibilitate, domnul avocat Aurel Ciobanu mi-a 
solicitat să mă prezint la audiere singur.  
 După prima audiere mi s-a solicitat de către D.N.A. o a doua 
declaraţie după care calitatea mea s-a schimbat din aceea de martor în cea 
de învinuit…când i-am comunicat domnului av. Ciobanu schimbarea 
calităţii, acesta mi-a precizat că pentru prima declaraţie ca învinuit 
trebuie să stăm foarte mult de vorbă şi pentru a fixa întâlnirile, să cumpăr 
două telefoane mobile, cu cartele pre-pay şi pe care să le folosesc doar în 
convorbirile cu dânsul…Unul din aceste telefoane urma să fie la dânsul şi 
unul la mine. În perioada următoare cu domnul Ciobanu am reuşit să 
vorbesc doar de două- trei ori, întrucât nu răspundea la telefon, evita 
întâlnirile, ba mai mult, în cadrul uneia dintre întâlniri, mi-a spus direct 
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că în cazul în care vor creşte presiunile din partea D.N.A. să mă gândesc la 
posibilitatea de a părăsi ţara pentru o perioadă de ani. Mi-am dat seama 
că întreaga vinovăţie urma să cadă asupra mea şi în urma discuţiilor cu 
prietenii, respectiv domnul Octavian Creţu şi Adrian Vilău am decis 
schimbarea avocatului şi prezentarea către D.N.A. a faptelor reale.  
 Domnul avocat Ciobanu a acceptat fără nicio problemă încetarea 

contractului de asistenţă juridică, ba mai mult, mi-a spus că este bucuros 
că nu mă are pe conştiinţă.  
 Ulterior m-am prezentat la D.N.A. însoţit de domnul avocat Adrian 

Vilău, am făcut declaraţiile complete şi am plecat în China pentru a aduce 

documente în sprijinul celor declarate…”. 

 IOAN PĂUN, în această declaraţie, face trimitere la declaraţiile sale anterioare 

date în dosarul 8/P/2006, respectiv: declaraţia olografă din 03.02.2006, completarea la 

declaraţia olografă din 06.02.2006, declaraţia din 02.03.2006, completare declaraţie 

olografă din 03.03.2006, declaraţia de învinuit din 09.03.2006 (seria A nr.0079400), 

declaraţia de învinuit din 11.09.2006 (seria A nr.0079516). 

 De altfel, în data de 09.03.2006, PĂUN IOAN formulează în acest dosar un 

denunţ împotriva învinuitului ADRIAN NĂSTASE pentru infracţiunea de luare de 

mită, cu referire la prestarea faţă de acesta a unor servicii constând în cumpărarea de 

pe piaţa chineză a bunurilor solicitate de aceştia, plata făcându-se din banii puşi la 

dispoziţie de Adrian Năstase şi Daniela Năstase, precum şi organizarea serviciilor de 

transport a containerelor cu bunuri până în România. 

 Elementele materiale ale infracţiunii de şantaj: 

 În contextul arătat mai sus, pentru individualizarea laturii obiective şi 

subiective a infracţiunii de şantaj, prezentăm în continuare cele mai relevante 

pasaje din nota întocmită de Serviciul tehnic al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

privind redarea conţinutului dialogului ambiental audio (înregistrat în temeiul 

autorizaţiei nr. 7 din 13.03.2006, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie) 

purtat de CREŢU OCTAVIAN (notat cu C.O.) cu învinuitul ADRIAN NĂSTASE 

(notat cu N.A.) în ziua de 13.03.2006 în incinta Palatului Parlamentului 

(cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor). 
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„…………………………………………………………………………… 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. )  : Domnu’ CREŢU, trec direct la subiect. 

C.O. : Vă rog! 

N.A. : Ştiu că-l cunoaşteţi foarte bine pe PĂUN. ……. 

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Deci…ă... din păcate am vorbit cu …ă…IRINA JIANU şi …ă…Ştiţi puţin, 

ştiţi toată istoria poveştilor…( neinteligibil ) …  

C.O. ( vorbeşte în acelaşi timp cu N.A. ) :  Ă… Nu… Nu prea…ă… nu prea ştiu 

pentru că…ă… 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ) : În sfârşit. Bun …( neinteligibil ) … 

C.O. ( îl întrerupe pe N.A. ) : Vedeţi, eu nu l-am întrebat pe PILU nimic. Având în 

vedere… 

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Deci…ă…problema, problema este următoarea: …ă… IRINA JIANU a adus 

nişte containere pentru construcţii ...( îşi drege vocea, apoi continuă)… şi alte 

lucruri, nu ştiu ce, din…CHINA… 

C.O. : Da... 

N.A. : Ea spune că ea a plătit containerele … 

C.O. : Da.  

N.A. : Şi ei au venit la VERCON. 

C.O. : Da, corect! 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. )  : Deci…Bun! Acum câteva zile… iar 

PĂUN şi-a schimbat declaraţia şi a spus că de fapt soţia mea i-a dat banii, este 

vorba de o sumă mai mare, că are un inventar complet pe fiecare obiect din fiecare 

container, schimbând complet linia de anchetă şi chestiunea asta …ă… cum să 

spun?- îmi creează o problemă, îmi creează o problemă de tip juridic. Poftim? 

C.O. : Nu vă creează.  

N.A. : Ba da. 

C.O. : Nu? Vă rog să vă gândiţi…juridic! Nu vă creează nici o problemă. 

N.A. : Haideţi să vedem! 
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…………………………………………………………………………… 

N.A. : Ştiu că ADRIAN VILĂU este cel care… care l-a apărat pe el. 

C.O.(vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): În moment… ADRIAN… Da. 

ADRIAN…ă… Deci, ei se cunoşteau de la TIMIŞOARA … 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. )  : Da, da, ştiu. 

…………………………………………………………………………… 

C.O. ( vorbeşte în acelaşi timp cu N.A. ) : Deci, în mome… în acel moment, în acel 

moment…ă… Deci, lucrurile au fost aduse la cunoştinţă domnului CIOBANU. De 

către domnul VILĂU. Deci …ă…( continuă pe un ton vesel )… În mo… acel moment 

nu mai era cale de întors. Deci, nu mai era nici o cale de întors! Pe de altă parte, i s-au 

pus pe masă  hârtiile. Deci, i s-au pus pe masă hârtiile! Deci, cei de la BACĂU au 

păstrat tot! Inclusiv plicurile de trimitere.  

N.A. : Da’ asta ştiu, plicurile, da, da, da! 

C.O. : Deci… 

N.A. : Nu era o problemă cu plicurile! Nu… 

C.O. ( vorbeşte în acelaşi timp cu N.A. ) : Nu, dar în acel moment nu mai erau decât 

nişte actori. Pe de altă parte, vă rog să…ă…să luaţi în considerare încadrarea! În 

momentul în care se cumpără nişte lucruri care ajung la o persoană şi lucrurile alea se 

cumpără de altcineva, e o problemă! Dacă lucrurile alea se cumpără de persoana 

respectivă, însă… nu mai este absolut nici o problemă! Care-i problema? Deci, eu pot 

să mă duc şi să cumpăr …ă…( neinteligibil ) …aia, pot să mă duc şi să cumpăr   …( 

neinteligibil ) … şi să o…să… să vă rog pe dumneavoastră care lucraţi la…la post, 

acolo, să mi-o trimiteţi. Şi dumneavoastră mi-o trimiteţi, şi eu n-am nici o problemă. 

N.A. : Domnu’ CREŢU, nu este aşa! Pentru că astea au venit pe firma VERCON  …( 

neinteligibil ) … 

C.O. ( vorbeşte în acelaşi timp cu N.A. ): Da, pe firma VERCON! Firma VERCON 

a fost cea care… 

N.A. : A plătit…ă… taxele vamale acolo, a fost… 

…………………………………………………………………………… 
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N.A. : El a introdus o sumă care-mi creează numai probleme : patru sute cincizeci 

de mii de dolari, cin’ sute de mii de dolari… 

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Am înţeles. Domnu’ CREŢU, am nevoie de sprijinul dumneavoastră, totuşi, în 

chestiunea asta şi am să vă spun ...ă... de ce. 

C.O. ( vorbeşte în acelaşi timp cu N.A. ) : Da. Da. 

N.A. : Ştiu că aveţi o anumită autoritate asupra lui şi... ştiu că şi domnu’ 

ROTARU...ă... are o anumită autoritate asupra lui. Ă... el dacă avea o anumită 

strategie, trebuia s-o discute şi cu mine. 

C.O. : Nu a avut cum, domnu’ Preşedinte!  

N.A. : Putea! 

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): Vă spun, nu a avut cum! 

N.A. : Putea! Eu am avut mare încredere în el şi uită că...  

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.) : Pentru că domnu’... domnu’... Dar să ştiţi că 

nu vă...ă... nu va... Cu nimic nu…!  

N.A. : Ceea ce-a făcut el îmi creează o mare problemă.  

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): Deci... 

N.A. : Suma aceea, şi ...ă... şi inventaru’ pe care l-a promis, şi faptul că el a dat de 

bună... El a venit şi a anunţat că o să vină şi o să dea tot cu toate documentele, scrise 

de mână de soţia mea şi...ă... comenzi şi nu ştiu mai ce. Deci...ă...      

…………………………………………………………………………… 

N.A. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O.): Deci, el... Mai este ceva: IRINA JIANU 

...ă... a venit şi... Deci, ea... din câte a transmis… Ea este pusă şi ea într-o situaţie 

delicată. Dacă el îşi menţinea declaraţia iniţială nu era nici o problemă pentru 

nimeni. Pentru că ...( neinteligibil )...  

…………………………………………………………………………… 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ) : Nu. Nu. Nu. Singura lui problemă era 

cu...ă... faptul c-a trimis nişte scrisori şi atât. Plicurile alea. Ori alea oricum au rămas. 

S-a schimbat ceva cu plicurile? 

C.O. : Nu!  
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N.A. : Nu, şi-atuncea?  Deci, oricum problema asta rămânea. 

C.O. : Păi, da’ nu avea cum să rămână, pentru că ele au fost solicitate de IRINA 

JIANU.  

N.A. : Ea e-n ordine. Şi el trebuia să spună : „ Domn’e, a trimis într-un plic...” 

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O.) : El ceea ce i s-a solicitat, asta a trimis.  

N.A. : Păi şi asta... Păi şi atunci cu ce... cu ce era implicat? 

C.O. : Păi, da’ uitaţi-vă că a venit domnu’... domnu’ avocat DIACONESCU şi a dat o 

a... cu totul o altă turnură  întregii probleme. 

N.A. : Nu. Nu! El l-a întrebat doar dacă a primit banii de-acolo. Deci, eu am văzut 

…ă…transcrierea. Nu este aşa! Deci, el nu avea nici un fel de problemă. Şi ...(îşi 

drege vocea)...hm… lucrurile mergeau exact în direcţia asta. Ori, el venind acum cu 

toată această... În toată povestea... 

…………………………………………………………………………… 

C.O. : E un om care toată viaţa lui şi-a făcut datoria, şi-a făcut treaba… Acuma, se 

trezeşte dintr-o dată, toată lumea îi trage măciuci din toate părţile...   

…………………………………………………………………………… 

C.O. : N-are un... un... un leu pus deoparte. 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ) : Deci, el a avut ...( neinteligibil )... eu m-am 

bătut pentru el şi ştie foarte bine. 

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Bun, ADRIAN VILĂU…ă… - cum să spun?- ştia mai puţine lucruri şi era 

clientu’ lui, deci el şi-a pus problema, în alţi termeni. Dar vedeţi că şi eu în condiţiile 

astea ...ă... am aceeaşi problemă. Şi-atunci ...ă... Deci, din acest moment... Deci, 

IRINA JIANU vrea să... vrea să anunţe că el i-a spus că era ofiţer sub acoperire, să 

ceară nu ştiu mai ce... Deci, iese un scandal şi iese o mizerie... pentru ...( 

neinteligibil )... de probleme...   

C.O. ( vorbeşte în acelaşi timp cu N.A. ) : În lucru’ ăsta… Deci ...ă... IRINA JIANU 

îşi asumă un risc foarte mare, fără... fără să aibă acoperire. Am să vă spun de ce. 

Deci, în... în...ă... în... într-o asemenea situaţie ...ă... problema este ...ă... imposibil de 

dovedit. 
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N.A. : E-n ordine, da’ ea o să spună ... 

C.O. : Dacă ea spune asta ...ă... îşi pune o bombă sub fund. 

N.A. : Deci, ea spune că el i-a spus chestia asta. Deci... Bun, eu vă spun! Deci, eu 

vă s... 

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.) : Domnu’ Preşedinte, e bine să nu spună 

lucrul ăsta! 

N.A. : E-n ordine! Eu… 

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.) : Dacă face asta deschide Cutia Pandorei şi 

absolut nimeni şi nimic nu o va putea închide. 

N.A. : E-n ordine! Dar eu vă spun numai că şi ea se simte în aceeaşi situaţie tot cu 

„ori-ori”. Pentru că ea a făcut nişte declaraţii, şi-a asumat nişte lucruri… Ea şi le-a 

asumat, că erau banii ei, că a făcut nişte lucruri... Pentru ce trebuia să vină el să 

spună: „Dom’le sunt, nu sunt…?”  Deci, el trebuia să... Nimeni n-a spu... El nu ştia 

nimic de documente, el le-a pus într-un plic şi le-a trimis. Asta era declaraţia lui şi 

n-avea nici un fel de problemă! Deci, ea-şi asumase această chestiune, însă a fost 

ideea lui. E o idee tâmpită de-altfel, cu... Şi erau acolo obiecte de construcţii destul 

de multe… Ori, el vine acuma şi spune: „Nu, domn’e! Uite pe fiecare  container ce 

este şi vă aduc eu notiţele mele. Şi vă aduc şi scris de DANA NĂSTASE şi vă spun 

că şi  bani...  veniţi ...ă... daţi de… DANA şi de ADRIAN NĂSTASE.” Deci, asta a 

fost declaraţia lui, ultima! Deci, el a... a introdus nişte elemente noi de foarte mare 

dificultate şi la un nivel, pentru că până acuma se discuta de o sută de mii materiale 

din containere, îi pune într-o situaţie delicată pe cei de la vamă, de la BACĂU… 

Ăştia spuneau: „Domn’e, asta am primit, asta  există aici!” Deci, nu era nici un fel 

de problemă!   

C.O. : Nu ştiu. Ă...ă... sincer să fiu îmi spuneţi nişte lucruri noi pe care eu nu le 

cunosc şi pe care... 

N.A. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O.) : …( neinteligibil ) … ca să le ştiţi, că 

lucrurile aşa stau. Deci ...ă... Eu asta aş vrea -cum să spun?- nici mie nu-mi convine 

scandalurile astea şi această evoluţie. 

C.O. : Am înţeles. 
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N.A. : Pentru că el a depus… Şi-atuncea aş avea nevoie pentru că ea merge, IRINA 

...ă... JIANU, va merge miercuri la …ă…la ...la Parchet. Şi până miercuri ar trebui 

să ştim cum stau lucrurile. 

C.O. : Păi, ăsta a plecat acasă! 

N.A. : A plecat, e în CHINA, acuma? 

C.O. : Sigur. 

N.A. : Păi, nu, el s-a dus acolo, să ia acuma...ă... ce le-au dat, ce-a declarat pe 

documente. Deci, asta este! Deci, a …( neinteligibil ) … Deci, a dat un document... 

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.) : Da’ aşa... aşa e...credeţi? 

N.A. : Păi, sigur. 

C.O. : Aşa a zis el acolo? 

N.A. : Da. A... Deci, în declaraţie, el a spus: „ Domn’e, vă dau un document…” Nu 

ştiu ce-a dat… Şi-a dat, deja, un document acolo... Iar acuma când vine, el vrea să 

aducă de acasă tot ce are. 

…………………………………………………………………………… 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ): Da…Da…Deci, problema este dacă el 

acum... Eu cred...ăă...c-ar spune că nu-l mai are, n-a găsit, nu sunt datele…Că 

nu…nici nu  ştiu cum poate fi oprit acest lucru !  

C.O. : Nu ştiu să vă spun!  

N.A. : Pentru ce…? Pentru ce este necesar să aducă el ...ă... nu ştiu ce notiţe făcute 

pe container…( neinteligibil )… Deci, vă daţi seama că este practic o colaborare cu 

ei, dincolo de ceea ce era… Ori, în condiţiile astea, sigur că IRINA JIANU … 

…………………………………………………………………………… 

C.O.(vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): Ă... Am şi eu problemele mele cu... Eu... 

neavând...ă...n-am avut niciodată contact cu această lume a lor, cu...procurori, 

judecători şi...  

N.A. : Da… 

C.O. : Poliţie şi astfel de...structuri. Dar... Şi nu îmi... Sincer să fiu, nu-mi plac! Nici 

unii!  
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N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ): Da, nici mie! Nici eu n-am avut până acuma 

şi acuză tot felul de... 

…………………………………………………………………………… 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ) : Acuma sunt extrem de... Adică, până la 

urmă acuzaţia de corupţie, pentru ce? Pentru... pentru termopanele care sunt incluse 

în...în preţu’ apartamentului? C-am plătit factura. Şi pentru obiectele astea din 

CHINA care mi le-a dat IRINA JIANU mită? Să fim serioşi!   

C.O. : Da’ le-aţi cumpărat, domnu’ Preşedinte!  

N.A. : Deci...ăă... 

C.O. : Le-aţi cumpărat, domnu’ Preşedinte! Asta este problema! Pentru că de fapt, 

aicea este toată treaba! Deci... 

N.A. : Ce...? 

C.O. : În...în condiţiile... Eu...eu asta, asta nu-nţeleg! Vă rog să mă...să mă...ăă...să mă 

corectaţi dacă greşesc cu ceva!  

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ) : …( neinteligibil ) … 

C.O. : Eu am...am această senzaţie! Deci, în momentul în care noi avem un dat. Ă...eu 

sunt acolo, dumneavoastră mi-aţi dat nişte bani, eu am avut nişte bani de la...ăă...care 

au rămas de la... socru’ dumneavoastră care erau în CHINA, care… Bun! I-am luat, 

am cumpărat obiectele pe care m-aţi rugat şi vi le-am trimis! Sunt ale dumneavoastră! 

Că dumneavoastră aţi ales să folosiţi o firmă ca să le împământeniţi aicea, este 

normal! Pentru că legături sunt ca persoană fizică cu vama e o...o porcărie! Toată 

lumea apelează la firme! Şi este normal să apelezi la firme, pentru că totu’ vine pe 

scris, pe...fiecare, ăla îşi vede de treaba lui,  fiecare îşi vede de treaba lui!    

N.A. : Bun, pentru astfel de...(neinteligibil)...pentru astfel de chestiuni sunt câteva 

semne de întrebare! Prima chestiune: cum dovedeşti că banii erau în CHINA rămaşi 

-unde?- îngropaţi în curte? Doi: ăă...suma... Deci, planu’ de atac împotriva mea 

este pe de o parte pe luare de mită, pe de altă parte pe controlul averii! Trei: 

ă...chestiunea legată de...ăă...Toată povestea asta aruncă-n aer declaraţia de vamă, 

de la BACĂU. Pe containere. Ă... Iar patru:  povestea asta-nseamnă de 

fapt...ăă...evaziune fiscală şi...ăă...şi plata taxelor vamale de către cei de la 
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BACĂU...ăă...pentru nişte bunuri personale! Deci, toată chestiunea asta 

este...teoretic... Sună bine. Dar ea are nişte puncte slabe, extraordinar! Deci, în 

momentul ăsta, ce cred eu că se poate... Nu ştiu dacă aţi putea, eventual, să daţi un 

telefon acolo, cât…ă…nu mai găseşte hârtiile alea, eu ştiu?” Se vedea că suma în 

nici un caz nu este aşa cum a spus el ! Deci…ă… suma asta este extrem de mare, şi-

atuncea ar trebui făcută o combinaţie, eventual...Că multe au fost materiale de 

construcţii! În definitiv, care era rostu’ ca eu să plătesc materiale de construcţii? C-au 

fost în containere! Mii de metri pătraţi de ...de dulap, în toate blocurile...în toate 

apartamentele! Care era rostu’ ca eu să plătesc suma? Pentru că ele au ajuns la 

ŢIRIAC, au ajuns în alte părţi! Nici  n-are logică! C-au fost, nu ştiu câte căzi de baie, 

w.c.-uri...toate astea, materiale de construcţii, toate alea! De ce n-ar avea nici  astea 

sens?! Deci...ăă...singura posibilitate pentru mine ar fi să atrag această persoană. 

Pentru mine, pentru IRINA JIANU, pentru cei de la BACĂU. Deci, s-a intrat într-o 

poveste...în care aceste exagerări  şi punerea pe masă, voluntară, a unor hârtii  

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Iar eu...iar eu în perioada în care el a avut nevoie de sprijin, el l-a avut! Şi 

când trebuia să fie consul în HONG KONG şi consul la SHANGHAI, şi m-am bătut 

împotriva tuturor ca să  meargă acolo! Deci, fără să am...Că nu mă interesau...ă…nu 

ştiu ce poveştile şi sprijin din partea lor! Deci, el ştie foarte bine lucrul ăsta! Iar aici, el 

practic nu a făcut...el era...a fost chemat să spună ce-i cu plicurile alea, că le-au găsit! 

Şi trebuia atât doar să spună: „Domn’e, le-am pus într-un alt plic, le-am trimis acolo, 

nu ştiu despre ce-i vorba! IRINA JIANU...” Trebuia să spună: „IRINA JIANU s-a 

ocupat de toată povestea...” şi atât! Dar el a venit şi-a-nceput să povestească toate 

lucrurile astea care...ăă... la limită îi apare şi lui o problemă. Cu ce l-ajut? Păi, să 

spună că... Pentru că dacă eu sunt acuzat de anumite lucruri, el poate să fie acuzat 

de complicitate! Şi la ce-l ajută, că asta nu-nţeleg? Că dacă aş înţelege... Doar dacă a 

făcut un „deal”...ăă... cu procurorii pentru a înregistra.     

C.O. ( vorbeşte în acelaşi timp cu N.A. ): Nu cred asta!  

N.A. : Eu...Asta-i singura... ar fi singura explicaţie, că altfel nu-nţeleg! Pentru că-n 

momentul în care vine şi-ncepe să povestească lucrurile astea… În momentu’ în 
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care...ăă...toate lucrurile astea, la un moment dat vor căpăta, eventual, consistenţă, 

atunci el intră într-o situaţie şi mai complicată! Pe când aşa... Iniţial, el era în situaţia 

în care IRINA JIANU avea toată povestea asta, ea compusese, ea făcuse toate 

lucrurile astea...şi singura chestiune cu el era legată de...ă…hârtiile alea nefericite! Şi, 

gata, trebuia să spună: „Domn’e…(neinteligibil)…plic şi asta este!” Şi atât! Cum a 

spus prima dată! Pentru că prima lui declaraţie, în ciuda a ceea ce vă spune...ăă...el, 

probabil, şi  ADRIAN VILĂU, nu ştiu de ton, dar eu ştiu...ăă...am văzut hârtia 

transcrisă de...de DIACONESCU. Răspunsurile erau perfecte! Şi nu-l incriminau cu 

nimic! Tonul probabil c-a fost… Da… 

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Bun, da’ eu vă spun următoru’ lucru: că dacă el spunea acolo, că el...erau 

declaraţiile iniţiale. Nici nu trebuia să răspundă la întrebările alea, pentru că el a venit 

după această dată. Păi nici nu trebuia să răspundă! Şi trebuia să-i spună: „Domn’e, o 

să mă gândesc, o să  văd...” Pentru că erau...ăă...era în momentu’ în care  lui  i-a fost 

adusă la cunoştinţă învinuirea! Iar acuma, practic, IRINA JIANU va spune: 

„Domn’e, a dat o declaraţie la un moment dat şi o declaraţie după.” Pentru că el are 

în momentul de faţă două declaraţii contradictorii. Ori chestiunea asta sigur că va fi 

jucată în instanţă…  Şi atunci, cui îi foloseşte? Păi, de-asta nu înţeleg şi nu- l înţeleg 

nici pe ADRIAN VILĂU! Că el m-a sfătuit probabil să acţioneze în felul ăsta, dar ... 

El, sigur, că are grijă de clientul lui, dar părerea mea este că-i creează mai multe 

probleme decât îi rezolvă. Nu ştiu, vrea mai multe sau...?!  Nu ştiu, da’... dacă trimiteţi 

pe cineva la el, în CHINA sau...?!  

…………………………………………………………………………… 

N.A.: ...(neinteligibil)…spuneţi-i toate lucrurile astea, pentru că vreau… Ă… 

IRINA JIANU se duce ...(neinteligibil)... 

…………………………………………………………………………… 

N.A.: Rugaţi-l şi pe el să ia o altă cartelă şi să vă sune după... 

…………………………………………………………………………… 

C.O.: Fiţi sigur! 
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N.A.: Bun, să ia un împrumut. De…Cred c-ar fi foarte important să vorbiţi cu el 

pentru că... Şi să vorbiţi astăzi sau mâine în aşa fel încât, în aşa fel încât să ştiu şi 

eu cum vorbesc, cu cei  transmit IRINEI JIANU. Pentru că 

trebuie...(neinteligibil)… 

C.O. ( îl întrerupe pe N.A.): Deci, o să discutăm de pe un telefon fix, atunci. 

N.A.: Da… 

…………………………………………………………………………… 

N.A.: ...(neinteligibil).... Bun! Vorbiţi cu ei dacă ar ...(neinteligibil)... Îi spui că sunt 

un bun prieten şi... Deci, am nevoie de un anumit sprijin în perioada asta, pentru că 

dacă nu vorbiţi ...(neinteligibil)... pierd şi una şi alta. 

C.O.: Am înţeles, o să fac tot ceea ce este necesar.  

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ): ...(neinteligibil)… Deci, nu 

...(neinteligibil)… 

C.O.: Nu… 

N.A.: Pentru că...ăă... el o să se-ntâlnească cu  avocatu’...(neinteligibil).... 

C.O.: Ăă... 

N.A.: Să pună la punct nişte lucruri. 

…………………………………………………………………………… 

N.A. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O.) : Da...(neinteligibil)... îi 

dăm...(neinteligibil)... pe lună…Deci, ei vor face o operaţiune, preiau acum toate 

hârtiile, tot ce au, tot ce nu ştiu mai ce, şi lor le lăsa totul la... când vin aici la... la 

Parchet. 

C.O.: Am înţeles. 

N.A.: Şi de-asta eu cred că este foarte periculos jocu’! Ori asta…Cum să spun? Mie  

nu-mi lasă posibilitatea decât a unui atac care să meargă pe toate  zonele. 

C.O.: Am înţeles. 

N.A.: De la acuzaţiile care s-au făcut cu el în legătură cu anumite lucruri pe care le 

ştiţi, de la celelalte chestiuni pe care le spune IRINA şi pe care le ştiu şi-altele. Deci, 

asta, cum să spun?Chiar ajungem de…de ...(neinteligibil)...Inclusiv pe... pe 

...(neinteligibil)… 
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C.O.: Am înţeles! 

N.A.: Eu nu mai am decât posibilitatea decât ...(neinteligibil)…Eu nu mai am decât 

posibilitatea decât cu autoritatea dumneavoastră. Deci, dacă el merge în continuare 

cu …Pentru că mie mi se pare din parte lui o trădare! Deci, ceea ce-a făcut, este o 

trădare!  

…………………………………………………………………………… 

N.A.: Sunt convins că nu…. Deci, haideţi să vedem cum facem mai departe! Părerea 

mea este că trebuie găsită o coordonare... 

C.O.: Am înţeles! 

N.A.: Şi ăă... Pentru că altfel lucrurile vor ieşi complet de sub... 

C.O.: Am înţeles! 

N.A.: El începe să spună, deci… Şi ştiţi, el ... că are nu ştiu ce inventar pe fiecare  

container, că nu ştiu mai ce, că soţia mea i-a spus să cumpere nu ştiu ce. Nu ştiu, care 

sunt ...(neinteligibil)... sau… Dar... 

…………………………………………………………………………… 

N.A. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O.) : În…În orice caz, eu v-am înţeles : „ De ce n-

ai spus, domn’e, era vorba de-o sută de mii!” Era vorba de o sută de mii. În momentu’ 

în care ...(neinteligibil)... e o sumă imensă, pentru că mâine...( neinteligibil )...  

C.O.: Nu, da’ am înţeles că au fost şi pentru materialele de construcţie ale doamnei 

JIANU. 

N.A.: Bun. Şi alea cât...(neinteligibil)...?   

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): Şi doamna JIANU ar fi fost acolo.  

N.A.: Alea erau o sută de mii? Ori el ştie... 

C.O.: Nu, nu cred, cred că erau mai mulţi. 

N.A.: ...(neinteligibil)...atât a spus, da. Ea atât a spus că sunt optzeci de mii, plătiţi. 

Deci, de-asta spun că s-a făcut o ... Ă…o lipsă de spionare, da’ este absolut aberantă, 

nu-nţeleg. Deci, el a venit acum, ori va trebui a... ar trebui acum să...ă... explice…şi  

intră dintr-una în alta. Şi mai punem şi pe... Nu zici domn’e, şi  nu-nţeleg de ce. Că 

de-asta spun că eu consider că e vorba de... Practic, eu mă simt trădat. Că n-a spus 
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nimic cu  tot ce-am făcut şi văd acuma în culise cu această chestie într-un moment în 

care …ă…el poate ...(neinteligibil)… 

C.O.: Am înţeles! 

N.A.: ...(neinteligibil)... Ă…vă rog să  vorbiţi cu…cum se poate face şi daţi-mi un 

semn mâine sau luni ar trebui, da? 

C.O.: Da. Nu, dacă reuşesc să... vorbesc astăzi, o fac. 

N.A.: Astăzi. 

C.O.: Da. 

N.A.: Pentru că mie mi-e teamă că ...(neinteligibil)... şi vine acuma, vine cu un 

desfăşurător de nebunii. 

…………………………………………………………………………… 

N.A.: Că asta am şi…Da’ eu am  încercat să spun de la-nceput şi asta a fost 

strategia mea, strategia mea.  

C.O.: Am înţeles. 

N.A.: Păi, dacă DIACONESCU a intervenit aiurea da’ nu.... trebuia un pic forţată,  

nu...  

C.O.: Da, am înţeles. 

N.A.: Aştept un semnal, da? 

C.O.: Vă mulţumesc frumos! 

N.A.: Bine, la revedere!”  (Vol. 29, filele 114-132). 

  

         În ziua de 14.03.2006 la solicitarea învinuitului ADRIAN NĂSTASE şi tot la 

cabinetul său de la Palatul Parlamentului a avut loc o altă întâlnire cu CREŢU 

OCTAVIAN, dialogul ambiental audio fiind înregistrat în condiţiile legii şi redat 

în formă scrisă de Serviciul tehnic al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

 Pasajele selectate, pe care le vom prezenta în continuare pun în evidenţă ca 

şi în cazul precedent elementele constitutive ale infracţiunii de şantaj prev. de 

art. 131 din legea nr. 78/2000 reţinută în sarcina învinuitului ADRIAN 

NĂSTASE. 
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„C.O. : Vă salut, domnu’ Preşedinte! 

N.A. : Bine aţi venit!  

………………………………………………………………………… 

C.O. : Să ştiţi că... am... vorbit. 

N.A. :  Da. 

C.O. : Am discutat... 

N.A. :  Da. 

C.O. : Deci ...ă... am ...ă... încercat să fiu cât mai convingător ...ă... posibil ...ă... 

spunând toate argumentele pe care le-aţi dat în... Mi le-aţi... Informaţia pe care mi-

aţi dat dumneavoastră... Ă... domnu’ Preşedinte, referitor la hârtia care a fost dată, el 

mi-a spus că este un înscris dat de doamna în care nu are nici o însemnătate...  

N.A. : Îhî...  

C.O. : Deci, sunt scrise nişte lucruri fără nici o însemnătate. De pildă să cumpere 

becuri pentru lampa lui ANDREI sau pentru ...ă... 

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Deci nu are semnificaţie?  

C.O. : Nu are semnificaţie. 

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Deci nu are semnificaţie?  

C.O. : Nu are semnificaţie. Problema este aşa: Ă...ă... ei vor analiza în special, aicea 

este sarcina lui VILĂU să... să analizeze ce poate să facă, foarte clar...  

N.A. : Da.  

C.O. : Ă... pentru că, bineînţeles, PILU nu are această experienţă. Vă spun unde s-a 

speriat el pentru că mi-a spus acuma. Ă... eu nu... eu nu am băgat, mă înţelegeţi? Din 

cauza asta am scă... Îmi... 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ): E păcat! Păcat că... 

C.O. : Am nişte lucruri. Dacă nu... Ştiţi, eu sunt cu chestia asta. De ce să ştiu lucruri 

care nu mă privesc, ştiţi?!  

N.A. : ...( neinteligibil )... Da. De ce aţi discutat despre ...( neinteligibil )... 
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C.O. : Mă rog, asta era! Trebuia discutat... Ă... el s-a speriat pentru că domnu’ 

CIOBANU ...ă... i-a spus: „Domnule, dar... Domnu’ PĂUN, dar dacă nu v-aţi 

gândit dacă v-am scoate din ţară pentru câţiva ani?”    

N.A. :  Serios?! 

C.O. : Pe cuvânt. I-a spus treaba asta. Mi-a spus PILU. El în momentul ăla s-a speriat. 

N.A. : Ce...! 

C.O. : Deci, s-a dus acasă... 

N.A. : Da... 

C.O. : Şi el mi-a zis: „Măi, eram... eram încolţit. Mă uitam, vorba aia, m-am uitat 

de cinci ori în spatele meu.” Zice: „Te rog să te pui în... în...”  

…………………………………………………………………………… 

N.A. :  Că nici ei nu vor scandal. E... 

C.O. : Păi, da’ nimeni nu vrea! Păi, nimeni nu vrea! Deci, asta s-a întâmplat. În al 

doilea rând ...ă... problema este aşa: Ă... De unde... Pentru că ei o să vină miercuri, 

probabil. 

N.A. : Vin, miercuri?  

C.O. : Miercuri, cred. Săptămâna care vine. 

N.A. : A, deci nu miercurea asta, cealaltă?  

C.O. : Nu asta! Miercuri e mâine. 

N.A. : Da.  

C.O. : Nu miercuri, săptămâna care vine. Da?  

N.A. : Da...  

C.O. : Ă... pro... Ă... Deci, mie... Avionu’ e... pleacă marţi şi ajung miercuri.  

N.A. : Îhî. Da.  

C.O. : Da, deci... aşa e traseu’. Ă... problema este ...ă... Trebuie să coor... să se 

coordoneze cumva ca ording, da? Ă... ceea ce spune el cu ceea ce spune madam 

JIANU. 

N.A. : Îhî...Da, da’ ea merge mâine acolo! 

…………………………………………………………………………… 

C.O. : Păi, nu...dar pe urmă!  
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N.A. : Deci, ea o să spună probabil că ea a adus... coletul ăla... 

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.) : Nu, da’...Da, dar pe...pe urmă aceste 

lucruri... 

N.A. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. ) : Pân’ la urmă trebuie coordonate! 

C.O. : Trebuie coordonate! 

N.A. : Cum facem? Atunci, poate că ar trebui să se-ntâlnească aştia, ADRIAN 

VILĂU cu doamna JIANU pentru... 

C.O. : Corect!...Corect! 

N.A. : Nu? 

C.O. : Corect! Aşa ar trebui făcut!  

N.A. : Şi cu încă cineva, trebuie să fie de faţă ...(neinteligibil)... 

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): Corect! 

N.A. : Poate dom CIOBANU sau nu ştiu cine?!. 

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): Corect! Poate... ştiu eu? Da. 

N.A. : ...(neinteligibil)... că ştie! 

C.O. : În altă ordine de... în altă ordine de idei...ă... mai e o problemă! Eu v-o spun aşa 

ca om!  

N.A. : Da, da... 

C.O.: Pentru că eu mă gândesc e...i...ăă... 

N.A. : Da. 

C.O.: El...ăă...gândiţi-vă că discutăm despre un om care a trăit din salariu toată viaţa 

lui! Cu cine? El, nevasta, doi copii şi bunica!   

N.A. : Da...da. Da... 

C.O. : E foarte greu! Ă...deci, ăsta nu are...  

N.A. : Resurse. 

C.O. : Ce economii? Ce resurse, da? I s-au mâncat cât a fost fără...fără slujbă! Că el a 

fost patru luni fără slujbă!  

N.A. : ...(neinteligibil)...  
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C.O. : Ce se-ntâmplă, pentru că ăştia... Deci, acuma eu vă spun aşa...ăă...ju... merg şi 

judec! Ce se-ntâmplă cu el, pentru că nu are...ăă...dacă îşi schimbă depoziţia... ăştia o 

să-l mănânce cu fulgi cu tot!  

N.A. : Deci, domnu’... 

C.O. : Ca să nu mai vorbim de partea de...de slujbă. 

N.A. : Deci... 

C.O. : El e suspendat acuma! 

N.A. : Ştiu! Deci, el...ăă...în ceea ce priveşte chestiunile de, dacă lucrurile merg 

bine... Păi are nişte bani, la el, care pot să rămână la el, ca să-şi acopere problemele 

...(neinteligibil)...! Vă spun asta ca să...  

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Deci, el are... în ceea ce-l priveşte...  în rest trebuie să... că am dat până 

acuma tot ce puteam! ...( neinteligibil )... folosim date, persoane, lucruri şi atâtea 

zone şi ştiţi foarte bine! Deci, haideţi să-i garantăm chestiunea asta...Ştiu că este 

preocupat, îmi dau seama de lucrul ăsta, a fost o greşeală că n-am...nu ne-am 

coordonat cum trebuia, că nu apăreau problemele astea... 

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Bineînţeles! N-am ştiut de chestia asta, şi-mi pare foarte rău că... dau de aşa 

ceva şi vă daţi seama că pân’ la urmă plătesc eu, nu plăteşte CIOBANU sau altcineva! 

Şi atunci...? Haideţi, să vedem cum... cum procedăm! Ă... ar fi bine să meargă cineva 

acolo în CHINA sau când vin ei aicea să se pună de…    

C.O. : Nu, când vine ei aicea...Ce rost are? 

N.A. : Direct, da. 

C.O. : Păi, da’... se duce cineva în CHINA, bate la ochi imediat! Nu... 

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Şi atunci, în momentu’ în care vine, săptămâna viitoare... 

C.O. : Da. 

N.A. : Imediat când vine, să organizăm această întâlnire! 

C.O. : Am înţeles! 

N.A.: Iar ei să pregătească o chestiunile care să fie... să nu fie nocive pentru nimeni! 
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C.O. : Am înţeles! 

N.A.: Trebuie evitate. O singură dată, ne sună ...(neinteligibil)...dusă în zona ca 

IRINEI JIANU. IRINA JIANU îşi asumă toate lucrurile astea...Deci, ea chiar, în 

rest, fără să mai spună c-au mai fost probabil nişte obiecte care s-au mai adăugat! 

Au mai fost nişte lucruri... Deci, se poate găsi o soluţie...(neinteligibil)... 

…………………………………………………………………………… 

N.A.: Îhî. Ce vreau să vă rog, deci, ...ă...ă... eu încerc să evit scandalurile pe toate... 

inclusiv pe zona lui, inclusiv... pentru că, vă repet, rămân decât două variante: „Ori să 

găsesc o soluţie convenabilă cu el, ori să îl decredibilizez ca om.”  N-am altă 

variantă. Deci... 

…………………………………………………………………………… 

N.A.: Deci, eu vă spun, în momentul în care IRINA ...(neinteligibil)... şi ea a adus 

containerele. Cei de la vamă spun că ăsta a fost continuat, eu nu vă reclam. Ceea ce au 

ei ca hârtii sunt nişte chestiuni scrise de... Mda, din câte am înţeles eu şi bătute sau la 

calculator pe care ăă... CRISTINA POPA le-a, le-a primit pentru, pentru firmă ca 

fiind elementele din container. Deci, astea sunt lucrurile pe care ăă... le au ei. Au după 

aceea nişte hârtii scrise tot la calculator în care s-a prezentat, mai sunt şi actele de 

identitate. Deci nu sunt pro... nu sunt probe, ci sunt nişte... hârtii de calculator 

...(neinteligibil)...  

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): Am înţeles! Dom’ Preşedinte, pot să...? Da... 

N.A. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O.): Şi atunci singura chestiune în care povestea 

asta poate să fie modificată este ...(neinteligibil)... Deci, este ...(neinteligibil)... ăsta 

repetat este  şi-o discuţie între oamenii care cunosc bine ar fi şi tu, însă 

...(neinteligibil)... eu am mai fost nişte chestii. Se poate, deci, ăă... hârtiile anexate 

pe...( neinteligibil )... chiar sfaturi, sau mai nişte lucruri mai ...(neinteligibil)...   

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): Nu, să presupunem că el ar uita nişte lucruri 

sau nu le-ar pune, dar ...ă... trebuie să se coordoneze neapărat cu madam JIANU, 

exact cum aţi propus, să se-ntâlnească VILĂU cu, cu madam JIANU. Nu ştiu dacă  

va ...ă... va agrea să fie şi ..ă... CIOBANU de faţă?  
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N.A. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O.): ...(neinteligibil)... Exact, perfect ... haideţi să 

vedem ...(neinteligibil)...  da ... 

C.O.: Nu ştiu, asta rămâne de văzut cu... 

N.A. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O.): Vine, altcineva, un alt avocat, o să găsim pe 

altcineva. 

C.O. (vorbeşte în acelaşi timp cu N.A.): Da, da, da. 

N.A.: Ăă... Anastasescu Marieta ...(neinteligibil)...” 

(Vol. 7, filele 13 - 31) 

 

Concluzii: 

 Din analiza convorbirilor prezentate şi din coroborarea acestora cu declaraţiile 

lui Ioan Păun (inclusiv cele din dosarul 8/P/2008), Creţu Octavian, Anastasescu 

Marieta respectiv, documentele depuse de Ioan Păun la dosarul cauzei (în 22.03.2006 

şi explicitate prin procesele verbale din: 18.04.2006, 20.06.2006 ş.a.) se desprind 

următoarele concluzii cu privire la infracţiunea de şantaj săvârşită de învinuitul Adrian 

Năstase: 

1. iniţiativa şi stabilirea locului întâlnirilor, care au avut un caracter 

conspirativ a aparţinut în exclusivitate învinuitului Adrian Năstase 

care de altfel a şi condus discuţiile. 

 

 În acest sens, este relevantă modalitatea de contactare a  martorului Creţu 

Octavian, locaţia aleasă, în speţă cabinetul învinuitului situat în incinta Camerei 

deputaţilor - care presupunea efectuarea unui control corporal vizitatorilor - modul în 

care învinuitul a condus discuţiile (înv. Adrian Năstase, înainte de începerea discuţiei, 

i-a cerut lui Creţu Octavian să scoată bateria din telefonul său: N.A.:”O să vă rog să 

puneţi telefonul acolo ca să nu…ă…că mi-e teamă că…”; discuţiile au fost deschise 

de Năstase Adrian cu: „domnu’ Creţu, trec direct la subiect…ştiu că-l cunoaşteţi 

foarte bine pe Păun...”);  
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2. învinuitul Adrian Năstase l-a ameninţat pe Păun Ioan în mod 

explicit cu darea în vileag, prin intermediul Irinei Paula Jianu, a 

unei fapte imaginare, compromiţătoare pentru acesta, respectiv, că 

ar fi lucrat ca „ofiţer acoperit”: 

 

„N.A. : Bun, ADRIAN VILĂU…ă… - cum să spun?- ştia mai puţine lucruri şi era 

clientu’ lui, deci el şi-a pus problema, în alţi termeni. Dar vedeţi că şi eu în condiţiile 

astea ...ă... am aceeaşi problemă. Şi-atunci ...ă... Deci, din acest moment... Deci, 

IRINA JIANU vrea să... vrea să anunţe că el i-a spus că era ofiţer sub acoperire, să 

ceară nu ştiu mai ce... Deci, iese un scandal şi iese o mizerie... pentru ...( 

neinteligibil )... de probleme...”. 

„N.A. : E-n ordine, da’ ea o să spună…deci ea spune că el i-a spus chestia asta. Deci 

…Bun, eu că spun! Deci eu vă s…”.  

„N.A. :…(neinteligibil)…spuneţi- i toate lucrurile astea pentru că vreau …Irina Jianu 

se duce…” 

 

3. Cauza care a stat la baza iniţierii acestui demers din partea 

învinuitului Adrian Năstase este una ilicită fiind generată de 

schimbarea poziţiei procesuale a lui Păun Ioan,  în cadrul 

anchetei D.N.A. care viza infracţiunea de luare de mită ş.a. al 

cărei subiect activ era şi învinuitul.  

Păun Ioan a revenit asupra depoziţiilor iniţiale (depoziţii făcute sub coordonarea 

şi în sprijinul învinuitului Adrian Năstase, inclusiv prin denaturarea adevărului) şi a 

promis organelor de urmărire penală punerea la dispoziţie a tuturor probelor deţinute 

în China cu privire la bunurile importate de către Vertcon, ceea ce i-a produs o temere 

puternică învinuitului, legată de aflarea adevărului. 

 

N.A. ( vorbeşte în acelaşi timp cu C.O. )  : Deci…Bun! Acum câteva zile… iar 

PĂUN şi-a schimbat declaraţia şi a spus că de fapt soţia mea i-a dat banii, este 

vorba de o sumă mai mare, că are un inventar complet pe fiecare obiect din fiecare 
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container, schimbând complet linia de anchetă şi chestiunea asta …ă… cum să 

spun?- îmi creează o problemă, îmi creează o problemă de tip juridic. Poftim? 

 

N.A. : El a introdus o sumă care-mi creează numai probleme : patru sute cincizeci 

de mii de dolari, cin’ sute de mii de dolari… 

 

N.A. : Ceea ce-a făcut el îmi creează o mare problemă.  

N.A. : Suma aceea, şi ...ă... şi inventaru’ pe care l-a promis, şi faptul că el a dat de 

bună... El a venit şi a anunţat că o să vină şi o să dea tot cu toate documentele, scrise 

de mână de soţia mea şi...ă... comenzi şi nu ştiu mai ce. Deci...ă...      

 

N.A. (vorbeşte în acelaşi timp cu C.O.): Deci, el... Mai este ceva: IRINA JIANU 

...ă... a venit şi... Deci, ea... din câte a transmis… Ea este pusă şi ea într-o situaţie 

delicată. Dacă el îşi menţinea declaraţia iniţială nu era nici o problemă pentru 

nimeni. Pentru că ...( neinteligibil )...  

 

N.A. : Pentru ce…? Pentru ce este necesar să aducă el ...ă... nu ştiu ce notiţe făcute 

pe container…( neinteligibil )… Deci, vă daţi seama că este practic o colaborare cu 

ei, dincolo de ceea ce era… Ori, în condiţiile astea, sigur că IRINA JIANU … 

 

 

4. Scopul întâlnirilor solicitate de învinuitul Adrian Năstase era 

acela de a exercita presiuni asupra lui Păun Ioan (martor esenţial 

cu privire la circuitul achiziţionării, plăţii şi transferului în 

România a bunurilor) pentru a-l constrânge să nu colaboreze sub 

nicio formă cu organele de anchetă D.N.A. În aceste fel, înv. 

Adrian Năstase atât direct cât şi prin intermediul înv. Irina Paula 

Jianu pe care o coordona, a încercat să-l determine pe Păun Ioan 

să-şi păstreze linia procesuală iniţială (a se vedea întâlnirea 

anterioară dintre Ioan Păun şi înv. Adrian Năstase şi Daniela 
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Năstase, respectiv Anastasescu Marieta de la domiciliul familiei 

Năstase) prin ascunderea unor elemente de fapt esenţiale pentru 

conturarea adevărului.  

 

N.A. : „ Deci…ă... din păcate am vorbit cu …ă…IRINA JIANU şi …ă…Ştiţi 

puţin, ştiţi toată istoria poveştilor…” 

 

„…Mai este ceva: IRINA JIANU ...ă... a venit şi... Deci, ea... din câte a 

transmis… Ea este pusă şi ea într-o situaţie delicată….” 

 

„…Dar vedeţi că şi eu în condiţiile astea ...ă... am aceeaşi problemă. Şi-atunci 

...ă... Deci, din acest moment... Deci, IRINA JIANU vrea să... vrea să anunţe că el i-

a spus că era ofiţer sub acoperire, să ceară nu ştiu mai ce...” 

 

„…E-n ordine, da’ ea o să spună  

Deci, ea spune că el i-a spus chestia asta. Deci... Bun, eu vă spun! Deci, eu 

vă s...” 

 

„… Pentru că ea a făcut nişte declaraţii, şi-a asumat nişte lucruri…” 

 

„… Ea şi le-a asumat, că erau banii ei, că a făcut nişte lucruri...” 

 

„… Deci, ea-şi asumase această chestiune, însă a fost ideea lui…” 

 

„… Şi-atuncea aş avea nevoie pentru că ea merge, IRINA ...ă... JIANU, va 

merge miercuri la …ă…la ...la Parchet. Şi până miercuri ar trebui să ştim cum stau 

lucrurile…” 

 

„…Deci...ăă...singura posibilitate pentru mine ar fi să atrag această 

persoană. Pentru mine, pentru IRINA JIANU, pentru cei de la BACĂU….” 
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„... Iniţial, el era în situaţia în care IRINA JIANU avea toată povestea asta, ea 

compusese, ea făcuse toate lucrurile  

Iar acuma, practic, IRINA JIANU va spune: „Domn’e, a dat o declaraţie la 

un moment dat şi o declaraţie după...” 

 

„…spuneţi-i toate lucrurile astea, pentru că vreau… Ă… IRINA JIANU se 

duce ...” 

„…să vorbiţi astăzi sau mâine în aşa fel încât, în aşa fel încât să ştiu şi eu 

cum vorbesc, cu cei  transmit IRINEI JIANU….”  

 

N.A. : Deci, el are... în ceea ce-l priveşte...  în rest trebuie să... că am dat până 

acuma tot ce puteam! ...( neinteligibil )... folosim date, persoane, lucruri şi atâtea 

zone şi ştiţi foarte bine! Deci, haideţi să-i garantăm chestiunea asta...Ştiu că este 

preocupat, îmi dau seama de lucrul ăsta, a fost o greşeală că n-am...nu ne-am 

coordonat cum trebuia, că nu apăreau problemele astea... (vol.7, filele 13 – 31). 

 

 

5. Înv. ADRIAN NĂSTASE a confirmat, în cursul celor două 

convorbiri, declaraţiile martorului IOAN PĂUN, potrivit cărora 

acesta a primit de la înv. ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA 

NĂSTASE, pentru achiziţionarea bunurilor din China,  sume 

mari de bani în valută, de cca. 600.000 USD (din care 118.650 

USD au rămas în China, în posesia martorului PĂUN IOAN, fiind 

predate organelor de anchetă ale D.N.A. - procesul verbal din 

05.09.2006). 

Cuantumul ridicat  al sumelor predate de familia Năstase lui Ioan Păun în China 

(peste 600.000 USD), precum şi modalitatea de transfer a acestora  (prin folosirea, ca 

şi curieri, a lui Ioan Păun şi a martorilor: Grigore Gheorghe, Lixandru Ion, respectiv 

transferul conspirat într-un top de hârtie A4 care în interiorul decupat al acestuia 
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conţinea teancuri de bancnote – 30.000 USD ş.a.), i-au ridicat înv.Năstase Adrian 

temeri că organele de anchetă, odată ce vor lua la cunoştinţă de aceste aspecte, vor 

avea suspiciuni cu privire la provenienţa acestor sume de bani, precum şi cu privire  la 

respectarea  principiului transparenţei patrimoniale a demnitarilor impus de Legea 

115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 

persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici:  

 

„… El a introdus o sumă care-mi creează numai probleme: patru sute 

cincizeci de mii de dolari, cin’ sute de mii de dolari…” 

„…Prima chestiune: cum dovedeşti că banii erau în CHINA rămaşi - unde?- 

îngropaţi în curte? Doi: ăă...suma... Deci, planu’ de atac împotriva mea este pe de o 

parte pe luare de mită, pe de altă parte pe controlul averii! Trei: ă...chestiunea 

legată de...ăă...Toată povestea asta aruncă-n aer declaraţia de vamă, de la BACĂU. 

Pe containere. Ă... Iar patru:  povestea asta-nseamnă de fapt...ăă...evaziune fiscală 

şi...ăă...şi plata taxelor vamale de către cei de la BACĂU...ăă...pentru nişte bunuri 

personale! …” 

„… Se vedea că suma în nici un caz nu este aşa cum a spus el ! Deci…ă… 

suma asta este extrem de mare, şi-atuncea ar trebui făcută o combinaţie…” 

„…Ştiu! Deci, el...ăă...în ceea ce priveşte chestiunile de, dacă lucrurile merg 

bine... Păi are nişte bani, la el, care pot să rămână la el, ca să-şi acopere problemele 

…” 

 

6. Ameninţarea a fost explicită, de natură să producă o temere 

puternică părţii vătămate Păun Ioan, divulgarea unei asemenea 

fapte (fie ea şi imaginară), prin intermediul mass-media, având 

repercursiuni majore asupra carierei şi a credibilităţii acestuia. 

             În acest sens, martorul Creţu Octavian, în declaraţia sa din 18 iunie 2009,   

arată:  

„această ameninţare eu am perceput-o ca fiind una directă, la adresa familiei lui Păun, 

rămasă fără sprijin în China, la Shanghai, fără a putea beneficia de protecţia eficienţă a 
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Ambasadei României la Beijing. Am rămas siderat de această ameninţare venite din 

partea unui fost premier al României, la acea dată şef al Camerei deputaţilor, în 

condiţiile în care, orice om de bună credinţă îşi dă seama că o astfel de ameninţare 

este una deosebit de gravă, atât la adresa celui care îi este destinată cât şi la adresa 

relaţiilor statale ale României cu alte ţări. După părerea mea nici măcar nu are 

importanţă dacă o astfel de afirmaţie avea suport real, deoarece scopul ei vădit, şi într-

un caz şi-n celălalt (şi dacă avea suport real şi dacă nu) era acela de a-l decredibiliza 

pe Ioan Păun şi de a-i crea mari probleme, atât în viaţa personală, cât şi în cea 

profesională. După părerea mea, scopul ameninţării, care era acela de a paraliza 

reacţiile lui Ioan Păun şi de a-l face să colaboreze cu Adrian Năstase pe problemele 

survenite din ancheta D.N.A., este unul relativ mărunt, în comparaţie cu consecinţele 

unei asemenea dezvăluiri, indiferent dacă ea este reală sau nu. Repet, consecinţele 

depăşeau graniţele ţării şi ceea ce pornea de la o răfuială juridică, putea deveni în 

realitate o problemă între state. Să nu uităm că Ioan Păun era atunci reprezentantul 

statului român în acea ţară.” 

 Constrângerea, cu darea în vileag a acestei fapte imaginare, este cu atât 

mai puternică cu cât ameninţarea venea  din partea învinuitului Adrian Năstase - 

o persoană influentă din punct de vedere politic şi cu credibilitate socială, 

construită pe o carieră îndelungată de lider, inclusiv în funcţii de prim rang, cum 

ar fi: fost ministru de externe, fost prim – ministru, fost preşedinte de partid 

politic şi deţinător, la data faptei, a funcţiei de preşedinte al Camerei deputaţilor 

- iar modalitatea uzitată ar fi fost şi cea cu impactul cel mai mare şi imediat  la 

public, prin intermediul mass-media.  

 Pentru a fi încălcată în principal libertatea morală iar fapta să constituie 

infracţiunea de şantaj, este necesar să i se producă victimei o stare de temere 

care să persiste pe parcursul unui anumit interval de timp, între momentul 

exercitării constrângerii şi momentul când victima îşi redobândeşte libertatea 

morală, aspecte îndeplinite cu prisosinţă în cauză. 

 În acest sens, în declaraţia de parte vătămată din 18 iunie 2009 Păun Ioan 

arată: 
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 „când am revenit în ţară domnul Creţu mi-a spus în detaliu despre întâlnirea cu 

domnul Adrian Năstase…domnul Năstase mi-a transmis prin intermediul lui Octavian 

Creţu că, în cazul în care-mi schimb declaraţiile, şi prezint documentele la D.N.A. , 

Irina Paula Jianu urma să facă o declaraţie în care să afirme că, pe lângă însărcinările 

oficiale pe care le aveam în China, eram şi un agent acoperit al Serviciilor speciale. 

Orice declaraţie de acest gen, în special venită de la un om care a fost prim-ministru, 

era preşedinte al Camerei deputaţilor, era de natură să aducă prejudicii grave, atât 

relaţiilor româno-chineze, mie personal şi poate chiar unor persoane pe care, datorită 

activităţii mele, le întâlnisem în China. Pentru mine, practic, o astfel de declaraţie, 

reprezenta încetarea carierei în domeniul diplomatic şi a relaţiilor externe, lucru care, 

de altfel, s-a şi întâmplat. Ameninţările transmise de către Adrian Năstase şi 

comunicate telefonic de către Creţu Octavian mi-au creat teama că se va încerca 

împiedicarea introducerii în ţară a documentelor luate din China. Pentru acest motiv, 

am luat măsuri de siguranţă, xerocopiind documentele în mai multe exemplare şi 

introducându-le în mai multe bagaje ale mele şi ale avocatului Adrian Vilău…Cu 

privire la discreditarea mea, precizez că Irina Paula Jianu urma să facă atât declaraţii 

oficiale în cadrul dosarului penal, cât şi declaraţii prin presă. De altfel, în perioada 

următoare au început să apară o serie de articole în ziare precum „Evenimentul 

ziROL”, „Gardianul”, „Jurnalul naţional”, în care se arăta că eu am avut o altă calitate 

în China, respectiv că aş fi desfăşurat activităţi pentru Serviciile secrete şi că l-aş fi 

atras într-o cursă pe Adrian Năstase. De asemenea, în perioada respectivă, au fost mai 

multe conferinţe de presă, la Camera deputaţilor, care au avut ca temă, dosarul în care 

eram cercetaţi. În cadrul acestor conferinţe de presă, domnul Năstase a afirmat că nu 

mă cunoaşte şi că nu are de unde să ştie despre afacerile pe care eu le am cu Irina 

Paula Jianu. Fiind un om politic influent, Adrian Năstase avea o mare putere atât 

asupra presei cât şi asupra administraţiei publice, aspect demonstrat şi de organizarea 

acestor conferinţe de presă. Personal am perceput articolele de presă, precum şi 

declaraţiile făcute de Adrian Năstase în cadrul conferinţelor de presă, ca pe o 

continuare a ameninţărilor transmise prin intermediul lui Octavian Creţu, ba mai mult, 

o punere în practică a acestora. Consider că, urmare a acestor campanii de presă am 
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fost prejudiciat. Pe perioada urmăririi penale am solicitat ministerului, în scris, 

suspendarea mea din funcţia de consilier economic la Shanghai, până la clarificarea 

situaţiei. După ce am primit soluţie de scoatere de sub urmărire penală, am solicitat 

reîncadrarea pe post, lucru care nu mi-a fost admis şi care a fost motivat verbal prin 

noua vâlvă care se va crea în presă, dacă voi pleca din nou în China, fapt ce urma să 

aducă atingere imaginii ministerului. Soluţia de scoatere de sub urmărire penală nu 

putea înlătura efectul pe care l-a avut asupra opiniei publice campania de presă 

susţinută de către Adrian Năstase împotriva mea. Practic, în anul 2007, s-a încheiat 

cariera mea în domeniul diplomaţiei şi al administraţiei publice, evident, urmare a 

acestui scandal mediatic”.  

 

7. Înv. NĂSTASE ADRIAN, sub presiunea acestei temeri, a luat 

decizia de a-l şantaja pe PĂUN IOAN, în forma arătată mai sus. 

Acţiunile de constrângere, sub forma acestor ameninţări, au fost 

comise de înv. Năstase Adrian pentru a dobândi, în mod injust, 

foloase constând în îngreunarea urmăririi penale, zădărnicirea aflării 

adevărului şi împiedicarea declanşării procedurii de verificare a averii 

instituită prin Legea 115/1996, pentru declararea şi controlul averii 

demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de 

conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările 

ulterioare. 

 

8. Înregistrările ambientale  dovedesc faptele de luare de mită 

(descrise mai sus), conturează luarea hotărârii infracţionale de 

către înv. NĂSTASE ADRIAN,  faptul că învinuitul avea 

cunoştinţă de folosirea unor documente false la vamă, că o parte 

din sumele transferate în China (inclusiv cei 118.000 USD) îi 

aparţineau  iar colaborarea lui PĂUN IOAN  cu organele de 

anchetă îi creau o problemă juridică. În acest sens, înv. ADRIAN 

NĂSTASE  îi propune chiar lui PĂUN IOAN  ca cei 118.000 USD 
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pe care acesta îi mai avea asupra sa în China să-i folosească în 

interes personal. 

 

N.A. : Ştiu! Deci, el...ăă...în ceea ce priveşte chestiunile de, dacă lucrurile merg 

bine... Păi are nişte bani, la el, care pot să rămână la el, ca să-şi acopere problemele 

...(neinteligibil)...! Vă spun asta ca să...  

…………………………………………………………………………… 

N.A. : Deci, el are... în ceea ce-l priveşte...  în rest trebuie să... că am dat până 

acuma tot ce puteam! ...( neinteligibil )... folosim date, persoane, lucruri şi atâtea 

zone şi ştiţi foarte bine! Deci, haideţi să-i garantăm chestiunea asta...Ştiu că este 

preocupat, îmi dau seama de lucrul ăsta, a fost o greşeală că n-am...nu ne-am 

coordonat cum trebuia, că nu apăreau problemele astea... 

 

          Coroborarea probelor de mai sus dovedeşte luarea hotărârii infracţionale de 

către înv. NĂSTASE ADRIAN,  existenţa constrângerii psihice sub forma ameninţării 

lui PĂUN IOAN cu o faptă imaginară, prin mecanismul mass-media, capacitatea 

acestor ameninţări de a inspira victimei o puternică stare de temere (pentru cariera sa 

şi chiar viaţa sa şi a familiei) şi natura foloaselor injuste urmărite de înv. NĂSTASE 

ADRIAN, prin faptele de şantaj întreprinse. 

 

 
Capitolul III 

 
MIJLOACE DE PROBĂ 

 
 

 Pe baza probelor administrate în cauză – înscrisuri, documente contabile, 

declaraţiile martorilor, expertiză contabilă, constatări tehnico – ştiinţifice, 

percheziţii domiciliare, percheziţie informatică, s-a dovedit că învinuitul ADRIAN 

NĂSTASE, prim – ministru al Guvernului României în perioada 2000-2004, a primit 

în mod repetat foloase necuvenite de la învinuita IRINA PAULA JIANU şi 

martorul IOAN PĂUN, foloase constând în contravaloarea unor bunuri 
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achiziţionate din Republica Populară Chineză, cheltuielile legate de introducerea în 

ţară a acestora şi cheltuieli legate de transportul intern, contravaloarea unor lucrări 

de tâmplărie cu geam termopan executate de S.C. REGAL GLASS SRL  la imobilul 

din localitatea C......, ......, judeţul Prahova, contravaloarea unor lucrări de  

construcţie şi renovare executate de S.C. CONIMPULS S.A. Bacău la imobilul din 

Bucureşti, str. Cristian  Tell nr. 15, sector 1 precum şi contravaloarea serviciilor de 

achiziţionare a acestor bunuri din China.  

S-a dovedit, de asemenea că în cursul lunii martie 2006, dată la care exercita 

funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, în scopul îngreunării urmăririi penale în 

cauza în care cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în mod repetat şi 

în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, l-a ameninţat pe consulul Ioan Păun cu darea în 

vileag a unor fapte imaginare, compromiţătoare pentru acesta (şi anume că acesta 

lucrează sub acoperire pentru anumite instituţii)  pentru a-l determina să-şi retracteze 

declaraţiile date în cauză şi să nu predea organelor de anchetă documentele 

doveditoare în posesia cărora acesta se afla. 

Învinuiţii ADRIAN NĂSTASE, DANIELA NĂSTASE şi IRINA PAULA 

JIANU s-au  prevalat de dispoziţiile art. 70 C proc. pen. şi nu au făcut declaraţii cu 

privire la învinuirea reţinută în sarcina lor. 

În opinia Curţii Europene inculpatului ar putea să i se ceară explicaţii şi să 

se desprindă anumite concluzii negative din tăcerea sa numai dacă există un 

început de probă convingător contra sa ( Cauza Telfner contra Austria). 

Concluzia Curţii este în acord  cu dispoziţiile Codului de procedură penală. 

Potrivit disp. art 66 C proc. pen. învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze 

nevinovăţia sa. În cazul în care există probe cu privire la vinovăţia sa are dreptul să 

probeze lipsa lor de temeinicie. 

Învinuiţii nu au înţeles să-şi exercite însă şi dreptul de a proba lipsa de 

temeinicie a probelor de vinovăţie administrate de organul de urmărire penală,  

În faţa unor probe incontestabile apărarea învinuiţilor s-a axat pe încercarea de 

a acredita ideea că este „un dosar politic” prin legarea actelor de urmărire penală de 

anumite evenimente din viaţa politică precum şi pe încercarea de a crea suspiciuni cu 
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privire la legalitatea administrării unor probe şi valoarea probantorie a acestora  

acestora. Tăcerea învinuiţilor coroborată cu încercarea învinuitului ADRIAN 

NĂSTASE de a influenţa declaraţiile martorului IOAN PĂUN, precum şi cu 

încercarea învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE de a sugera şi 

altor martori răspunsurile pe care ar trebui să le dea la întrebările organelor de 

urmărire penală constituie o recunoaştere tacită a faptelor reţinute în sarcina lor şi a 

imposibilităţii răsturnării probelor administrate. 

Această concluzie este în acord cu opinia Curţii Europene potrivit căreia dacă 

există elemente probatorii i se pot cere învinuitului explicaţii şi, totodată i se creează 

condiţii pentru exercitarea dreptului de a proba lipsa de temeinicie a probelor pe 

care se sprijină organul de urmărire penală.  

 
 

1.  Discuţii cu privire la restituirea cauzei la parchet, temeiul restituirii şi 

actele de urmărire penală dispuse a fi refăcute 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–Secţia penală prin Sentinţa nr.611 pronunţată 

la data de 18.10.2007 în dosarul 15083/1/2006 restituie cauza la parchet în vederea 

refacerii urmăririi penale şi a actului de sesizare în temeiul art. 300 alin.2 Cpr.pen. şi 

art.332 alin. 2 Cpr.pen. raportat la art.197 alin.2 Cpr.pen. şi art. 270 alin.1 lit.b 

Cpr.pen., motivat de faptul că nu a fost respectată procedura de urmărire penală şi de 

judecată prevăzută de lege pentru membrii guvernului în materia responsabilităţii 

ministeriale, reţinând în acest sens că faţă de ADRIAN NĂSTASE urmărirea penală 

nu putea începe, respectiv, acţiunea penală nu putea fi pusă în mişcare în lipsa cerinţei 

prevăzute de legea 115/1999. Instanţa nu vorbeşte despre nulitate actelor 

premergătoare efectuate în cauză. Restituirea cauzei la procuror este întemeiată 

şi motivată pe dispoziţiile legale privind calitatea persoanei  şi procedura de 

urmărire penală raportat la aceasta. 

Prin  Decizia nr. 219 din data de 07.04.2007 pronunţată în dosarul 

11046/1/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 9 judecători apreciază 

că sunt lovite de nulitate absolută actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea 

cerinţelor Legii 115/1999, singura persoană pentru care era prevăzută o procedură 
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specială de urmărire penală fiind ADRIAN NĂSTASE. Instanţa nu pune în discuţie 

nulitatea actelor de urmărire penală efectuate în cauză faţă de învinuiţii IRINA 

PAULA JIANU şi DANIELAA NĂSTASE. 

Dacă instanţa de judecată ar fi apreciat că sunt lovite de nulitate şi actele 

premergătoare în cuprinsul hotărârii s-ar fi regăsit menţiuni în acest sens şi s-ar fi 

dispus refacerea acestora. 

Instanţa de judecată a dispus refacerea urmăririi penale faţă de inculpaţii 

ADRIAN NĂSTASE, DANIELA NĂSTASE, IRINA PAULA JIANU, VASILE 

MIHAIL CRISTIAN, soluţiile de netrimitere în judecată şi deci probatoriul 

administrat faţă de învinuiţii POPA CRISTINA şi PĂUN IOAN cu privire la faptele 

pentru care este cercetat şi înv. ADRIAN NĂSTASE, fiind valabile şi urmând a fi 

refăcute în faza urmăririi penale doar pentru respectarea dreptului la apărare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 332 alin. 2 şi 4 C.pr.pen. (în vigoare la data restituirii 

cauzei la procuror), instanţa se desesizează şi restituie cauza procurorului pentru 

refacerea urmăririi penale în cazul nerespectării dispoziţiilor privitoare la competenţa 

după materie sau după calitatea persoanei, sesizarea instanţei,  prezenţa învinuitului 

sau inculpatului şi asistarea acestuia de către  apărător, iar împotriva hotărârii de 

desesizare se poate face recurs de către procuror sau persoana ale cărei interese au fost 

vătămate prin  hotărâre. 

Înalta Curte de Casaţi şi Justiţie sesizată cu judecarea recursului împotriva 

sentinţa nr. 66/P din 13.09.2006 a Curţii de Apel Oradea, Secţia penală şi pentru cauze 

cu minori şi familie prin care s-a dispus, în baza art. 332 alin. 2 C.pr.pen., restituirea la 

procuror a cauzei penale privind pe inculpaţi pentru refacerea urmăririi penale, 

considerând că actul de sesizare a instanţei este lovit de nulitate absolută, întrucât  

după începerea urmăririi penale  nu s-au mai efectuate acte de urmărire penală a admis 

recursul declarat de DNA împotriva sentinţei mai  sus menţionate, reţinând în acest 

sens următoarele: 

 „…În conformitate cu dispoziţiile art. 332 alin. 2 şi 4 C.pr.pen., instanţa se 

desesizează şi restituie cauza procurorului pentru refacerea urmăririi penale în 

cazul nerespectării dispoziţiilor privitoare la competenţa după materie sau după 
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calitatea persoanei, sesizarea instanţei,  prezenţa învinuitului sau inculpatului şi 

asistarea acestuia de către  apărător, iar împotriva hotărârii de desesizare se poate 

face recurs de către procuror sau persoana ale cărei interese au fost vătămate prin  

hotărâre. 

 Potrivit art. 63 şi art. 64 alin. 2 C.pr.pen., în vederea aflării adevărului 

organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească 

cauza sub toate aspectele pe bază de probe, iar mijloacele de probă obţinute în mod 

ilegal nu pot fi folosite în procesul penale. 

 Pe de altă parte, în baza art. 300 C.pr.pen., instanţa este datoare să verifice 

din oficiu, la prima înfăţişare, regularizarea actului de sesizare, iar când constată 

că sesizarea nu este făcută potrivit legii şi neregularitatea nu poate fi înlăturată, 

dosarul se restituie organului de urmărire penală în vederea refacerii actului de 

sesizare. 

 În cauză, prima instanţă, fără a efectua cercetarea judecătorească, s-a 

pronunţat asupra unor mijloace de probe pe care procurorul şi-a întemeiat 

trimiterea în judecată a inculpaţilor, apreciind că nelegalitatea actelor 

premergătoare şi neadministrarea de probe  după începerea urmăririi penale ar 

atrage nelegalitatea actului de sesizare în întregul său  şi ar face necesară refacerea 

urmăririi penale. 

 Or, extinzând obiectul verificării de la actul de sesizare, la materialul 

probator pe care acest act s-a întemeiat, prima instanţă a încălcat atât dispoziţiile 

imperative evocate, cât şi cele referitoare la obligativitatea efectuării cercetării 

judecătoreşti, în cadrul căreia se putea examina public, nemijlocit şi contradictoriu 

întregul material probator, pronunţând astfel o hotărâre nelegală.” 

  

În concluzie, instanţa de judecată nu a constatat nulitatea actelor de urmărire 

penală, întrucât restituirea cauzei la procuror s-a dispus înainte de efectuarea cercetării 

judecătoreşti. 

 

2. Discuţii cu privire la legalitatea mijloacelor de probă invocate în acuzare 
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Potrivit dispoziţiilor legale sancţiunea procesuală a înlăturării unor probe 

intervine atunci când „elementele de fapt au prezentate printr-un mijloc nereglementat 

de lege sau printr-un mijloc legal, dar realizat cu nerespectarea prevederilor legale” 

(Codul de procedură penală comentat – Nicolae Volonciu, Alina Barbu), făcându-se 

referire în doctrină la mijloace de probă obţinute prin violenţe, ameninţări, promisiuni 

sau îndemnuri precum şi la obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege. 

În speţă, toate probele au fost administrate cu respectarea dispoziţiilor 

legale. 

Deşi nu s-a constat vreo nulitate în ceea ce priveşte mijloacele procedurale de 

administrare a probelor din Dosarul 8/P/2006, aproape toate probele au fost refăcute 

pentru a fi respectate dispoziţiile art. 172 C proc. pen., respectiv pentru a se crea 

posibilitatea învinuitului ADRIAN NĂSTASE să ia cunoştinţă de probele 

administrate şi să poată proba lipsa lor de temeinicie. 

 

a. Declaraţiile martorilor 

 

Cu privire la declaraţiile martorilor, în doctrină şi practica CEDO s-a apreciat 

că mijlocul de probă a fost administrat cu respectarea dispoziţiilor legale dacă 

procedura în ansamblul său a avut un caracter echitabil. Potrivit jurisprudenţei 

CEDO  dreptul acuzatului de a participa prin apărător ales la audierea martorilor 

acuzării permite acuzatului să conteste orice mărturie făcută în defavoarea sa şi de 

a putea cere să fie audiaţi martori care să-l disculpe în aceleaşi condiţii în care sunt 

audiaţi şi martorii acuzării şi deci corespunde exigenţelor CEDO. 

În speţă, atât în dosarul 8/P/2006 cât şi în dosarul 68/P/2008, toate audierile au 

fost efectuate în prezenţa apărătorilor aleşi ai învinuiţilor, care au avut posibilitatea de 

a formula întrebări martorilor şi de a formula obiecţiuni. 

Dacă acuzatul a avut posibilitatea de a contesta declaraţiile luate în cursul 

urmăririi penale, admiterea lor ca probe  corespunde exigenţelor art 6 paragrafele 1 

şi 3 din CEDO. 
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Aşa cum s-a arătata în mod constant în doctrină declaraţiile martorilor pot servi 

la aflarea adevărului în mod necondiţionat. De la această regulă există o singură 

excepţie, cea a martorilor cărora li se oferă protecţie judiciară, jurisprudenţa CEDO 

impunând respectarea unei anumite ponderi între declaraţiile anonime şi restul 

materialului probator administrat în cauză. 

În speţă, învinuiţii au încercat să acrediteze ideea că declaraţiile de martor ale 

reprezentanţilor SC VERTCON SA Bacău, SC CONIMPULS SA Bacău şi SC 

REGAL GLASS SRL Bacău nu sunt relevante şi audierea acestora contravine 

exigenţelor CEDO, întrucât aceştia au beneficiat de o soluţie de netrimitere în 

judecată. Aceeaşi este situaţia martorului IOAN PĂUN.  

Apreciem că declaraţiile acestor martori nu pot fi înlăturate ca mijloace de 

probă întrucât mijlocul de probă a fost administrat cu respectarea dispoziţiilor 

legale iar declaraţiile acestor  martori se coroborează cu celelalte declaraţii ale 

martorilor audiaţi în cauză, martori din anturajul învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE 

şi DANIELA NĂSTASE precum şi cu alte probe – rapoarte de constatare 

grafoscopică, expertiză contabilă, alte înscrisuri. 

Astfel declaraţiile martorilor POPA CRISTINA, HOFMAN EUGEN, 

BĂLĂNESCU BOGDAN, OŢEL ALINA MIHAELA, ŢIBU MIHAI se coroborează 

cu declaraţiile martorilor JORA MAGDALENA, SEVER ROCSIN, URDUCEA ION, 

persoane din cercul de prieteni al învinuiţilor. 

De altfel, din perspectiva CEDO sunt consideraţi martori persoanele ce au 

formulat declaraţii în cursul urmăririi penale fără a mai depune mărturie, 

coacuzaţii, informatorii, agenţii sub acoperire. 

În cauza LUCA contra Italia s-a reţinut de către instanţă că nu prezintă 

relevanţă din perspectivă CEDO faptul că declaraţia aparţine unui martor sau unui 

coacuzat, aceasta putând servi ca temei al unei condamnări atât timp cât se 

conformează exigenţelor art. 6 paragrafele 1 şi 3 lit. d din CEDO. 

Mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 64 alin. 2 C proc. pen. sancţiunea procesuală 

a excluderii mijloacelor de probă intervine atunci când declaraţiile martorilor ar fi 

obţinute prin constrângere. 



 173 

În speţă, toţi martorii au fost audiaţi în prezenţa apărătorilor învinuiţilor fiind 

înlăturată posibilitatea obţinerii declaraţiilor prin constrângere şi deci declaraţiile 

martorilor constituie mijloace de probă legal administrate şi care corespund 

exigenţelor art. 6 paragrafele 1 şi 3 lit. d din CEDO 

Dimpotrivă, în cauză există nenumărate indicii cu privire la încercarea  

învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE de a determina martorii să 

facă declaraţii nereale, încercări care au mers de la sugerarea răspunsurilor la 

întrebările ce ar putea fi puse de către organele de urmărire penală, cum este cazul 

martorei JORA MAGDALENA, până la presiuni asupra acestora cum este cazul 

martorului IOAN PĂUN. 

 

b. Înregistrarea convorbirilor ambientale dintre înv. ADRIAN 

NĂSTASE şi CREŢU OCTAVIAN 

 

 Potrivit art . 911 Cpp -   914 Cpp înregistrările în mediu ambiental se  efectuează 

în condiţiile prevăzute de lege, dacă sunt date şi indicii temeinice privind pregătirea 

sau săvârşirea unei infracţiuni pentru care urmărirea penală se realizează din oficiu, iar 

interceptare şi înregistrarea se impun pentru stabilirea situaţiei de fapt ori pentru că 

identificarea sau localizarea participanţilor nu poate fi făcută prin alte mijloace ori 

cercetarea ar fi mult întârziată, putând fi realizate în faza actelor de 

premergătoare. 

 Legea nu prevede expres durata actelor premergătoare şi în situaţia în care 

instanţa a constat nulitatea actelor de urmărire penală efectuate faţă de 

ADRIAN NĂSTASE, înregistrările în mediu ambiental constituie probe legal 

administrate în faza actelor premergătoare. Mai mult, în cauză avem o începere de 

urmărire penală conform dispoziţiilor legale faţă de învinuiţii POPA CRISTINA şi 

PĂUN IOAN. 

Înregistrările audio video sunt enumerate în art. 64 C pr. pen. care cuprinde 

limitativ mijloacele de probă. 
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Doctrina le-a calificat ca fiind procedee probatorii dacă sunt administrate după 

începerea urmăririi penale şi respectiv acte premergătoare dacă sunt administrate 

înainte de începerea urmăririi penale. (N. Volonciu). 

Înregistrările obţinute prin folosirea legală a mijloacelor specifice de 

interceptare sunt probe legal administrate şi deci admisibile în accepţiunea CEDO. 

În speţă, interceptarea şi înregistrarea convorbirilor dintre înv. ADRIAN  

NĂSTASE şi CREŢU OCTAVIAN s-a realizat în baza Ordonanţei nr. 8/P/2006 şi a 

Autorizaţiei nr. 7 din data de 13.03.2006, emise de către Secţia de combatere a 

corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a Încheierii nr. 6 din data de 13 

martie 2006, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 1/2006 şi a 

Autorizaţiei nr. 26 din aceiaşi dată prin care instanţa „autorizează pe mai departe pe o 

perioadă de 29 de zile, respectiv de la data de 14 martie 2006 orele 09,30 până la data 

de 11 aprilie 2006 orele 09,30 a efectuării de înregistrări ambientale amplasare de 

tehnică audio asupra numitului OCTAVIAN CREŢU, vizând înregistrarea 

convorbirilor purtate în urma întâlnirii acestuia cu înv. ADRAIN NĂSTASE”,  ceea 

ce în sensul convenţiei europene constituie una din garanţiile impuse de 

jurisprudenţa CEDO în ceea ce priveşte eliminarea arbitrariului şi a abuzului de 

putere în dispunerea măsurii interceptării. 

Astfel, la data de 13.03.2006, sub nr. 8/P/2006 a fost înregistrată la DNA - 

Secţia de combatere a corupţiei, sesizarea formulată de către martorul CREŢU 

OCTAVIAN în care arată  că, în data de 10.03.2006 a fost contactat telefonic de către 

un prieten care i-a solicitat să îl contacteze telefonic urgent  pe învinuitul ADRIAN 

NĂSTASE  şă că acesta din urmă i-a solicitat o întâlnire în data de 13.03.2006 la 

biroul său de la Camera Deputaţilor, solicitare care  având în vedere că era bun prieten 

cu IOAN PĂUN şi nu avea nici un fel de realţie cu învinuitul ADRIAN NĂSTASE i-a 

creat convingerea că  singurul motiv plauzibil este de a-l determina să „exercite 

presiuni d-lui IOAN PĂUN şi asupra d-lui ADRIAN VILĂU în cazul ......”. De altfel 

martorul CREŢU OCTAVIAN a sesizat organele de urmărire penală cu privire la 

aceste aspecte încă din data de 10.03.2006 prin apărătorul său ales – avocat ADRIAN 
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VILĂU, şi în cursul aceleiaşi zile a remis organelor de urmărire penală un denunţ în 

acest sens. 

 Prin Ordonanţa nr. 8/P/2006 din data de 13.03.2006 procurorul şef al Secţiei de 

combatere a corupţiei din cadrul Departamentului Naţional Anticorupţie a autorizat cu 

titlu provizoriu „efectuarea de înregistrări ambientale – amplasare tehnică audio 

asupra numitului OCTAVIAN CREŢU pentru înregistrarea discuţiilor rezultate în 

urma întâlnirii dintre acesta şi învinuitul ADRIAN NĂSTASE – pe o perioadă de 24 

de ore, de la 13.03.2006 orele 09,30 până la 14.03.2006, orele 09,30”. În acelaşi sens a 

fost emisă şi Autorizaţia nr. 7/13.03.2006. 

Raportat la intervalul scurt în care s-au desfăşurat evenimentele apreciem că 

utilizarea procedurii de urgenţă prev. de art 912alin. 2 - 3 din C proc. pen. este 

justificată. 

Prin Încheierea din data de nr. 6 din data de 13 martie 2006, pronunţată de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 1/2006  instanţa confirmă 

Ordonanţa procurorului din data de 13 martie 2006 şi  „autorizează pe mai departe 

pe o perioadă de 29 de zile, respectiv de la data de 14 martie 2006 orele 09,30 până 

la data de 11 aprilie 2006 orele 09,30 a efectuării de înregistrări ambientale 

amplasare de tehnică audio asupra numitului OCTAVIAN CREŢU, vizând 

înregistrarea convorbirilor purtate în urma întâlnirii acestuia cu înv. ADRIAN 

NĂSTASE”,  fiind emisă în acest sens autorizaţia nr. 26 . 

Pe cale de consecinţă asupra legalităţii şi temeiniciei acestei Ordonanţe s-a 

pronunţat chiar instanţa de judecată care a apreciat şi că sunt indicii temeinice 

privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni  precum şi cu privire la utilitatea 

acestor înregistrări pentru soluţionarea cauzei. 

De altfel, întâlnirile dintre Creţu Octavian şi învinuitul Adrian Năstase au avut 

loc în datele de 13 şi 14 martie 2006, înregistrarea convorbirii din data de 14.03.2006 

efectuându-se în baza autorizaţiei emise de către instanţă. 

Practica judiciară internă a confirmat de altfel că autorizarea are funcţia 

unui act procesual în baza căruia se poate desfăşura activitatea de înregistrare, 

Codul impunând întocmirea unei autorizări scrise, motivate pentru a se arăta că 
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sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta, pentru a se preveni 

abuzurile şi pentru a fi verificată legalitatea măsurii în cazul contestării acesteia. 

Instituirea unei proceduri precise şi necesitatea unei autorizări expuse în cazul 

interceptărilor constituie instrumente absolut necesare garantării dreptului 

fundamental la viaţă intimă familială şi privată , prev. în art. 26 alin. 1 din 

Constituţie şi art. 8 din CEDO (N. Volonciu, ICCJ – SECŢIA PENALĂ, Decizia nr. 

4177 din 07.07.2005). 

Prin Încheierea nr. 16 din data de 25 iulie 2006, pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 9/2006, în temeiul art. 913din C pr. pen. instanţa a  

constatat că informaţiile ce se regăsesc pe suporţii digitali ce conţin înregistrarea 

convorbirilor ambientale dintre înv. ADRIAN NĂSTASE şi martorul CREŢU 

OCTAVIAN prezintă interes în cercetarea şi soluţionarea cauzei. 

Învinuiţii ADRIAN NĂSTASE, DANIELA NĂSTASE,  IRINA PAULA 

JIANU au încercat pe parcursul urmăririi penale să acrediteze ideea că actele de 

urmărire penală efectuate în dosarul 8/P/2006 sunt lovite de nulitate absolută întrucât 

prin Sentinţa penală nr.  611 pronunţată la data de 18.10.2007 în dosarul 

15083/1/2006  de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală,  definitivă prin 

Decizia nr. 219 din data de 07.04.2007 pronunţată în dosarul 11046/1/2007 de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 9 judecători, instanţa apreciază că sunt 

lovite de nulitate absolută actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea 

cerinţelor Legii 115/1999.       

În legătură cu această pretinsă nulitate facem următoarele precizări: 

- potrivit dispoziţiilor legale sancţiunea procesuală a înlăturării unor probe intervine 

atunci când „elementele de fapt au prezentate printr-un mijloc nereglementat de 

lege sau printr-un mijloc legal, dar realizat cu nerespectarea prevederilor legale”. 

În speţă, aşa cum s-a arătat mai sus înregistrarea convorbirilor ambientale a fost 

autorizată de către instanţa de judecată şi s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor 

legale. 

- La  data de 13.06.2006 în dosarul 8/P/2006 era începută urmărirea penală faţă de 

învinuiţii IOAN PĂUN (prin Rezoluţia nr. 8/P/2006 din data de  07.02.2006), 
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IRINA PAULA JIANU  (prin Rezoluţia nr. 8/P/2006 din data de  07.02.2006), 

ADRIAN NĂSTASE  (prin Rezoluţia nr. 8/P/2006 din data de  07.02.2006), 

DANIELA NĂSTASE   (prin Rezoluţia nr. 8/P/2006 din data de 07.02.2006).  

Instanţa de judecată a constat nulitatea actelor de urmărire penală efectuate faţă de 

învinuitul ADRIAN NĂSTASE.  Nulitatea actelor de urmărire penală efectuate 

faţă de acest învinuit nu atrage nulitatea tuturor probelor administrate în cauză 

cu privire la faptele cercetate. 

- Hotărârea instanţei de judecată nu produce efecte şi asupra soluţiei de scoatere 

de scoatere de sub urmărire penală dispusă faţă de învinuitul IOAN PĂUN în 

dosarul 8/P/2006, cel puţin actele de urmărire penală efectuate faţă de acesta cu 

privire la aceleaşi  fiind recunoscute ca valabile. 

- art.91 2 alin.  5 C proc. pen. permite utilizarea convorbirilor sau comunicărilor 

interceptate şi înregistrate şi în alte cauze decât cele în cadrul cărora au fost 

dispuse. În această situaţie a aprecia că faţă de înv. PĂUN IOAN s-a efectuat 

urmărire penală în dosarul 8/P/2006 dar probele administrate faţă de acesta în 

această cauză (în speţă interceptările) nu pot fi utilizate în alte cauze contravine 

dispoziţiilor legale - art.91 2    alin.  5 C proc. pen, art. 38 C proc. pen cu referire la 

art. 33 lit. a C proc. pen., art. 63 alin. 1 C proc pen., art. 200 C proc. pen. şi chiar  

practicii judiciare . 

- Potrivit dispoziţiilor legale înregistrările ambientale se pot efectua şi în faza actelor 

premergătoare, fiind recunoscute de practica judiciară ca probe; 

- Curtea Europeană a statuat în cauza KLASS şi alţii contra Germaniei că „faptul de 

a nu informa pe cel interesat până la terminarea supravegherii nu ar putea fi 

incompatibilă cu art. 8 , întrucât tocmai această abţinere asigură eficienţa măsurii”. 

 

c.  Percheziţiile domiciliare 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 100 Cod de proc. pen., în cursul urmăririi penele 

percheziţia domiciliară se dispune de către judecător la solicitarea procurorului. 

Apreciez că percheziţiile domiciliare au fost administrate potrivit dispoziţiilor 
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legale,în cauză fiind începută urmărire penală cu respectarea dispoziţiilor legale cel 

puţin faţă de învinuiţii POPA CRISTINA şi PĂUN IOAN. Codul de procedură nu 

condiţionează autorizarea percheziţiei de începerea urmăririi penale faţă de 

persoana la care se efectuează percheziţia şi ca atare autorizaţiile de percheziţie 

sunt emise de către judecător în faza urmăririi penale faţă de învinuiţii POPA 

CRISTINA şi PĂUN IOAN, persoane cercetate cu privire la aceleaşi fapte, alte 

forme de participaţie.  

Potrivit art. 100 alin. 1 din Codul de procedură penală ori de câte ori există 

indicii temeinice că efectuarea unei percheziţii este necesară pentru descoperirea şi 

strângerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia. 

În speţă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în imobilul de la  parterul, 

etajele ...... şi ......ale imobilului din Bucureşti, str. ...... şi imobilul din str. ......în baza 

autorizaţiilor emise de către instanţa de judecată. Din probatoriul administrat în cauză 

rezulta că o parte din bunurile aduse din China se regăsesc în aceste imobile, 

verificarea acestor informaţii neputându-se realiza decât prin percheziţie.  

d. Percheziţia informatică s-a efectuat în baza autorizaţiei emise de către 

instanţa de judecată iar copierea datelor s-a efectuat în prezenţa apărătorilor aleşi ai 

învinuirilor. 

e. Rapoarte de constatare grafoscopică au fost efectuate de către experţi 

criminalişti din cadrul IGPR pe baza documentelor originale predate de către părţi. 

f. Expertiza contabilă  s-a  efectuat cu respectare dispoziţiilor legale. 

Obiectivele expertizei au fost stabilite după consultarea învinuiţilor, cărora li s-a 

respectat dreptul de a formula obiecţiuni cu privire la obiectivele propuse de către 

procurori şi de a formula obiective proprii. Obiectivele propuse de către învinuiţi au 

fost incluse integral în Ordonanţa de expertiză. Învinuitul ADRIAN NĂSTASE şi-a 

desemnat ca expert parte pe d-ul expert – prof. dr. ALI EDEN. Expertul parte a 

semnat raportul cu obiecţiuni şi a formulat Opinie separată ce constituie anexă la  

raport. Concluziile expertului  parte au fost avute în vedere în prezentul rechizitoriu. 

g. Înscrisuri şi bunuri predate de către părţi 
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Predarea obiectelor sau a înscrisurilor ce constituie mijloace de probă reprezintă 

o obligaţie impusă de lege tuturor deţinătorilor acestora. Dispoziţiile art. 97 alin. 1 C 

proc. pen. instituie pentru organul de urmărire penală doar obligaţia întocmirii unui 

proces verbal de predare –primire. 

În aceste condiţii invocarea de către învinuiţi a nulităţii acestui mijloc de 

probă  şi refacerea actului procedural de primire a înscrisurilor nu are temei legal. 

În cauză toate înscrisurile au fost predate de bună voie de către părţi şi respectiv  

martori şi nu se poate vorbi despre necesitatea acordării unor garanţii procesuale şi 

procedurale corespunzătoare.  

Mai mult dispoziţiile Codului de procedură penală cu privire la predarea – 

primirea de înscrisuri nu instituie un moment în cadrul cercetării penale după care 

astfel de înscrisuri să poată fi predate respectiv primite de organele de urmărire 

penală.  

3. Probe administrate în dosarul 68/P/2008 

 

A. Cu privire la faptele descrise în   Cap II.1 – Importuri din Republica 

Populară China 

1.  Sesizarea formulată la data de 24.01.2006  CRISTINA POPA, consilier 

economic la SC Vertcon SA ( Vol. 14 , fila 1): 

 
2. Procesul verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, 

încheiat la   27.01.2006 (Vol. 14, filele 2-4) ; 

3. Înscrisuri predate de martora  POPA CRISTINA :  

- exemplare în alb de documente comerciale şi de transport cu antetul şi 

/sau impresiunile de ştampilă ale firmelor din China JING JING TIANJIN 

INTERNATIONAL INDUSTRY TRADE CO LTD, HUAIAN IMPORT & EXPORT 

TRADE CO LTD, CMEC INTERNATIONAL TRADING CO LTD, în original şi 

traducerea acestora din limba chineză în limba română identice cu cele completate de 

martora Manolache Daniela şi depuse de martora CRISTINA POPA la autorităţile 

vamale române  (Vol. 4, filele 176 – 309 şi vol. 29 – filele 290 – 305); 
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- plicuri şi etichete poştale privind corespondenţa primită de SC Vertcon 

SA din China, în original şi traducerea din limba chineză a menţiunilor existente pe 

acestea - Plicuri expediate de martorul IOAN PĂUN din China ce au la rubrica 

„expeditor” menţiunile: „oraşul Beijing, ţara China, compania EMBASSY OF 

ROMANIA (compania CONSULATE GENERAL OF ROMANIA), numele PĂUN 

IOAN” şi semnătura olografă a expeditorului iar la rubrica „destinatar” menţiunile: 

„SC Vertcon SA ROMANIA, oraşul Bacău, adresa str. Pictor Aman nr. 94” (Vol. 29, 

filele 281 - 289) ; 

- poliţă de asigurare seria ...... din 09.10.2002 în original şi traducerea 

acesteia din limbile chineză şi engleză ( Vol. 22, filele 287 - 290) ; 

- notificări primite prin fax de SC Vertcon SA de la firmele de shipping 

privind sosirea containerelor  în portul Constanţa (Vol. 22, filele 294 – 297);  

- listele de container întocmite de martorul IOAN PĂUN, liste identice cu 

cele predate de martora POPA CRISTINA (Vol. 22, filele 168-169 şi 280-2885; Vol. 

23, filele  4-8, 190; Vol. 24, filele 100, 214 şi 274 - 275); 

- declaraţii cheltuieli de transport pe parcurs extern( Vol. 22, fila 291); 

- centralizatoare import ( Vol. 22, filele 292 - 293, Vol. 23, filele 9-11, 

192 şi 328; Vol.24, filele 3, 104, 219 şi 284); 

- copie  referat Hofman Eugen  nr. 520 din 23.05.2005  conţinând 

menţiunile olografe ale acestuia: „În perioada 2002-2004 (31 martie) s-au efectuat de 

către Vertcon SA Bacău mai multe importuri din China sosite cu containerul în portul 

Constanţa, vămuite la vama Bacău şi trimise apoi la Depozitul Remat din Chitila. În 

legătură cu aceste importuri am ordonanţat mai multe dispoziţii de plată în valută, 

reprezentând avansuri pentru plata facturilor externe emise de partea chineză pe 

numele JIANU IRINA PAULA care din cauza lipsei de personal se ocupa de plata şi 

coordonarea acestor importuri. Doamna JIANU IRINA PAULA a fost de mai multe 

ori SC Vertcon SA şi a semnat pentru primirea tuturor sumelor în valută. Până la 

plecarea mea din societate nu am cunoştinţă de prezentarea de documente 

justificative pentru aceste avansuri” (Vol. 29, fila 306);  
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4. Înscrisuri, bunuri şi valori  predate de IOAN PĂUN :  

- listele de container întocmite de înv. IOAN PĂUN ( Vol. 22, filele 168 

- 169  şi 280- 285; Vol. 23, filele  4-8 şi 190; Vol. 24, filele 100, 214, 274-275, 277 şi 

368) ; 

-  chitanţe, facturi, bonuri fiscale, contracte, cărţi de vizită şi alte 

înscrisuri întocmite sau completate în limba chineză, în original şi traducerea acestora 

în limba română (Vol. 8, filele 18-605 şi Vol. 10, filele 35-66) 

- evidenţe olografe şi redactate la calculator întocmite de înv. IOAN 

PĂUN privind sumele de bani remise de înv. IRINA PAULA JIANU, ADRIAN 

NĂSTASE, DANIELA NĂSTASE, evidenţa bunurilor achiziţionate şi a sumelor 

reprezentând contravaloarea acestora , liste privind evidenţa bunurilor expediate în 

România  (Vol. 10, filele 68-69  şi 241- 318); 

- corespondenţă olografă şi tehnoredactată expediată în China de înv. 

DANIELA NĂSTASE ; corespondenţă expediată din China de înv. IOAN PĂUN 

privind stadiul achiziţionării bunurilor ; pliante, albume de prezentare şi fotografii 

vizând  modele ale  produselor comandate şi achiziţionate (Vol. 10, filele 77- 241  şi 

Vol. 9, filele 10 – 45 şi 49-163 ); 

- facturi emise la 20.04.2003 de către Hotelul SWISSOTEL Beijing, 

RAFFLES INTERNATIONAL HOTEL pe numele IRINA JIANU şi Smaranda 

Corbeanu (Vol. 9 , filele 46 – 47 ) care atestă plata contravalorii serviciilor de cazare . 

Împrejurarea că aceste documente s-au aflat în posesia înv. IOAN PĂUN precum şi 

menţiunile din cuprinsul facturilor „guest – Ms. Irina Jianu sau Smaranda Corbeanu... 

Company -  Embassy of Romania”  şi adresa Ri Tan Lu Dong Er Jie (ce figurează şi la 

rubrica expeditor pe plicurile trimise de înv. IOAN PĂUN la SC Vertcon SA ) 

dovedesc faptul că plata serviciilor a fost efectuată de înv. IOAN PĂUN aşa cum 

acesta a şi menţionat în declaraţiile sale. 

- fotografii remise înv. IOAN PĂUN de  înv. DANIELA NĂSTASE 

conţinând imagini cu amplasarea în imobilele din ,,......” şi ,,C......” a unei părţi din 

bunurile menţionate (Vol. 9, filele 1- 4)   
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- fotografii judiciare extrase de pe hard disk-ul predat de înv.  IOAN 

PĂUN  (Vol. 10, filele 1-8  ); 

-  banderole bancare inscripţionate ,, B.E.P.” , plic inscripţionat  Banca 

...... SA,  sac din material textil despre care înv. IOAN PĂUN  declară că a conţinut 

sume în valută remise de înv. ADRIAN NĂSTASE (Vol. 10, filele 70- 76 şi Vol. 9, 

fila 164  ); 

- faxuri expediate la 23.03.2006 şi 24.03.2006 din China pe adresa DNA, 

conţinând imagini ale unor bancnote de 100 USD despre care înv. IOAN PĂUN a 

declarat că fac parte din sumele primite în perioada 2002-2004 de la înv. ADRIAN 

NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE (Vol. 16, filele 97 - 104); 

5.  Procesul verbal nr. 8/P/2006 din 05.09.2006 privind predarea de către 

Păun Mihaela Doina, soţia înv. IOAN PĂUN, prin intermediul Consulatului 

General al României la Shanghai, a sumei de 118.650 USD primită de înv. IOAN 

PĂUN în perioada august 2002 – februarie 2004 de la înv. ADRIAN NĂSTASE şi 

DANIELA NĂSTASE pentru achiziţionarea unor bunuri din China; planşa fotografică 

ce conţine imagini ale bancnotelor ce compus suma de 118.650 USD şi CD-ul 

conţinând fotografiile judiciare; procesul verbal încheiat între Păun Mihaela Doina şi 

Bogdan Radu, gerant interimar al Consulatului General al României la Shanghai, 

având ca obiect „transmiterea către Departamentul Naţional Anticorupţie din România 

a sumei de 118.650 USD” (Vol. 15, filele 24-67). 

6. Înscrisuri emise de societăţile de transport, referitoare la transportul 

containerelor pe parcurs intern pe ruta Constanţa – Bacău – SC Remat 

Bucureşti Nord SA  

- foi de parcurs şi scrisori de transport  emise de  SC Cargo Trans Line 

SRL Constanţa pentru transportul containerelor FSCU 764450-8 şi CLHU 429002-3( 

Vol. 14, filele 259 - 254); 

- foaie de parcurs, scrisoarea de transport şi diagrame tahograf emise de  

SC Trans Container Europa SRL Constanţa pentru transportul containerului TRLU 

434342-7 ( Vol. 14,  filele 306- 309); 
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 - foi de parcurs şi scrisori de transport emise de SC Lenmari Comerţ 

SRL Pantelimon  pentru transportul containerelor CLHU 264416-0 şi CLHU 216371-

3 ( Vol. 14,  filele 311- 314); 

- foaie de parcurs şi scrisoare de transport emise de SC Alvalexino CO 

SRL Constanţa, pentru transportul containerului CAXU 621528-9 ( Vol. 14,  filele 

321- 322); 

-  foi de parcurs, bonuri de transport şi chitanţe de cont emise de SC 

Transauto  SA Bucureşti - Agenţia Iaşi pentru containerele MSCU 821423-7, MSCU  

818637-2 , CRXU 486473-0 , TPHU 511077-3 , TRLU 424170-2 , ECMU 401284-0 

(Vol. 22 filele 466 – 477; Vol. 23, filele 172 – 187 şi 317-326 ).  

 

7. Documente predate D.N.A. de  Biroul Vamal Bacău , Biroul Vamal 

Constanţa Port, comisionarii vamali Romtrans S.A. Bacău , Sun Shipping S.R.L., 

Expeditor Prest SRL  Bucureşti şi Eurogroup Connection SRL Constanţa, 

agenţii de shipping  MSC Romania Shipping S.R.L. Bucureşti şi Levant 

Maritime Services SRL Constanţa  privind expedierea din China , transportul pe 

parcurs extern , sosirea în România , tranzitul vamal şi formalităţile vamale de import 

pentru bunurile ce fac obiectul cauzei. (Vol. 22, filele 1- 116, 171-255 şi 298-388;  

Vol. 23, filele 12-129, 192-268 şi 326-424; Vol. 24, filele 4-65, 103-184, 216-243, 

278-310 şi 369- 417) 

8. documente financiar contabile privind înregistrarea în contabilitatea  SC 

Vertcon SA a cheltuielilor ocazionate de introducerea ilegală în România a 

bunurilor  ce fac obiectul cauzei ( Vol. 6, filele 253- 279 şi 399-482 ; Vol. 7, filele 

134-178 , 282-314 şi 441-458 ; Vol.24 , filele 66-93 ; 185-205; 243-264; 311-361 ; 

419-447 şi 454-481; Vol. 9, filele 236-292)  

9. Raportul de constatare tehnico ştiinţifică grafică nr. 333376/10.08.2009 

(vol. 4, filele 123 – 149), întocmit de către I.G.P.R. -  Institutul de Criminalistică 

privind înscrisurile „în alb” predate de POPA CRISTINA, documente comerciale şi de 

transport completate de aceasta în fals şi utilizate  la îndeplinirea formalităţilor vamale 

de import pentru bunurile achiziţionate din China, din conţinutul căruia rezultă 
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următoarele: „…scrisurile de completare dactilografiate pe facturile „INVOICE”, 

packing- listurile  şi certificatele de calitate şi conformitate au fost executate cu maşina 

electrică de scris marca „Xerox 6001”. 

Potrivit declaraţiilor date de martorele Manolache Daniela şi  Cristina Popa, 

maşina electrică este cea utilizată de ele la redactarea conţinutului documentelor 

comerciale şi de transport în alb folosite ulterior la autorităţile vamale române.  

 

10. Raportul de constatare tehnico ştiinţifică grafică nr. 333377/07.08.2009 

întocmit de către I.G.P.R. -  Institutul de Criminalistică privind listele pentru 

containere predate de POPA CRISTINA (vol. 4, filele 317 – 363) care a concluzionat 

că : 

- „scrisul olograf acoperit cu pastă corectoare şi cel executat cu creion şi 

mină de grafit depus pe documentele menţionate în capitolul V. 3 a fost executat de 

POPA CRISTINA 

- scrisul olograf lizibil depus pe aversul documentelor „Listă container 1- 

seria a  II-a ”, „Listă container 2- seria a  II-a ” , „Listă container 3 - seria a  II-a ” şi 

„Listă container 1tip HQ –plecat în data de 2 oct.2002 ” a fost executat de Jianu Irina 

Paula”. 

 

11. Raportul de constatare tehnico ştiinţifică grafică nr. 333379/06.08.2009 

întocmit de către I.G.P.R. -  Institutul de Criminalistică prin care se 

concluzionează că semnăturile depuse la rubrica „Semnătura ” din caseta „DATE 

SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL” de pe reversul dispoziţiilor de plată 

emise de SC Vertcon SA pentru plata prin casierie către Jianu Irina a unor sume în 

valută, totalizând  85.500 USD şi 5000 euro, au fost executate de JIANU IRINA 

PAULA (Vol. 4, filele 87-93); 

12. Dispoziţiile de plată  expertizate conform Raportului de constatare 

tehnico ştiinţifică grafică nr. 333379/06.08.2009 (Vol. 4, filele 95 - 107); 

13. Raportul de expertiză contabilă ( vol. 5, filele  32 – 181, vol. 6, filele 1 – 

169); 
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14. Referatul cu propunere de emitere a autorizaţiei de percheziţie informatică 

nr. 68/P/2008 din data de 25.06.2009 ( vol.  3, filele 2 - 13); 

15. Încheierea pronunţată de ÎCCJ în data de 26.06.2009 în dosarul nr. 7/2009              

şi Autorizaţia de percheziţie informatică nr.  2 şi 3/26.06.2009 (vol. 3, filele 14-22); 

16. Procesele verbale de percheziţie în sistem informatic din datele de 

07.07.2009, 09.07.2009 şi 15.07.2009 (vol.  3, filele 51 – 70, 29 - 46); 

17. Raportul de constatare IT din data de 24.08.2009 întocmit de către specillişti 

din cadrul DNA ( vol. 3, filele 193 - 194);  

18. Raportul de constatare tehnico ştiinţifică informatică din 05.04.2006 

privind verificarea existenţei  în hard disk- ul  predat de înv. IOAN PĂUN a 

înregistrărilor vizând achiziţionarea şi expedierea bunurilor din China ( Vol 9, 

filele 166-187 ). 

19. Situaţia traficului de frontieră cu referire la intrările/ieşirile în/din 

România a înv. IRINA PAULA JIANU, ADRIAN NĂSTASE, DANIELA 

NĂSTASE şi martorilor Jora Magdalena şi Smaranda  Corbeanu.(Vol. 17, filele 169-

196 ; Vol. 14, filele 246-256) 

20. Documente privind evoluţia profesională a înv. IOAN PĂUN, IRINA 

PAULA JIANU, ADRIAN NĂSTASE, DANIELA NĂSTASE precum şi date despre 

SC Vertcon SA şi SC Conimpuls SA  (Vol. 17, filele 1-61) 

21. Raportul de constatare tehnico ştiinţifică financiar contabilă din 

05.07.2006 întocmit de un specialist contabil din cadrul D.N.A. privind 

înregistrarea în evidenţa contabilă şi de gestiune a SC Vertcon SA a cheltuielilor 

privind achiziţionarea unor bunuri din China şi achitarea contravalorii obligaţiilor 

vamale, transportului pe parcurs intern, serviciilor de pază, etc., aferente introducerii 

în România în perioada 2002-2004 a bunurilor din China (Vol. 13, filele 142 - 317). 

Din conţinutul acestuia rezultă că, în perioada 2002-2004 SC Vertcon SA  a dat 

învinuitei IRINA PAULA JIANU  din casierie sumele de 5000 Euro  şi 85.489 USD, 

echivalentul în ROL a 2.564.202.830 şi a efectuat plăţi  în sumă de 1.119.481.113 

ROL (fără T.V.A.) aferente introducerii în ţară a unor bunuri provenite din China  a 

căror valoare este egală cu sumele ridicate de înv. IRINA PAULA JIANU de la SC 
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Vertcon SA . Concluziile Raportului de constatre sunt confirmate şi de constatările 

experţilor contabili. 

22. Raportul de constatare tehnico ştiinţifică informatică din 02.06.2006 

întocmit de specialistul IT din cadrul D.N.A. privind înregistrarea în evidenţa 

contabilă şi de gestiune informatizată a SC Vertcon SA a cheltuielilor vizând 

achiziţionarea unor bunuri din China (dispoziţii de plată, ordine de plată valutară, 

facturi externe „INVOICE”) şi achitarea contravalorii obligaţiilor vamale, 

transportului pe parcurs intern, serviciilor de pază, etc., aferente introducerii în 

România în perioada 2002-2004 a bunurilor din China.(Vol. 16, filele 18 - 34). 

23. Procesele verbale întocmite cu prilejul efectuării percheziţiilor 

domiciliare la parterul, etajele 1 şi 2 ale imobilului din Bucureşti, str. ...... şi 

imobilul din str. ...... (Vol. 15, filele 93-157). 

24. Adresa nr. 256/12.09.2006 emisă de Ministerul Justiţiei având ca obiect 

respingerea cererii de încuvinţare a percheziţiei la imobilele aparţinând înv. 

ADRIAN NĂSTASE, încheierea nr. 3/10.02.2006 pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 2432/1/2006 şi autorizaţiile de percheziţie nr. 

1/2006, nr. 2/2006, nr. 3/2006 şi nr. 4/2006 emise în dosarul cu numărul de mai sus, 

având ca obiect încuvinţarea efectuării percheziţiei la imobilul din Bucureşti, str. ...... 

(p......, etajul ...... şi etajul ...... şi la imobilul din Bucureşti, str. ...... (Vol. 15, filele 78-

92). 

25. Planşa fotografică conţinând imagini fixate prin filmare cu prilejul 

efectuării percheziţiilor şi fotografiile reprezentând imagini selectate de înv. 

IOAN PĂUN din înregistrarea emisiunii televizate având ca obiect vizita unui 

grup de ziarişti şi reporteri în apartamentul înv. ADRIAN NĂSTASE şi 

DANIELA NĂSTASE (Vol. 15, filele 214-257). 

26. Procesul verbal încheiat cu ocazia prezentării fotografiilor de la 

punctul 15  martorului IOAN PĂUN care atestă faptul că acesta din urmă a 

recunoscut bunurile achiziţionate de el din Republica Populară Chineză la 

cererea înv. ADRIAN NĂSTASE şi Daniela Năstase (Vol. 15, filele 212 - 213). 
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27.  Notele de redare a înregistrării convorbirilor ambientale purtate în 

zilele de 13 şi 14.03.2006 de martorul CREŢU OCTAVIAN cu înv. ADRIAN 

NĂSTASE (Vol. 7, filele 13-31 şi 41-49). 

28. Declaraţiile  martorilor : 

- IOAN PĂUN, POPA CRISTINA, ROCSIN VALENTINA, SIMION 

GHEORGHE VIOREL, MANOLACHE DANIELA, ANASTASESCU MARIETA, 

CORBEANU SMARANDA, JORA MAGDALENA, BOBOC GHEORGHE,  

BOBLEA DOINA, DONCA IOAN, OŢEL ALINA MIHAELA, HOFMAN EUGEN, 

BERECHET RADU MIHAIL, ROCSIN SEVER TEODOR, UNGUREANU IONEL, 

GANEA ELENA, ROTARU SORIN, SEDAI – CLOS VILLY, AVRAM 

VALERICĂ, CHIRILĂ IONEL, JUNCU BEBI, MÂNZALĂ NICOLAE, DEJU 

ŞTEFAN, CÎMPEANU DUMITRU (vol. 2)  

 29. Harddisk marca Seagate, seria ......, aflat în cutie de carton sigilată cu sigiliu 

tip PNA nr. 289. 

 30. Suport  digital  seria 5342NO327 21, anexă la Raportul de Constatare 

tehnico – ştiinţifică din 5.04.2006 (vol. 9, fila 187). 

31. Suport  digital  marca  Verbatim inscripţionat „Percheziţie   ...... 20.02.2006, 

sigilare  apartamente” -  conţinut  într-o  carcasă având  o  etichetă cu  antetul  DNA,  

numerotată  cu 1;  

32. Suport  digital  marca Raxon inscripţionat „Percheziţie  str.  ......,  

21.02.2006, Anastasescu  Marieta – Partea I” conţinut  într-o  carcasă având  o  

etichetă cu  antetul  DNA,  numerotată  cu 2;  

33. Suport  digital  marca Raxon inscripţionat „Percheziţie  str.  Muzeul  ......   

nr. 16,  21.02.2006, Anastasescu  Marieta – Partea a II-a ” conţinut  într-o  carcasă 

având  o  etichetă cu  antetul  DNA,  numerotată  cu 3; 

34. Suport  digital  marca Raxon inscripţionat „Percheziţie  str.  Muzeul  ......   

nr. 16,  22.02.2006, Anastasescu  Marieta – Partea I” conţinut  într-o  carcasă având  o  

etichetă cu  antetul  DNA,  numerotată  cu 4; 
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35. Suport  digital  marca Raxon inscripţionat „Percheziţie  str.  ......,  

22.02.2006, Anastasescu  Marieta – Partea  a II – a ” conţinut  într-o  carcasă având  o  

etichetă cu  antetul  DNA,  numerotată  cu 5; 

36. Suport  digital  marca Raxon inscripţionat „Percheziţie  ......,  22.02.2006, 

Anastasescu  Marieta – Partea a  III-a ” conţinut  într-o  carcasă având  o  etichetă cu  

antetul  DNA,  numerotată  cu 6; 

37. Suport  digital  marca Raxon inscripţionat „Percheziţie  ......,  22.02.2006, 

Anastasescu  Marieta – Partea a IV-a” conţinut  într-o  carcasă având  o  etichetă cu  

antetul  DNA,  numerotată  cu 7; 

38. Suport  digital  marca Raxon inscripţionat „Percheziţie  str.  ......,  

24.02.2006, Năstase  Andre – Partea I” conţinut  într-o  carcasă având  o  etichetă cu  

antetul  DNA,  numerotată  cu 8; 

39. Suport  digital  marca Raxon inscripţionat „Percheziţie  str.  ......,  

24.02.2006, Năstase  Andre – Partea a II-a” conţinut  într-o  carcasă având  o  etichetă 

cu  antetul  DNA,  numerotată  cu 9; 

40. Suport  digital  marca  Verbatim inscripţionat „Percheziţie C.TELL 

20.02.2006 – Paul Opriş” -  conţinut  într-o  carcasă având  o  etichetă cu  antetul  

DNA,  numerotată  cu 10;  

41. Suport  digital  marca  Verbatim inscripţionat „Percheziţie   ...... 21.03.2006, 

XENAKIS  XENOFON” -  conţinut  într-o  carcasă având  o  etichetă cu  antetul  

DNA,  numerotată  cu 11; 

42. Suport  digital  marca Verbatim, seria 5342NO321 20, inscripţionat cu 

inscripţia „Fotografii Judiciare Bancnote” 

44. Suport  digital  marca Verbatim, seria MAPN26LL131352840, inscripţionat 

cu inscripţia „PV Percheziţie Informatică din 15.07.2009 – Vol. 3, filele 62-63 

Emisiune, 68/P/2008, Copie” 

45. Maşina de scris electrică marca RX – Xerox 6001 
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B. Probe cu privire la faptele descrise la Cap. II. 3 – Lucrări efectuate la 

imobilul din BUCUREŞTI, str. ...... 

 

1. Sesizarea formulată la data de 24.01.2006  CRISTINA POPA, consilier 

economic la SC Vertcon SA ( Vol. 11 , fila 4). 

2. Procesul verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, 

încheiat la   27.01.2006 (Vol. 11, filele 1-3) ; 

3. Declaraţiile martorilor: 

- POPA CRISTINA, SIMION GHEORGHE VIOREL, ŢIBU MIHAI, 

CORBEANU SMARANDA, OŢEL EMILIA MARIA, DEJU VASILE, JORA 

MAGDALENA, SECHELARIU SERGIU, BĂLĂNESCU BOGDAN EUGENIU, 

GRIGORAŞ CONSTANŢA,  FOCŞA CEZAR NECOLAI, DINIŞ PETRICĂ, 

GAVRILUŞ CONSTANTIN, PROCA IOAN, DORNEA DACICA, OŢEL ALINA 

MIHAELA, GABĂR IOAN, ARDELEAN FLORICA LUCIA, ŞOPU MIHAI,  

AMÎIEI CONSTANTIN, CHIRILĂ IONEL, NĂSTASE ADRIAN, ALEXE ALICE 

MARIA, DEJU ŞTEFAN, HRIBAN IOAN, MICU ADRIAN, IRIMIA DORIN, 

MIHU NICOLAE, OPRIŞ ANDRA LAVINIA, OPRIŞ  VLADIMIR CODRUŢ şi 

URDUCEA ION (vol. 2) 

4.  Documente financiar contabile aparţinând SC Conimpuls SA privind 

înregistrarea lucrărilor de construcţie şi renovare executate în perioada 2002 - 2004 la 

imobilul din Bucureşti, str. ......, de către SC Conimpuls SA (Vol. 12, filele 159-259, 

Vol. 27, filele 1-226, Vol. 26, filele 1-425, Vol. 29, filele 1-264, Vol. 28, filele 1-799) 

5. Documente financiar contabile aparţinând SC Vertcon SA privind achitarea 

contravalorii lucrărilor executate de SC Titan Mar SA Bucureşti  la imobilul din 

Bucureşti, str. ......, (Vol. 12, filele 117-118, filele 122-145) şi factura fiscală seria BC 

VEA nr. ....../29.12.2004 emisă de SC Vertcon SA pentru cumpărător Opriş Paul (Vol 

12, fila 118) ; 

 

6. Documente aparţinând SC Vertcon SA şi SC Conimpuls SA privind 

lucrările executate la imobilul din Bucureşti, str. ...... (Vol. 12, filele 109-113) 
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7. „Situaţie de lucrări finală la imobilul din Bucureşti, str. ......” privind 

lucrările executate de SC Regal Glass SRL (Vol. 12, fila 87) şi documente predate de 

martorul Bălnescu Bogdan Eugeniu (Vol. 12, filele 90-98) 

8. Documente financiar contabile predate de martorul STANCIU STELIAN 

– tehnician la SC BIT TECH SRL Bucureşti cu ocazia audierii din 25.07.2006 (Vol. 

12, filele 92-98) care  atestă executarea lucrărilor de către societatea menţionată la 

imobilul din str. ......şi împrejurarea că procesul verbal de recepţie a lucrărilor a fost 

semnat  la poziţia „cumpărător” de martorul GRIGORE GHEORGHE. 

9. Documente financiar contabile aparţinând de SC Conimpuls SA privind 

înregistrarea lucrărilor de construcţie şi renovare executate în perioada 2002 - 2004 la 

imobilul din Bucureşti, str. ......, depuse de martora Dornea Dacica cu prilejul audierii 

din 26.05.2006 (Vol. 12, filele 25-48, filele 165-188 şi 190-216) 

10.  Situaţia istoricului de rol fiscal privind imobilul din Bucureşti, str. G-ral 

......, nr. 15, sect. 1 înaintate D.N.A. de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale a 

Sectorului 1 Bucureşti (Vol. 12, filele 146-163) 

11. Chitanţe de încasare emise în perioada 17.02.2003 – 23.04.2003 de SC 

Conimpuls SA pe numele  Paul Opriş şi Irina Paula Jianu.(Vol. 12, filele 219-256); 

12. Raportul de constatare informatică întocmit în cauză de către specialiştii DNA 

în dosaru 68/P/2008 (vol. 3, filele 193-194); 

13. Raportul de expertiză contabilă (vol. 5, filele  32-181 şi vol. 6, filele 1-169); 

14.  Raportul de constatare tehnico ştiinţifică financiar contabilă din 

14.07.2006 întocmit de specialişti din cadrul D.N.A. privind înregistrarea în 

evidenţa contabilă şi de gestiune  a SC Conimpuls SA a cheltuielilor aferente 

lucrărilor efectuate la imobilul din Bucureşti, ...... (Vol. 16, filele 43-89),  

 

15. Harddisk marca Seagate, seria S/N 2GEWDGSG, sigilat cu sigiliul PNA nr. 

289, într-o cutie de carton; 

16. Suport  digital  marca Verbatim, seria 6094 540 + R E E17927, anexă la 

raportul de constatare nr. 68/P/2008 din 24.08.2009, vol. 3, fila 195; 
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17. Suport  digital  seria 5342NO327 21, anexă la Raportul de Constatare tehnico – 

ştiinţifică din 5.04.2006, vol. 9, fila 187; 

18. Suport  digital  marca Raxon, seria A3128ICO323925LH, , anexă la Raportul 

de Constatare tehnico – ştiinţifică din 2.06.2006, vol. 16, fila 35”; 

19. Suport  digital  marca Datace, seria SCR39804F02, aflat într-o carcasă cu 

etichetă inscripţionat cu inscripţia „Anexa Raport de Constatare din 24.05.2006 – Vol. 

16, fila 48”; 

20. Suport  digital  marca Verbatim, seria MAPN26LL131252771, inscripţionat cu 

inscripţia „DVD 2, Anexe 1 – 4, Copia ½, 68/P/2008 din 15.07.2009”; 

21. Suport  digital  marca Verbatim, seria MAPN26LL131352934, inscripţionat cu 

inscripţia „DVD 1, Copia ½, 68/P/2008 din 15.07.2009, Copie”; 

22. Suport  digital  marca Verbatim, seria MAPN26LL131352910, inscripţionat cu 

inscripţia „DVD 1, Copia 2/2, 68/P/2008 din 15.07.2009, Copie”; 

23. Suport  digital  marca Samsung, seria RO052.03045153, inscripţionat cu 

inscripţia „8/P/2006, 7.07.2006 Vertcon, Regal Glass”; 

24. Suport  digital  marca Verbatim, seria 7026 135 R A 27601, inscripţionat cu 

inscripţia „D.P. nr. 68/P/2008, Percheziţie informatică din 15.07.2009, Copie”; 

25. Suport  digital  marca Verbatim, seria 8150E3225+08121E01, inscripţionat cu 

inscripţia „D.P. nr. 68/P/2008, Percheziţie informatică din 09.07.2009, Copie”; 

26. Suport  digital  marca Verbatim, seria 8150E3226+07140E00, inscripţionat cu 

inscripţia „D.P. nr. 68/P/2008, Percheziţie informatică din 07.07.2009, 1, Copie”; 

27. Suport  digital  marca Verbatim, seria 8150E3224+08038E01, inscripţionat cu 

inscripţia „D.P. nr. 68/P/2008, Percheziţie informatică din 07.07.2009, 2, Copie”; 

 

 

 

C. Cu privire la faptele descrise în Cap. II. 2 – Lucrări  C...... 

1. Sesizarea formulată la data de 24.01.2006  CRISTINA POPA, consilier 

economic la SC Vertcon SA ( Vol. 11 , fila 4).  
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2. Procesul verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, 

încheiat la   27.01.2006 (Vol. 11, filele 1-3) ; 

3. Declaraţiile martorilor: 

- POPA CRISTINA, FLOREA DORIN, TRANDAFIR DOREL, 

AMÎIEI CONSTANTIN, NĂSTASE ADRIAN, MÂNZALĂ NICOLAE, DEJU 

ŞTEFAN, IRIMIA DORIN, MIHU NICOLAE, BUDĂU ALBERT, GABOR 

GHEORGHE, DORNEA DACICA, COCA RODICA GRETA, SIMION 

MARCELA, HOFMAN EUGEN,  URDUCEA ION (vol. 2). 

4. Documente de gestiune predate de SC Regal Glass SRL ( bonuri de 

consum materiale, situaţii centralizate ale consumurilor, situaţii de cheltuieli, 

situaţii finale de lucrări)  referitoare la lucrările de tâmplărie executate de S.C. 

Regal Glass S.R.L. la imobilul din localitatea C......, aparţinând înv. ADRIAN 

NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE  (Vol. 25, filele  44- 69,  100-226 şi vol. 4, 

filele 19 -79); 

5. Documentele financiar contabile predate de SC Regal Glass SRL  

(facturi fiscale, ordine de plată) având ca obiect lucrările de tâmplărie executate 

de  această societate la imobilul din localitatea C......, jud. Prahova şi facturate către 

SC Vertcon SA : 

- factura fiscală seria BC ACB nr. ....../30.04.2003, în valoare totală de 

360.000.000 ROL (din care TVA în sumă de 57.478.992 ROL), reprezentând „cval. 

tâmplărie aluminiu, geam termopan” emisă de   S.C. Regal Glass S.R.L  în calitate de 

furnizor, către S.C. Vertcon S.A. în calitate de cumpărător (Vol. 25, fila 42); 

- factura fiscală seria BC ACB nr. ....../16.05.2003, în valoare totală de 

1.940.000.000 ROL (din care TVA în sumă de 309.747.899 ROL), reprezentând 

„cval. tâmplărie aluminiu, geam termopan” emisă de   S.C. Regal Glass S.R.L  în 

calitate de furnizor, către S.C. Vertcon S.A. în calitate de cumpărător(Vol. 25, fila 43); 

- ordin de plată nr. 82/25.04.2003, pentru suma de 100.000.000 ROL, emis de 

către S.C. Vertcon S.A. în calitate de plătitor către beneficiar S.C. Regal Glass S.R.L 

(Vol. 25, fila 39); 
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 - ordin de plată nr. 97/14.05.2003, pentru suma de  2.200.000.000 ROL . , 

emis de către S.C. Vertcon S.A. în calitate de plătitor către beneficiar S.C. Regal Glass 

S.R.L (vol. 25, fila 40); 

6.  Documentele financiar contabile predate de SC Regal Glass SRL  

(facturi fiscale, ordine de plată, )având ca obiect lucrările de tâmplărie executate 

de către  această societate la imobilul din localitatea C......, jud. Prahova şi 

facturate către înv. IRINA PAULA JIANU : 

- factura fiscală seria BC ACB nr. ....../29.08.2003 (trei exemplare 

nesemnate la rubrica cumpărător), în valoare totală de 1.956.544.000 ROL (din 

care T.V.A. în sumă de 312.389.378 ROL), reprezentând „c.val. avans tâmplărie, 

geam” emisă de   S.C. Regal Glass S.R.L  în calitate de furnizor, către ,,Doamna Irina 

Jianu” în calitate de cumpărător( Vol. 25, filele 89-91);.  

- chitanţa seria BC ALD nr. ....../07.08.2003 (dublu exemplar), pentru suma 

de 510.384.000 ROL. ,,încasată” de către S.C. Regal Glass S.R.L   de la Irina Jianu 

(Vol. 25, filele 83, 92);. 

- chitanţa seria BC ALD nr. ....../08.08.2003, pentru suma de 1.082.148.000 

ROL,,încasată” de către S.C. Regal Glass S.R.L   de la Irina Jianu ( Vol. 25, filele 87, 

93);. 

- chitanţa seria BC ALD nr. ....../11.08.2003, pentru suma de 357.465.000 

ROL. ,,încasată” de către S.C. Regal Glass S.R.L   de la Irina Jianu (Vol. 25, filele 86, 

94); 

  - chitanţa seria BC ALD nr. ....../12.08.2003, pentru suma de 6.547.000 

ROL, ,,încasată” de către S.C. Regal Glass S.R.L   de la Irina Jianu (Vol. 25, filele 85, 

95); 

- factura fiscală seria BC ACB nr. ....../30.09.2003, în valoare totală de 0 

ROL, reprezentând „c.val. tâmplărie aluminiu pentru suma de 999.542.166 ROL plus 

T.V.A. în sumă de 189.913.012 ROL şi storno avans pentru aceleaşi sume” emisă de   

S.C. Regal Glass S.R.L  în calitate de furnizor, către ,,D-na Irina Jianu”. în calitate de 

cumpărător( Vol. 25, fila 96); 
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- factura fiscală seria BC ACB nr. ....../31.10.2003, în valoare totală de 0 

ROL, reprezentând „c.val. tâmplărie aluminiu pentru suma de 376.571.582 ROL plus 

T.V.A. în sumă de 71.548.601 ROL şi storno avans pentru aceleaşi sume” emisă de   

S.C. Regal Glass S.R.L  în calitate de furnizor, către ,,D-na Irina Jianu”. în calitate de 

cumpărător (Vol. 25, fila 97) 

 - factura fiscală seria BC ACB nr. ....../30.11.2003, în valoare totală de 0 

ROL, reprezentând „c.val. tâmplărie aluminiu pentru suma de 150.697.066 ROL plus 

T.V.A. în sumă de 28.632.443 ROL şi storno avans pentru aceleaşi sume” emisă de   

S.C. Regal Glass S.R.L  în calitate de furnizor, către ,,D-na Irina Jianu”. în calitate de 

cumpărător( Vol. 25, fila 98); 

 - factura fiscală seria BC ACB nr. ....../31.12.2003, în valoare totală de 0 

ROL, reprezentând „c.val. tâmplărie aluminiu pentru suma de 117.343.808 ROL plus 

T.V.A. în sumă de 22.295.324 ROL şi storno avans pentru aceleaşi sume” emisă de   

S.C. Regal Glass S.R.L  în calitate de furnizor, către ,,D-na Irina Jianu”. în calitate de 

cumpărător (Vol. 25, fila 99); 

- buletine de schimb valutar (Vol. 25, filele 71-82) 

7.  Ordine de deplasare întocmite în anul 2003 de SC Regal Glass SRL pe 

numele Tilici Silviu, Gabor Gheorghe,  Florea Dorin ş.a. , facturi fiscale şi chitanţe  

emise de Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă „Hotel Restaurant C......” şi S.C. 

MARKET S.R.L. Băicoi - Punct de lucru C...... pentru beneficiar SC Regal Glass SRL 

Bacău, precum şi foile de parcurs aferente transportului materialelor şi muncitorilor la 

imobilul menţionat în perioada 2003 – 2004 (Vol. 11, filele 75-243)  

8. Tabel nominal cu angajaţii  S.C. Regal Glass S.R.L. Bacău care au executat 

lucrările de tâmplărie cu geam termopan la imobilul din localitatea C...... ,aparţinând 

înv. ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE, (Vol. 11, fila 74) care prezintă 

numărul muncitorilor şi perioada în care au executat deplasări în această localitate, 

fapt confirmat şi în declaraţiile acestora. 

 

9. Documente justificative (bonuri de consum materiale, situaţii centralizate ale 

consumurilor, situaţii de cheltuieli, situaţii finale de lucrări) referitoare la lucrările de 
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tâmplărie executate de S.C. Regal Glass S.R.L. la imobilul din localitatea Luncani 

,aparţinând înv. IRINA – PAULA JIANU, lucrări ce au fost evidenţiate sub codul ,,L 

2200341 Universitate GB” – Vol. 17, filele 250-291; 

10.  Raportul de expertiză contabilă (vol. 5, filele  32-181 şi vol. 6, filele 1-

169); 

11.  Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică financiar-contabilă  (Vol. 13, 

filele 5-132),  

12.   Raportul de constatare tehnico ştiinţifică informatică ( Vol. 16, filele 

4-8).  

13.  Raportul de constatare tehnico ştiinţifică – grafoscopică, întocmit de 

către specialiştii Inspectoratului General al Poliţiei Române – Institutul de 

Criminalistică nr. 333375  din data de 10.08.2009  ( Vol. 4, filele 6-18) ; 

14. Documente predate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău care 

confirmă că facturile emise de S.C. Regal Glass S.R.L. menţionate mai sus fac parte 

din documentele cu regim special alocate acestei societăţi (Vol. 25, filele 232-233)  

15. Documente vizând verificări de specialitate efectuate de organele de control 

financiar şi inspecţie fiscală la S.C. Regal Glass S.R.L., SC Conimpuls SA şi S.C. 

Vertcon S.A. Bacău (Vol. 25, filele 237-287). 

16. Autorizaţiile de construcţie şi documentaţia aferentă pentru imobilul înv. 

ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE, primite de la Primăria Comunei C...... 

jud. Prahova (Vol. 25, filele 291-337) . 

17. Înscrisuri privind datele de înregistrare ale S.C. Regal Glass S.R.L., SC 

Conimpuls SA şi S.C. Vertcon S.A. Bacău din evidenţa Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului (Vol. 11, filele 41-71). 

18. Harddisk marca Seagate, seria S/N 2GEWDGSG, sigilat cu sigiliul PNA nr. 

289, într-o cutie de carton; 

19. Suport  digital  marca Verbatim, seria 6094 540 + R E E17927, anexă la 

raportul de constatare nr. 68/P/2008 din 24.08.2009, vol. 3, fila 195; 

20. Suport  digital  seria 5342NO327 21, anexă la Raportul de Constatare tehnico – 

ştiinţifică din 5.04.2006, vol. 9, fila 187; 
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21. Suport  digital  marca Raxon, seria A3128ICO323925LH, , anexă la Raportul 

de Constatare tehnico – ştiinţifică din 2.06.2006, vol. 16, fila 35”; 

22. Suport  digital  marca Datace, seria SCR39804F02, aflat într-o carcasă cu 

etichetă inscripţionat cu inscripţia „Anexa Raport de Constatare din 24.05.2006 – Vol. 

16, fila 48”; 

23. Suport  digital  marca Verbatim, seria MAPN26LL131252771, inscripţionat cu 

inscripţia „DVD 2, Anexe 1 – 4, Copia ½, 68/P/2008 din 15.07.2009”; 

24. Suport  digital  marca Verbatim, seria MAPN26LL131352934, inscripţionat cu 

inscripţia „DVD 1, Copia ½, 68/P/2008 din 15.07.2009, Copie”; 

25. Suport  digital  marca Verbatim, seria MAPN26LL131352910, inscripţionat cu 

inscripţia „DVD 1, Copia 2/2, 68/P/2008 din 15.07.2009, Copie”; 

26. Suport  digital  marca Samsung, seria RO052.03045153, inscripţionat cu 

inscripţia „8/P/2006, 7.07.2006 Vertcon, Regal Glass”; 

27. Suport  digital  marca Verbatim, seria 7026 135 R A 27601, inscripţionat cu 

inscripţia „D.P. nr. 68/P/2008, Percheziţie informatică din 15.07.2009, Copie”; 

28. Suport  digital  marca Verbatim, seria 8150E3225+08121E01, inscripţionat cu 

inscripţia „D.P. nr. 68/P/2008, Percheziţie informatică din 09.07.2009, Copie”; 

29. Suport  digital  marca Verbatim, seria 8150E3226+07140E00, inscripţionat cu 

inscripţia „D.P. nr. 68/P/2008, Percheziţie informatică din 07.07.2009, 1, Copie”; 

30. Suport  digital  marca Verbatim, seria 8150E3224+08038E01, inscripţionat cu 

inscripţia „D.P. nr. 68/P/2008, Percheziţie informatică din 07.07.2009, 2, Copie”; 

 
 
 D. Probe cu privire la faptele descrise în Cap. II.3 – Infracţiunea de şantaj 

prev. de art. 13 din Legea 78/2000.  

1. Sesizarea formulată de CREŢU OCTAVIAN (Vol. 7, fila 243); 

2. Procesul verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare (Vol. 7, filele 3-

6); 

3. Ordonanţa nr. 8/P/2006 şi Autorizaţia nr. 7/13.02.2006 emise de Direcţia 

Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei (Vol. 7, filele 7-9); 
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4. Încheierea nr. 6/13.03.2006 pronunţată în dosarul nr. 1/2006 al Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie şi autorizaţia nr. 26 din 13.03.2006 emisă în temeiul acestei 

hotărâri (Vol. 7, filele 36-37); 

5. Redarea în formă scrisă a convorbirilor ambientale purtate de înv. ADRIAN 

NĂSTASE cu martorul CREŢU OCTAVIAN, în zilele 13 şi 14.03.2006, 

precum şi suporţii magnetici pe care au fost înregistrate aceste convorbiri (Vol. 

7, filele 13-31 şi 41-49); 

6. Declaraţiile martorului CREŢU OCTAVIAN (Vol. 2, filele 81-85); 

7. Declaraţiile părţii vătămate PĂUN IOAN (Vol. 2, filele 65-68). 

8. Suport  digital  marca  Verbatim inscripţionat „2 Copie” – serie  constructivă 

5342NO325 01 -  conţinut  într-o  carcasă, sigilată în cutie de carton cu sigiliu tip 

PNA nr. 289; 

9. Suport  digital  marca  Verbatim inscripţionat „3 Copie” – serie  constructivă 

5342NO325 01 -  conţinut  într-o  carcasă, sigilată în cutie de carton cu sigiliu tip 

PNA nr. 289. 

 

Capitolul   IV 

     Încadrarea juridică 

 

Faptele învinuitului ADRIAN NĂSTASE  întrunesc elementele constitutive 

ale infracţiunilor de: 

 1) luare de mită în formă continuată prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. cu 

aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările ulterioare şi cu aplic. art. 41 

alin. 2  C.pen., constând în aceea că, în calitate de  prim-ministru, cu atribuţii de 

coordonare a activităţii  membrilor Guvernului (art. 13 din Legea nr. 90/2001);  de 

numire a conducătorilor organelor de specialitate din subordinea Guvernului şi a altor 

persoane  ce îndeplinesc funcţii publice, în cazurile prevăzute de  lege (art. 15 din 

Legea nr. 90/2001); atribuţii de control  în ce priveşte activitatea miniştrilor şi atribuţii 

de control asupra autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale prin Aparatul de 

lucru al primului – ministru  (art. 2 din OUG nr. 11/2004), în baza aceleiaşi rezoluţii 
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infracţionale, în perioada 2002 – 2004, în mod direct şi prin intermediul învinuitei 

DANIELA NĂSTASE a primit în mod repetat foloase  necuvenite în sumă  de  

22.155.985.853,08 ROL, după cum urmează: 

 a) De la  învinuita  IRINA PAULA JIANU: 

 - suma de 3.702.843.845 ROL reprezentând contravaloarea  unor bunuri 

achiziţionate din Republica Populară Chineză şi a cheltuielilor ocazionate de 

introducerea acestora în ţară şi transportul intern; 

 - suma de 2.027.844.822,27 ROL reprezentând contravaloarea lucrărilor de 

tâmplărie  cu geam termopan executate de S.C. REGAL  GLASS SRL  Bacău la 

imobilul din localitatea C......, ......, judeţul Prahova, aparţinând învinuiţilor ADRIAN 

NĂSTASE  şi DANIELA NĂSTASE  şi  suportate din fondurile S.C. VERTCON 

S.A. Bacău (1.407.535.800 ROL) şi S.C. REGAL GLASS SRL Bacău 

(620.309.022,27 ROL); 

 - suma de 16.425.297.185,81 ROL  reprezentând contravaloarea unor lucrări de  

construcţii şi renovare executate  la imobilul din str. ......,  din care: 

 • 12.610.443.157 ROL din fondurile S.C. CONIMPULS S.A.  Bacău; 

 • 1.186.854.028,81 ROL din fondurile  S.C. VERTCON S.A. Bacău; 

 • 2.628.000.0000 ROL din bani personali ai învinuitei  IRINA PAULA JIANU  

în scopul menţinerii acesteia în funcţia de inspector general de stat  la 

Inspectoratul de Stat în Construcţii, respectiv al numirii în această funcţie după 

ce  Inspectoratul de Stat în Construcţii a trecut în subordinea Guvernului, 

precum şi pentru asigurarea  pentru aceasta a unui statut care să îi confere  

autoritate deplină în cadrul instituţiei  la conducerea căreia se afla. 

 b) De la IOAN PĂUN 

 - prestarea serviciilor de achiziţionare a unor bunuri din   Republica Chineză, 

depozitarea lor  temporară la sediul Ambasadei României din China, ambalarea, 

supravegherea  încărcării lor în containere şi organizarea transportului pe parcurs 

extern în scopul numirii şi menţinerii acestuia în funcţiile de consul general, şef al 

Consulatului General al României la Hong Kong, precum şi pentru  menţinerea 

permanentă în misiune în străinătate. 
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Consideraţii cu privire la săvârşirea de către înv. ADRIAN NĂSTASE  a 

infracţiunii de luare de mită 

 

Pentru existenţa laturii obiective a  infracţiunii de luare de mită elementul 

material al acesteia trebuie să răspundă celor patru  cerinţe instituite de textul de 

lege: 

- pretinderea, primirea, acceptarea sau nerespingerea promisiunii trebuie să 

se refere la bani sau la alte foloase; 

În speţă este cert că învinuitul ADRIAN NĂSTASE, atât direct cât şi prin 

intermediul învinuitei DANIELA NĂSTASE, a primit în mod repetat foloase 

necuvenite constând în  contravaloarea unor bunuri importate din China şi 

cheltuielile aferente acestor importuri, contravalorea unor lucrări efectuate la 

imobilele din localitatea C...... şi respectiv mun. Bucureşti, ......, precum şi servicii de 

achiziţionare a unor bunuri din China. 

 În doctrină s-a afirmat în mod constant că prin „folos” se înţelege orice câştig 

material sau moral, avantaj, profit sau beneficiu – bunuri, comisioane, împrumuturi, 

vânzări sau cumpărări, amânări sau iertări de datorii, prestaţii de servicii gratuite 

sau în condiţii avantajoase, amânare sau iertare de datorii ş.a. 

 

- Banii sau alte foloase primite, pretinse, acceptate sau nerespinse, trebuie 

să nu fie datorate funcţionarului în mod legal; 

 

 În aceste condiţii apreciem că simpla acceptare de efectuare de servicii de 

achiziţionare, depozitare şi import bunuri, urmată de preluarea acestor bunuri din 

Depozitul Remat  în lipsa unor documnte care să justifice transferul proprietăţii 

constituie un folos necuvenit acceptat.  

De asemenea simpla acceptare a efectuării unor lucrări de construcţii la 

imobilele ce-i aparţineau, în lipsa unui contract, fără a solicita facturarea acestora nici 



 200 

măcar la finalizarea lucrărilor şi fără a efectua vreo plată constituie folos necuvenit 

acceptat de către învinuitul ADRIAN NĂSTASE.  

Chiar dacă am accepta apărarea învinuiţilor în sensul că intenţionau să achite 

lucrările efctuate, acest folos necuvenit se reduce cel puţin la o creditare pe termen 

lung fără dobândă, iar dacă luăm în considerare termenul de prescripţie pentru 

creanţe la o iertare de datorie. 

 

- săvârşirea oricăreia dintre faptele care pot determina elementul material 

al laturii obiective  să fie concomitentă cu îndeplinirea, neândeplinirea, 

întârzierea îndeplinirii actului privitor la îndatoririle de serviciu, ori cu 

efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri; 

În perioada 2001-2004, perioada în care învinuitul ADRIAN NĂSTASE  a 

primit foloasele necuvenite, învinuita IRINA PAULA JIANU a fost numită preşedinte 

al colegiului de conducere şi  inspector general de stat în cadrul ISC, instituţie  

reorganizată prin OG nr. 64/28.06.2003  în subordinea Autorităţii Naţionale de 

Control şi ulterior prin Decizie a primului - ministru preşedinte al colegiului de 

conducere  al ISC, instituţie reorganizată în subordinea guvernului. 

Modificarile aduse cu privire la funcţionarea ISC au avut ca efect scoaterea 

inspectorului general al ISC de sub autoritatea ministrului Lucrărilor Publice şi 

Locuinţei, respectiv al ministrului delegat la Autoritatea Naţională de Control şi 

trecerea inspectorului general al ISC în sfera de autoritate a primului ministru, cu toate 

consecinţele ce decurg din aceasta, respectiv numirea şi revocarea inspectorului 

general cu avizul primului ministru şi respectiv de către acesta, numirea 

membrilor colegiului de conducere de către primul ministru, avizarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli de către primul ministru. 

Toate aceste măsuri au creat un statut aparte inspectorului general de stat al 

ISC, prin creşterea autorităţii acestuia în raport cu celelalte instituţii, crearea 

unei siguranţe a stabilităţii în funcţie şi acordarea unor competenţe lărgite. 

Este de precizat că trecerea ISC în subordinea directă a primului ministru, 

modificare aprobată prin Legea 228/2004 a avut loc într-un moment în care relaţiile 
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dintre înv. IRINA PAULA JIANU şi IONEL BLĂNCULESCU erau destul de 

tensionate, o parte dintre divergenţe fiind legate de modul de utilizare a bugetului. Mai 

mult,  deşi  prin OG nr. 64/28.06.2003 sunt trecute în subordinea ANC trei instituţii 

având atribuţii de control, respectiv Garda Naţională de Mediu,  Inspectoratul de Stat 

în Construcţii, Garda Financiară, prin Legea 228/2004 este trecut în subordinea 

primului ministru doar Inspectoratul de Stat în Construcţii, fiind evidentă intenţia 

primului ministru de asigura stabilitatea în funcţie a învinuitei IRINA PAULA 

JIANU.  

În perioada 2001 – 2004 numita IRINA PAULA JIANU  a îndeplinit funcţia 

de inspector general de stat în cadrul ISC. Susnumita a fost numită în această funcţie 

prin Ordinul nr. 1371/25.09.2001  emis de către ministrul  Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei – Miron Tudor Mitrea. 

Potrivit art. 16 alin. 1 şi la alin. 5 lit. b din OG nr. 64/28.06.2003  s-a înfiinţat 

Autoritatea Naţională de Control, organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului condusă de ministrul 

delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. 

Autoritatea Naţională de Control a preluat în subordine : 

- Garda Naţională de Mediu 

-  Inspectoratul de Stat în Construcţii 

- Garda Financiară şi structurile din cadrul Direcţiei Gnerale a Vămilor . 

Şi după reorganizarea ISC, învinuita IRINA PAULA JIANU  a fost 

menţinută în funcţia de inspector general de stat. Este cunoscut faptul că numirile la 

conducerea instituţiilor descentraliazate ale statului se efectuau pe criterii politice 

astfel că schimbarea din funcţie se putea realiza oricând, nefiind condiţionată de lipsa 

performanţelor profesionale.  

Prin ordinul nr. 85 din 03.11.2003 al Ministrului Delegat al A.N.C., a fost 

numită în funcţia deţinută anterior, respectiv inspector general de stat la ISC.  

Este de precizat că potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. 9 şi 11 din  OG nr. 

64/28.06.2003, minisrtul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control are 

calitatea de ordonator principal de credite pentru autorităţile din subordine. 
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Prin Legea nr. 220/01.06.2004 pentru aprobarea OUG nr. 11/2004 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale a fost  

aprobată  ordonanţa cu următoarele modificări: 

La alineatul (2) al articolului 3, după litera m) se introduce o literă nouă, litera 

n), cu următorul cuprins: 

n) „Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie publică, cu personalitate 

juridică, finanţată integral din venituri proprii, care trece din subordinea  Autorităţii 

Naţionale de Control în subordinea Guvernului”. 

La data de 23 iunie 2004 prin decizia Primului – Ministru se aprobă noul 

regulament de organizare şi funcţionare  al ISC. 

Şi în această nouă conjunctură, IRINA PAULA JIANU şi-a menţinut statutul 

profesional, fiind numită în funcţia de inspector general de stat şi preşedinte al 

Consiliului de Conducere al ISC prin Decizia nr. 149/15.07.2004  a Primului – 

Ministru, ADRIAN NĂSTASE. 

Prin Decizia primului ministru nr.125/23 iunie 2004 este aprobat Regulamentul 

de organizare şi funcţuionare al ISC, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată 

în coordonarea primului - ministru . Prin noul Regulament inspectorului general îi 

sunt conferite atribuţii sporite, astfel: 

 

- actul pentru a cărui îndeplinire, neîndeplinire, întârziere se pretind, 

primesc, aceptă sau nu se resping banii sau alte foloase necuvenite trebuie 

să facă parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului, adică să 

fie un act privitor la îndatoririle de serviciu sau contrar acestor îndatoriri 

  

Şi această condiţie este îndeplinită. 

Potrivit art. 13 din Legea nr. 90/26.03.2001 privind organizarea şi funcţionarea 

Guvernului României şi a ministerelor, primul – ministru conduce Guvernul şi 

coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuţiilor legale care le 

revin. 
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 Printre atribuţiile principale ale Guvernului figurează şi aceea de conducere şi 

control al activităţii ministerelor (art. 11 lit. l din L. 90/26.03.2001). Acestea se 

organizează şi funcţionează numai în subordinea Guvernului potrivit prevederilor 

Constituţiei şi actului normativ menţionat (a se observa art. 11, lit. l şi art. 35 alin. 1 

din L. 90/2001). Subordonarea administrativă presupune dreptul de organizare a 

autorităţii inferioare, dreptul de a-i transmite instrucţiuni obligatorii, dreptul de 

supraveghere generală a activităţii, dreptul de numire a conducătorilor şi dreptul de 

control al activităţii, cu posibilitatea anulării actelor (Tratat de drept administrativ, 

Vol. I, ediţia a IV-a, pag. 85, autori Antonie Iorgovan, Editura ALL BECK). 

 Din interpretarea coroborată a prevederilor Constituţiei şi Legii nr. 90/2001, cu 

referire la rolul şi structura Guvernului, organizarea şi funcţionarea acestuia, rezultă că 

primul ministru, conducând Guvernul, exercită, prin intermediul acestuia, 

conducerea generală a administraţiei publice din structura căreia fac parte 

ministerele. 

 În perioada 2000 – 2004 numitul ADRIAN NĂSTASE  a îndeplinit funcţia de 

prim – ministru al României. 

Cu privire la înv.  IRINA PAULA JIANU  este de precizat că  anterior numirii 

în funcţia de inspector general de stat a fost acţionar şi administrator în cadrul S.C. 

CONIMPULS S.A.  Bacău, S.C. VERTCON S.A.  Bacău, S.C. REGAL GLASS 

S.R.L  Bacău. 

În anul 2002 aceasta şi-a cesionat în mod formal acţiunile deţinute  la S.C. 

VERTCON S.A.  către Popa Cristina, continuând să administreze societatea prin 

intermediul acesteia. În anul 2005,  cota de 20% din acţiunile S.C. VERTCON  

deţinută de către Popa Cristina este cesionată către Măgirescu Costache, tatăl numitei 

IRINA PAULA JIANU. 

Tot prin intermediul numitei Popa Cristina, IRINA PAULA JIANU  controla şi 

pachetul de 26,99% acţiuni aparţinând lui Sergiu Sechelariu. 

În urma retragerii celor 2 acţionari – IRINA PAULA JIANU  şi Sergiu 

Sechelariu, la data de 15.02.2002, Popa Cristina a cumulat o cotă pe participare de 

50,99%, astfel că prin intermediul acesteia, IRINA PAULA JIANU  putea exercita 
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controlul asupra S.C. VERTCON S.A.  şi totodată, asupra S.C. REGAL GLASS SRL  

Bacău, societate la care S.C. VERTCON S.A. deţinea 95% din cota de participaţie. 

Cât priveşte CONIMPULS S.A., aceasta a fost administrată în fapt de către 

IRINA PAULA JIANU în baza mandatului verbal  acordat de către Sergiu Sechelariu 

şi care a fost făcut cunoscut administratorilor Popa Cristina şi Deju Vasile. 

În perioada 1998 – 2005, martorul IOAN PĂUN  a fost consilier economic la 

Beijing,  din anul 2004 a fost consul general la Hong Kong, respectiv Shanghai, iar 

din  luna septembrie 2005 până în ianuarie 2006 a fost consilier economic la 

Shanghai.  

Pe perioada cât a fost în misiune externă  acesta a fost subordonat ministrului şi 

inclusiv primului-ministru. Revocarea dintr-o funcţie de consul este inatacabilă 

întrucât încetarea misiunii nu este motivată, condiţie în care este cert că menţinerea în 

funcţie a martorului  IOAN PĂUN a fost condiţionată de oferirea de foloase 

necuvenite. 

O altă problemă care s-a pus în doctrină cu privire la infracţiunile de luare 

şi dare de mită a fost aceea a proporţionalităţii ce trebuie să existe între folosul 

necuvenit şi avantajul dobândit.  

Învinuita IRINA PAULA JIANU  a fost considerată de către asociaţii şi 

administratorii SC CONIMPULS SA, SC VERTCON SA şi SC REGAL GLASS SRL 

Bacău ca un coordonator al întregii activităţi al acestora. Relevantă este declaraţia 

martorului SERGIU SECHELARIU: 

„…..Cu surprindere, pe la începutul anului 2001, m-am întâlnit pe holurile 

Ministerului Transporturilor cu Irina Paula Jianu, ocazie cu care am aflat că deja 

fusese numită în funcţia de inspector general la Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

 Arăt că am fost surprins de numirea Irinei Paula Jianu, deoarece, deşi eram 

apropiaţi, aceasta nu mi-a spus că urmează să ocupe această funcţie, cu atât mai 

mult cu cât interesul meu era ca ea să rămână la CONIMPULS, deoarece era un 

bun specialist şi trebuia să conducă firma. Am presupus atunci că a fost numită în 

această funcţie urmare a apropierii ei de familia Năstase, care era beneficiara 

asocierii privind imobilul din str.......…..”. 
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 Deşi plecarea învinuitei IRINA PAULA JIANU reprezenta o pierdere 

incontestabilă pentru cele trei societăţi este relevant că, în perioada în care aceasta 

a îndeplinit funcţia de inspector general de stat în cadrul ISC cifra de afaceri a 

celor trei societăţi s-a dublat sau chiar triplat, astfel: 

SC CONIMPULS SA Bacău realiza în anul 2000 o cifră de afaceri de 91.701.336 mii 

ROL, în anul 2001 de 197.991.698 mii ROL, în anul 20002 de 191.775.495 mii ROL, 

în anul 2003 de 147.068.963 mii ROL, în anul 2004 de 156.895.106 mii ROL pentru 

ca în anul 2005 să scadă la 11.444.513 mii ROL. 

SC REGAL GLASS SRL Bacău realiza în anul 2000 o cifră de afaceri de 6.712.870 

mii ROL, în anul 2001 de 24.844.709 mii ROL, în anul 2002 de 29.426.114 mii ROL, 

în anul 2003 de 35.678.774 mii ROL, în anul 2004 de 45.437.499 mii ROL pentru ca 

în anul 2005 să scadă la 3.404.412 mii ROL. 

SC VERTCON SA Bacău realiza în anul 2000 o cifră de afaceri de 18.052.934 mii 

ROL, în anul 2001 de 24.808.865 mii ROL, în anul 2002 de 244.575.475 mii ROL, în 

anul 2003 de 228.705.810 mii ROL, în anul 2004 de 219.393.543 mii ROL pentru ca 

în anul 2005 să scadă la 7.421.019  mii ROL. 

 În aceste condiţii este cert că avantajul obţinut de învinuita IRINA PAULA 

JIANU nu trebuie raportat doar la retribuţia lunară a acesteia ci şi la cariera 

profesională şi la veniturile obţinute de către firmele controlate după numirea în 

această funcţie. 

   2)  şantaj prev. de art. 131  din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările 

ulterioare, constând în aceea că, în cursul lunii martie 2006, dată la care exercita 

funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, în scopul îngreunării urmăririi penale în 

cauza în care era cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în mod 

repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, l-a ameninţat pe consulul Ioan Păun 

cu darea în vileag a unor fapte imaginare, compromiţătoare pentru acesta (şi anume că 

acesta lucrează sub acoperire pentru anumite instituţii)  pentru a-l determina să-şi 

retracteze declaraţiile date în cauză şi să nu predea organelor de anchetă documentele 

doveditoare în posesia cărora acesta se afla. 



 206 

 Infracţiunile au fost comise în concurs real,  fiind aplicabile dispoziţiile art. 

33 lit. a C.pen. 

 Obiectul juridic special principal al infracţiunii îl constituie relaţiile sociale a 

căror existenţă, desfăşurare şi dezvoltare normală sunt condiţionate de manifestarea 

liberă de a voi şi a dispune şi de a acţiona potrivit propriei voinţe, de a nu fi constrânsă 

prin violenţă sau ameninţare.  

 Ameninţarea ca  modalitate de realizare a constrângerii este dată de orice 

acţiune susceptibilă să inspire un sentiment de teamă.Constrângerea realizată prin 

ameninţare trebuie exercitată spre a determina persoana să dea, să facă sau să nu facă 

ceva, fără să intereseze dacă persoana şantajată pute sau nu să se opună constrângerii. 

Infracţiunea de şantaj este una de pericol fiind independentă de realizarea 

efectivă a folosului urmărit de către făptuitor. 

 Înfracţiunea de Şantaj prev. de art. 131 din Legea 78/2000 are un subiect activ 

calificat, în sensul că nu poate fi săvârşită decât de către persoanele prev. la art. 1 din 

lege. 

În speţă, învinuitul ADRIAN NĂSTASE, exercita la data săvârşirii faptei 

funcţia de deputat, încadrându-se astfel la art. 1 lit. a din Legea 78/2000. 

  Faptele care definesc elementele constitutive ale şantajului nu au nici o legătură 

cu îndatoririle de serviciu ale subiectului activ. 

 Înfracţiunea de şantaj reglementată de Legea 78/2000 este o formă agravată a 

infracţiunii de şantaj care incriminează mai sever tocmai actele de constrângere 

exercitate de persoane care îndeplinesc funcţii publice sau care au anumite atribuţii de 

control. 

 Fapta învinuitului ADRIAN NĂSTASE este cu atât mai gravă cu cât 

infracţiunea de şantaj a fost săvârşită pentru a ascunde infracţiunea  de corupţie 

săvârşită şi care are legătură cu funcţia de prim – ministru exercitată de către 

acesta.   

 

Faptele învinuitei  IRINA PAULA JIANU  întrunesc elementele constitutive 

ale infracţiunilor de: 
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1) dare de mită în formă continuată prev.  de art. 255 C.pen. rap. la art. 6 

din Legea  nr. 78/2000 cu modificările ulterioare şi cu aplic. art. 41 alin. 2  

C.pen., constând în aceea că, în perioada 2002 – 2004,  în mod repetat şi în baza unei 

rezoluţii infracţionale unice, în scopul numirii în funcţia de inspector general de stat la 

Inspectoratul de Stat în Construcţii în această funcţie după ce Inspectoratul de Stat în 

Construcţii a trecut în subordinea  Guvernului, precum  şi pentru  asigurarea unui 

statut care să îi confere autoritate deplină în cadrul instituţiei la conducerea căreia se 

afla, a remis învinuitului ADRIAN NĂSTASE – prim-ministru, foloase necuvenite în 

valoare totală  de 22.155.985.853,08 ROL, după cum urmează: 

• suma de 3.702.843.845 ROL, reprezentând contravaloarea unor bunuri 

achiziţionate din  Republica Chineză de către învinuiţii ADRIAN NĂSTASE  şi 

DANIELA NĂSTASE, a cheltuielilor  de transport şi a taxelor vamale. Cheltuielile au 

fost  suportate din fondurile S.C. VERTCON S.A., societate administrată în fapt de 

înv. Irina Paula Jianu, din dispoziţia acesteia. 

 •  suma de  2.027.844.822,27, reprezentând contravaloarea unor lucrări de 

tâmplărie cu geam termopan executate de S.C. REGAL GLASS SRL  la imobilul din 

localitatea C......, str. Aleea Trandafirilor nr. 47, judeţul Prahova, aparţinând  numiţilor 

ADRIAN NĂSTASE  şi DANIELA NĂSTASE.  Valoarea  acestora  a fost suportată 

din fondurile S.C. VERTCON S.A.  Bacău (1.407.535.800 ROL) şi S.C. REGAL 

GLASS SRL  Bacău (620.309.022,27 ROL), societăţi la care Irina Paula Jianu era 

acţionar prin persoane interpuse şi pe care, în fapt, le  şi administra. 

 • suma de 16.425.297.185,81 ROL reprezentând contravaloarea unor lucrări de  

construcţie şi renovare executate de S.C. CONIMPULS S.A.   Bacău la imobilul din 

Bucureşti, str. ......, suportate de către S.C. CONIMPULS S.A.  – 12.610.443.157 

ROL,  S.C. VERTCON S.A.  – 1.186.854.028,81 ROL şi respectiv  înv. IRINA 

PAULA JIANU – 2.628.000.000 ROL. 

 2)  participaţie improprie la infracţiunea de folosire a bunurilor societăţilor  

comerciale într-un scop contrar intereselor acestora, în legătură  directă cu 

infracţiunea de dare de mită,  în formă continuată prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. 
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rap. la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată combinat cu art. 17 lit. h 

din  Legea  nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., fapte constând în aceea că, în 

mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,  folosindu-se de  autoritatea 

decurgând din calitatea sa de fost acţionar şi administrator al SC VERTCON SA, 

acţionar prin persoană interpusă şi administrator în fapt al societăţilor la data 

respectivă,  i-a  determinat pe administratorii S.C. VERTCON S.A.  – Popa Cristina, 

S.C. REGAL GLASS SRL  - Bălănescu Bogdan  şi S.C. CONIMPULS S.A.  – Deju 

Vasile  să suporte din fondurile societăţii cheltuieli care nu erau aferente activităţii 

acestora şi care constituie sumele  nominalizate cu titlu de mită la punctul anterior. 

Influenţa reală pe care înv. JIANU IRINA PAULA   o exercita în principal 

asupra activităţii S.C. CONIMPULS S.A. şi S.C. VERTCON S.A.  rezultă din 

declaraţiile martorilor Deju Vasile (preşedinte în cadrul S.C. CONIMPULS S.A.),  

Dornea Dacica (director economic în cadrul S.C.  CONIMPULS S.A), Tibu Mihai (şef 

şantier în cadrul S.C. CONIMPULS S.A.),  Popa Cristina (administrator la S.C.  

VERTCON S.A.). 

Astfel, martorul Deju Vasile a confirmat faptul că după numirea sa în funcţia de 

preşedinte al Consiliului de Administraţie a avut o discuţie cu Sergiu Sechelariu – 

secretar de stat, care i-a precizat că orice problemă legată de activitatea societăţii 

urmează să fie discutată cu învinuita JIANU IRINA PAULA.  Aceleaşi probleme 

legate de activitatea S.C. VERTCON S.A.  se  discutau şi între JIANU IRINA 

PAULA  şi Popa Cristina. 

 În scopul ascunderii infracţiunilor de dare/luare de mită înv. JIANU IRINA 

PAULA  a determinat-o  pe martora Popa Cristina să întocmească documente vamale 

şi  contabile cu un conţinut nereal pentru a justifica plăţile din patrimoniul S.C. 

VERTCON S.A. efectuate pentru bunuri importate de către învinuiţii ADRIAN 

NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE şi înregistrate în mod fictiv ca operaţiuni de 

import efctuate de către societate. 

 În acelaşi scop învinuita IRINA PAULA JINU, folosindu-se de autoritatea pe 

care o avea asupra administratorilor celor trei societăţi în calitate de fost 

asociat/administrator şi administrator în fapt, inspector general de stat în cadrul ISC – 
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instituţie cu atribuţii de control în domeniul construcţiilor, şi în baza relaţiei de 

prietenie cu primul ministru, i-a determinat pe administratorii SC CONIMPULS SA 

Bacău, SC VERTCON SA Bacău şi SC REGAL GLASS SRL Bacău să efectueze 

lucrări la imobilele din localitatea C......, jud. Prahova şi respectiv Bucureşti, str. 

......fără a încheia în prealabil un contract cu beneficiarii acestor imobile, contract în 

baza căruia să îşi poată negocia profitul, să stabilească condiţiile de facturare şi 

încasare a contravalorii lucrărilor efectuate şi în baza căruia să îşi recupereze 

cheltuielile în caz de neefectuare a plăţilor de către beneficiar.  

 Învinuita IRINA PAULA JIANU  i-a determinat să folosească cu rea credinţă 

banii şi bunurile societăţilor, pierderile suferite de către societăţi fiind evidenţiate în 

raportul de expertiză şi prezentate în Capitolul V – Structura prejudiciului. 

 Consideraţii de ordin teoretic cu privire la infracţiunea prev . de art. 272 pct. 

2 din legea nr. 31/1990. 

 Prin incriminarea acestei infracţiuni, legiuitorul a urmărit să apere nu numai 

interesele acţionarilor (asociaţilor), dar şi interesele statului  sau ale unor creditori, 

avându-se în vedere că societăţile comerciale, în calitate de contribuabili au obligaţii 

fiscale de la plata cărora nu se pot sustrage şi că  raporturile comerciale trebuie să se 

desfăşoare cu bună credinţă şi în baza legii. 

 Legea nr. 31/1990 republicată prevede în Titlul VIII, intitulat  „Infracţiuni”, 

faptele care, potrivit legii, constituie infracţiuni, printre care şi infracţiunea prev. de 

art. 272 pct. 2. 

Potrivit textului de lege menţionat constituie infracţiune fapta fondatorului, 

administratorului, directorului, directorului executiv  sau  reprezentantului legal 

al societăţii care foloseşte cu rea – credinţă bunuri sau creditul de care se bucură 

societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru 

a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. 

 Elementul material al infracţiunii presupune folosirea, întrebuinţarea, 

utilizarea bunurilor mobile (corporale sau incorporale) sau imobile ca  elemente 

definitorii ale patrimoniului societăţii. 
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 Urmarea imediată constă  în starea de pericol creată pentru  relaţiile sociale 

ocrotite, legea neimpunând producerea unui rezultat păgubitor care  însă nu se 

exclude. 

 Urmarea imediată şi elementul material trebuie să fie în legătură cauzală. 

 În ceea ce priveşte latura subiectivă,  infracţiunea nu poate fi comisă  decât în 

forma de vinovăţie a intenţiei directe calificată de scop. 

 Modalitatea agravantă a infracţiunii prev. de art. 17 lit. h din Legea nr. 78/2000 

se referă  la situaţia în care infracţiunea este săvârşită în legătură cu infracţiunile de 

corupţie sau asimilate acestora. 

 Pentru modalitatea agravantă prev. de art. 17 lit. h din  Legea nr. 78/2000 

maximul special al pedepsei prev. de art. 272 se majorează cu 2 ani, conform art. 18 

alin. 5 din Legea nr. 78/2000. 

 Întrucât legile penale şi procesual penale sunt de strictă interpretare, iar legea nu 

prevede că pentru infracţiunile prev. în Titlul VIII acţiunea penală se pune în mişcare 

la plângerea prealabilă rezultă că aceasta se exercită din oficiu. 

 

 3)  participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată în legătură  cu fapte de corupţie, în formă continuată prev. de 

art. 31 alin. 2 rap. la art. 290  C.pen. comb.  cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 

cu aplic.  art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea  că, în mod repetat şi baza aceleiaşi  

rezoluţii infracţionale, folosindu-se de  autoritatea decurgând din calitatea sa de fost 

acţionar şi administrator al SC VERTCON SA, acţionar prin persoană interpusă şi 

administrator în fapt al societăţilor la data respectivă , i-a determinat pe numiţii Popa 

Cristina, Manolache  Daniela, Oţel Alina Mihaela, Hofman Eugen, Bălănescu Bogdan 

Eugeniu, Simion Marcela, Coca Rodica  Greta,  Rusu Victor, Deja Vasile, Dornea 

Dacica, Alexe Alice Maria şi Oţel Maria Emilia să săvârşească fără vinovăţie fapte de 

fals în înscrisuri sub semnătură privată, astfel: 

 întocmirea de către  POPA CRISTINA şi  Manolache Daniela, 

cu date nereale a documentelor comerciale externe şi de 

transport internaţional, (invoice, packing list-uri, certificate de 
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calitate şi conformitate), a centralizatoarelor de import şi 

declaraţiilor pentru valoarea în vamă, înscrisuri ce au fost 

folosite la autorităţile vamale pentru bunurile achiziţionate de 

învinuiţii ADRIAN NĂSTASE  şi DANIELA NĂSTASE din 

China şi aduse în ţară ca importuri efectuate de SC VERTCON 

SA. 

- Din probatoriul administrat în cauză rezultă cu certitudine că învinuita IRINA 

PAULA JIANU a pus la dispoziţia martorelor Popa Cristina – administartor la SC 

VERTCON, şi Manolache Daniela -  secretară, formulare în alb ale unor facturi cu 

antetul şi ştampila unor furnizori chinezi, packing list-uri, certificate de calitate şi 

conformitate şi le-a determinat  cu intenţie pe acestea să completeze în fals, fără 

vinovăţie aceste documente: 

- comercial invoice  nr. 102391/01.10.2002 în valoare de 9.927 USD( fila 150, vol. 

4); 

- comercial invoice (factură externă) nr. 102392/01.10.2002  în valoare de 1.972,40 

(fila 151, vol. 4); 

- comercial invoice (factură externă) nr. 642915/27.09.2002 în valoare de 9.211 

USD (fila 156, vol. 4); 

- comercial invoice (factură externă) nr. 642916/27.09.2002 în valoare de 4.217,95 

USD (fila 157, vol.4); 

- comercial invoice (factură externă) nr. 642917/27.09.2002 în valoare de 1.744,65 

USD (fila 158, vol. 4); 

- comercial invoice (factură externă) nr. 642918/27.09.2002 în valoare de 838,08 

USD (fila 159, vol. 4); 

- comercial invoice nr. 04401/22.01.2003, redactat în limba engleză, valoare bunuri -

7281,14 USD, (vol. 4, fila  165), 

- comercial invoice nr. 04521/23.01.2003, redactat în limba engleză,valoare bunuri -

9959,25 USD (vol.  4, fila  166); 

- comercial invoice nr. 04525/23.01.2003, redactat în limba engleză,valoare bunuri -   

8316,9 USD, (vol. 4, fila 167) ; 
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-  comercial invoice nr. 07422/26.05.2003, redactat în limba engleză,valoare bunuri -

4460 USD (vol. 4, fila  168); 

- comercial invoice nr. 06989/21.05.2003, redactat în limba engleză,valoare bunuri -

1370,50 USD  (vol. 4, fila 169)  ; 

- comercial invoice nr. 06978/20.05.2003, redactat în limba engleză, total valoare 

bunuri -1175 USD (vol. 4, fila  170); 

- comercial invoice nr. 031421/27.07.2003, redactat în limba engleză, total valoare 

bunuri -3237,4 USD (vol. 4, fila 171) ; 

- comercial invoice nr. 030943/16.07.2003, redactat în limba engleză, total valoare 

bunuri  - 3412,9 USD  (vol. 4, fila 172) ; 

-  comercial invoice nr. 030942/16.07.2003, redactat în limba engleză, total valoare 

bunuri - 4275,05 USD (vol. 4, fila  173)  ; 

-  comercial invoice nr. 040999/20.12.2003 , redactat în limba engleză, total valoare 

bunuri - 5614 USD, (vol. 4, fila 174); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor externe nr. 

102391/01.10.2002 şi nr. 102392/01.10.2002, pentru bunuri în greutate netă de 

3.853,40 kg (fila 152, vol. 4);         

- packing list of certificate of weight aferent  facturilor externe nr. 

102391/01.10.2002 şi  nr. 102392/01.10.2002 pentru bunuri în greutate de 443 kg 

(fila  153, vol. 4); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 

642918/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de 2.375 kg (fila 310, vol. 22); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 

642918/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de 645 kg (fila  312, vol. 22); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 

642918/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de 356 kg; (fila 314, vol. 22); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 

642918/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de 386 kg (fila 316, vol. 22); 

- packing list of certificate of weight aferent facturilor nr. 642915, 642916, 642917, 

642918/27.09.2002 pentru bunurile în greutate netă de 50 kg (fila  318, vol. 22); 
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- cinci „certificate of quality  conformity” cu antetul şi ştampila firmei chinezeşti 

HUAIAN IMPORT EXPORT TRADE CO. LTD,   redactate în limba engleză, 

toate datate 27.09.2002,  pe numele S.C. VERTCON S.A. (filele 160 - 164, vol. 4); 

 

În baza acestora, comisionarul vamal S.C. SUN SHIPPING SRL  Bucureşti,  

punct de lucru Constanţa a întocmit  declaraţiile vamale de tranzit validate şi 

înregistrate la Biroul Vamal  Constanţa Port sub  nr. 3192, 3193 şi 3194/20.11.2002 

(filele 246 - 255, 324,  vol.  22). 

La data de 27.11.2002, Cristina Popa a prezentat aceleaşi  documente şi 

comisionarului  vamal din cadrul Biroului Vamal de Interior Bacău (S.C. 

ROMTRANS S.A.  Bucureşti, punct de lucru Bacău) care a întocmit declaraţiile 

vamale de import validate şi înregistrate la Biroul  vamal Bacău sub nr. 26481 şi 

26482 precum şi nr. 355/2002 referitoare la 4 bucăţi aparate de gătit cu combustibil 

gazos (fila 221 – 238, 341 - 378, vol. 22); 

  

 întocmirea de către înv. POPA CRISTINA şi Hofman Eugen, cu 

date nereale,  a avizelor de însoţire a mărfii, înscrisuri ce au fost 

folosite ca documente justificative pentru provenienţa mărfurilor 

transportate pe ruta Bacău – Depozit Remat Chitila : 

-   aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../06.12.2002 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A.  pentru produse în valoare de 399.343.864 ROL, în care la 

rubrica „Cumpărător” este menţionat Punct de lucru Bucureşti iar la rubrica „Privind 

expediţia” Vrânceanu Cristian, nr. auto ...... (vol. 22, filele 276 - 277); 

-   aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../07.12.2002 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A.  pentru produse în valoare de 420.532.020 ROL, în care la 

rubrica „Cumpărător” este menţionat Punct de lucru Bucureşti iar la rubrica „Privind 

expediţia” Vrânceanu Cristian, nr. auto ...... (vol. 22, filele 438 - 439); 

-  aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../07.12.2002 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A.  pentru produse în valoare de 21.481.756 ROL, în care la 

rubrica „Cumpărător” este menţionat Punct de lucru Bucureşti iar la rubrica „Privind 
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expediţia” Păduraru Constantin şi Vrânceanu Constantin, nr. auto ......şi ...... (vol. 22, 

filele 442 - 443); 

-  aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ...... nedatat, completat olograf de către 

S.C. VERTCON S.A.  pentru produse în valoare de 402.773.720 ROL, în care la 

rubrica „Cumpărător” este menţionat Punct de lucru Bucureşti iar la rubrica „Privind 

expediţia” nefiind făcută nici o menţiune (vol. 22, filele 444 - 446); 

-   aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ...... nedatat, completat olograf de către 

S.C. VERTCON S.A.  pentru diverse produse fără a fi menţionată valoarea totală, în 

care la rubrica „Cumpărător” este menţionat Punct de lucru Bucureşti iar la rubrica 

„Privind expediţia” nefiind făcută nici o menţiune (vol. 22, filele 447 - 449); 

-   aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ......  necompletat (vol. 22, filele 450 - 

452); 

-   aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ...... nedatat, completat olograf de către 

S.C. VERTCON S.A.  pentru produse în valoare de 420.532.020 ROL, în care la 

rubrica „Cumpărător” este menţionat Punct de lucru Bucureşti iar la rubrica „Privind 

expediţia” Vrânceanu Cristian, BI seria ...... nr. ...... (vol. 22, filele 453 – 455; 

-   aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../07.12.2002 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A.  pentru produse în valoare de 95.338.205 ROL, în care la 

rubrica „Cumpărător” este menţionat Punct de lucru Bucureşti iar la rubrica „Privind 

expediţia” Păduraru Constantin şi Vrânceanu Cristian, nr. auto ......şi ...... (vol. 22, 

filele 440 – 441); 

-  aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../06.05.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru 1327,9 mc semiproduse din lemn lăcuit negru, în 

valoare de 331.623.106,5 ROL în care la rubrica cumpărător este    menţionat „Punct 

lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia „Vrânceanu Cristian    nr. auto ...... - 

......"  (vol. 23, fila  162 - 163); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../08.05.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru 1330,7 mc semiproduse din lemn lăcuit roşu în 

valoare de 273.900.642,4 ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct 
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lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia „Vrânceanu Cristian nr. auto ......- 

......" (vol. 23, fila   164 – 165)   ;  

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../10.05.2003 completat olograf de către 

S.C. VERTCON S.A. pentru 1373,8 mc semiproduse din lemn lăcuit în valoare de 

240.561.865,6 ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru 

Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia „Vrânceanu Cristian nr. auto ......- ...... (vol. 

23, fila 166 - 167); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../30.07.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru produse în valoare de 144.789.440 ROL în care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Mandache Constantin nr. auto ...... - ...... (vol. 23, fila  295 - 296); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../30.07.2003 completat parţial şi 

ulterior anulat de către S.C. VERTCON S.A. în care la rubrica cumpărător este 

menţionat „Punct lucru Bucureşti", fără menţiuni la date privind expediţia (vol. 23, fila  

297 - 299); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../06.08.2003 completat  olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru 19580 kg. Piatră de râu în valoare de 45.131.900 

ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la 

rubrica privind expediţia „Serday Wily nr. auto ......  (vol. 23, fila 440 - 441); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../07.08.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru 19600 kg. piatră de râu în valoare de 38.612.000 

ROL, în care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la 

rubrica privind expediţia „lordănescu Gheorghiţă nr. auto ......- ...... (vol. 24, fila  92 - 93) 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../24.09.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 24.381.362 ROL, în care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Câmpeanu Dumitru nr. auto ......", denumirea produselor este înscrisă 

olograf în limba engleză, (vol. 24, fila  202 - 203); 
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- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../24.09.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 83.611.827 ROL în care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Câmpeanu Dumitru nr. auto ......, denumirea produselor este înscrisă olograf 

în limba englez, (vol.  24, filele 204 - 205) ; 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A.  pentru bunuri în valoare de 12.655.229 ROL  în care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct de lucru Bucureşti”, iar la rubrica privind 

expediţia „Pena Nicolae nr. auto ......– ......”, denumirea produselor este înscrisă 

olograf în limba engleză, (vol. 24, fila  259 - 260); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 15.796.550 ROL în   care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind  

expediţia  „Pena Nicolae  nr.  auto  ...... ......",denumirea  produselor este înscrisă 

olograf în limba engleză, (vol.  24, fila  261 - 262); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 85.238.746 ROL în care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Pena Nicolae nr. auto ......- ......", denumirea produselor este înscrisă 

olograf în limba engleză, (vol. 24, filele 263 - 264); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 12.690.206 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia 

„Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", aviz denumirea produselor este înscrisă 

olograf în limba engleză, (vol. 24, fila  352 - 353); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 5.609.741 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia 
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„Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", denumirea produselor este înscrisă olograf în 

limba engleză, (vol. 24, fila  354 - 355); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 6.612.432 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia 

„Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", denumirea produselor este înscrisă olograf în 

limba engleză, (vol.  24  , fila  356 - 357); 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 12.883.416 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", denumirea produselor este înscrisă 

olograf în limba englez, (vol.  24, fila  358 – 359) ; 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../26.09.2003 completat olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 104.614.670 ROL în care la 

rubrica cumpărător este înscris „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind expediţia 

„Boboc Gheorghe nr. auto ......- ......", denumirea produselor este înscrisă olograf în 

limba engleză (vol. 24, fila 360 - 361); 

Documente aferente importului din anul 2004: 

- aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr.  ....../11.02.2004 întocmit olograf 

de către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 135.514.102 ROL, în 

care la rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica 

privind expediţia „Ungureanu Ionel nr. auto ......– ......” (vol. 24, fila 446 - 447); 

-  aviz de însoţire a mărfii seria BC AAA nr. ....../11.02.2004 întocmit olograf de 

către S.C. VERTCON S.A. pentru bunuri în valoare de 44.380.940 ROL, în care la 

rubrica cumpărător este menţionat „Punct lucru Bucureşti" iar la rubrica privind 

expediţia „Ungureanu Ionel nr. auto ......- ...... (vol. 24, fila  444 - 445); 

Pe baza probelor administrate în cauză s-a stabilit că din dispoziţia înv. IRINA 

PAULA JIANU bunurile achiziţionate de înv. ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA 

NĂSTASE din China au fost înregistrate în contabilitate ca importuri efectuate de 
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către SC VERTCON SA ceea ce presupunea că societatea trebuia să le recepţioneze şi 

să le evidenţieze în gestiune. Întrucât aceste bunuri nu au intrat niciodată în gestiunea 

societăţii, fiind doar în tranzit prin Bacău pentru efctuarea formalităţilor de vamă, 

martorii POPA CRISTINA şi HOFMAN EUGEN au fost constrânşi să întocmească 

avize de însoţire a mărfii în care să ateste în fals că mărfurile sunt transportate punctul 

de lucru al societăţii din Bucureşti. Având în vedere că înv. IRINA PAULA JIANU 

le-a solicitat să înregistreze pe cheltuiala societăţii toate cheltuielile, precum şi faptul 

că numele învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE nu trebuia legat 

de acestre importuri cei doi martori au precizat în mod nereal pe facturi că mărfurile 

sunt transportate la un punct de lucru inexistent şi au făcut precizarea că „nu se 

facturează”. 

În baza acestor avize, marfa ce ar fitrebuit să se regăsească în depozitul 

societăţii a fost  trecută în mod fictiv şi fără a implica obligaţii de plată din partea altei 

persoane ca fiind transferată la un punct de lucru al societăţii, ascuzându-se de fapt 

beneficirii reali ai bunurilor şi faptul că acestea constituie foloase necuvenite obţinute 

din săvârşirea infracţiunii de luare de mită de către înv. ADRIAN NĂSTASE. 

 

 întocmirea de către POPA CRISTINA şi Oţel Alina Mihaela cu 

menţiuni nereale  a ordinelor de plată nr. 82/25.04.2003 şi nr. 

97/14.05.2003 ; 

 

 Factura fiscală nr. ....../30.04.2003 a fost înregistrată în registrul jurnal de 

vânzări aferent lunii aprilie 2003 la poziţia nr. 12. Această factură a fost achitată de 

către S.C. VERTCON S.A. BACĂU  parţial cu OP 82/25.04.2003  şi diferenţa cu  

OP 97/14.05.2003. 

 Ordinul de plată nr. 82/25.04.2004 are înscrisă menţiunea „c/val. avans servicii” 

şi este anterior emiterii facturii pe care se precizează „c/val. tâmplărie geam 

termopan”. 

 Factura fiscală seria BC ACB nr. ....../16.05.2003 în valoare de 1.940.000.000 

ROL este  înregistrată prin trei note contabile. 
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 Factura apare ca fiind achitată cu  OP nr. 97/14.05.2003 pe care este înscrisă 

menţiunea „c/val. facturi” deşi factura fiscală nr. 2388196 este emisă ulterior. 

 Deci contravaloarea facturii fiscale a fost achitată în avans cu OP nr. 

97/14.05.2003 pe care se menţionează în mod nereal „c/val. facturi” deoarece la data 

de 14.05.2003 factura nu era emisă. 

 

 întocmirea de către Coca Rodica Greta , la cererea lui Bălănescu 

Bogdan Eugeniu a facturilor: 

a.  seria BC ACB nr. ....../30.04.2003 şi nr. ....../ 16.05.2003 cu 

menţiuni nereale (beneficiar SC Vertcon SA)  

b.  seria BC ACB  cu numerele ....../29.08.2003, ....../30.09.2003, 

....../31.10.2003, ....../30.11.2003 şi ....../31.12.2003. În aceste 

cazuri menţiunea nereală se referă la beneficiar  (IRINA 

PAULA JIANU, în loc de ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA 

NĂSTASE) ; 

          Aşa cum rezultă din actele de urmărire penală pentru lucrările efectuate la 

obiectiv C......, SC REGAL GLASS SRL  a alocat două coduri de lucrări, respectiv L 

1040123 – „VERTCON  tâmplărie 1” şi L 7170170 - „Jianu I tâmplărie  geam”. 

Codul era format din 7 cifre, primele trei cifre reprezentau denumire lucrare, 

următoarele două s-au dorit a fi o reprezentare a tipului lucrării, care putea să fie 

tâmplărie din aluminiu sau PVC, iar ultimele două cifre reprezentau beneficiarul. 

 Facturile fiscale nr. ....../29.08.2003, ....../30.09.2003, ....../31.10.2003, 

....../30.11.2003 şi ....../31.12.2003 sunt înregistrate  de către SC VERTCON SA 

Bacău pe codul de lucrare L 7170170 - „Jianu I tâmplărie  geam”. 

          Examinînd factura fiscală ....../29.08.2003 în valoare de 1.956.544.000 ROL, 

reprezentând „c. val. avans tâmplărie, geam” se consatată că aceasta nu este 

completată la nici o rubrică din caseta „Date privind expediţia” şi nu este semnată de 

către beneficiarul înscris, respectiv de către învinuita IRINA PAULA JIANU. Pe 

factura fiscală mai sus menţionată nu sunt înscrise date privind contractul sau numărul 

de comandă în baza cărora a fost întocmită factura. 
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          În perioada 30.09.2003-31.12.2003 SC VERTCON SA emite către IRINA 

PAULA JIANU un număr de 4 facturi – „cv tâmplărie storno avans”, respectiv 

facturile fiscale ....../30.09.03, ....../31.10.2003, ....../30.11.2003, 4627806/31.12.2003 

care au ca rezultat trecerea valorii înregistrate ca avans la producţie realizată. 

 Din declaraţia martorei COCA RODICA GRETA rezultă că, deşi era vorba 

despre acelaşi obiectiv a atribuit lucrării un cod nou, respectiv L 7170170, întrucât a 

considerat că „plata este efectuată de către o altă persoană, şi că se impune o 

evidenţă separat”. 

Declaraţia martorei se coroborează cu documentele contabile (bunuri de 

consum, situaţii de lucrări ş.a.) din care rezultă cu certitudine că lucrarea aferentă 

codului L 7170170 este efectuată în anul 2003, finalizată în decembrie 2003. Din 

situaţia de cheltuieli întocmită pentru această lucrare, rezultă că valoarea totală a 

cheltuielilor este 1.765.899.000 ROL (fără TVA), iar venitul realizat şi încasat în 

valoare de 1.644.155.000 ROL. 

Mai mult, în faza actelor premergătoare învinuita IRINA PAULA JIANU a 

declarat că aceste plăţi ar fi aferente lucrărilor de tâmplărie efectuate de societate la un 

imobil ce îi aparţine din com. Luncani. Din documentele contabile, actul de control al 

Administraţiei Financiare şi decalaraţia martorei COCA RODICA rezultă fără dubiu 

că SC REGAL GLASS SRL  Bacău a efectuat lucrări la imobilul din com Luncani 

aparţinând înv. IRINA PAULA JIANU în perioda 2002-2003, pentru această lucrare 

fiind alocat codul L2200341 cu denumirea „Universitate George Bacovia terasă”. 

            

 întocmirea  de către Coca Rodica Greta şi Simion Marcela, la cererea 

lui Bălănescu Bogdan a chitanţelor de încasare cu nr. ....../07.08.2003, 

....../08.08.2003, ....../11.08.2003, ....../12.08.2003 în care au atestat în 

mod nereal plata de către înv. IRINA PAULA JIANU din fonduri 

proprii a sumelor menţionate în aceste chitanţe ; 

             Din examinarea documentelor contabile rezută că factura fiscală seria BC 

ACB nr. ....../29.08.2003 apare ca fiind achitată conform chitanţelor seria BC ALD nr. 

....../07.08.2003 pentru suma de 510.384.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../08.08.2003 
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pentru suma de 1.082.148.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../11.08.2003 pentru suma 

de 357.465.000 ROL, seria BC ALD nr. ....../12.08.2003 pentru suma de 6.547.000 

ROL.  

              Cu privire la modalitatea de completare a acestora este de precizat că la 

rubrica „reprezentând” este precizat „c/val fact. 3656090”, deşi chitanţele sunt emise 

în perioada 07.08.2003 – 12.08.2003, iar factura fiscală la care se face referire este 

emisă ulterior, respectiv în data de 29.08.2003. 

               Chitanţele sunt înregistrate în registrul de casă la rubrica „încasări”, în 

aceiaşi dată cu data îscrisă pe acestea ca fiind dată a emiterii. Concomitent, în aceiaşi 

zi şi pentru o sumă identică este înscrisă în registrul de casă, la rubrica „plăţi”, 

menţiunea depunere numerar (BROM)”, fără documente justificative în acest sens. 

                Din declaraţia martorei Coca Rodica rezultă că a primit suma de 60.000 

USD de la martorul Bălănescu Bogdan, care i-a spus că banii sunt de la înv. IRINA 

PAULA JIANU pentru lucrarea C....... 

                 Această sumă de bani a fost schimbată în lei pe numele mai multor salariaţi 

şi în mai multe zile, dovadă în acest sens fiind buletinele de schimb valutar. Suma 

astfel transformată din valută în lei a fost înregistrată pe codul de lucrare L 7170170, 

cod atribuit lucrărilor de la obiectivul C...... pentru evidenţierea distinctă a plăţilor 

efectuate de către înv. IRINA PAULA JIANU. Pentru a nu emite factură aferentă 

fiecărei chitanţe martora declară că a emis o singură factură la sfârşit de lună. 

          Cu privire la aceste aspecte martorul Bălănescu Bogdan declară că în timp ce se 

efectuau lucrările la imobilul din com. C......  i s-a solicitat de către înv. IRINA 

PAULA JIANU şi înv. DANIELA NĂSTASE să efectueze măsurători şi pentru 

lucrări de tâmplărie la o extindere a terasei şi, respectiv, a clădirii. Martorul susţine că 

iniţial, a fost vorba doar despre lucrări la extinderea terasei, şi ulterior i s-au solicitat 

astfel de lucrări şi pentru extinderea clădirii. 

Pentru aceste lucrări a contactat aceeaşi furnizori, folosind profile  tip „schuco”, 

de provenienţă import Germania, jaluzele încorporate import Italia şi geamul furnizat 

de o firmă din Bucureşti. 
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Martorul susţine că a întocmit necesarul de materiale şi a luat legătura cu 

IRINA PAULA JIANU pentru a o întreba dacă lucrările urmau a fi achitate tot de 

către SC VERTCON S.A.  Aceasta i-a spus să se deplasez la imobilul din str. ......  

pentru a primi banii. Aici s-a întâlnit cu martora Smaranda Corbeanu, care i-a înmânat 

un plic cu bani. 

Martorul susţine că a desfăcut plicul la sediul societăţii din Bacău, în prezenţa 

martorelor Coca Rodica şi Marcela Simion şi a constatat că în interior se află suma de 

60.000 dolari. 

Pentru a stabili modalitatea de evidenţiere în contabilitate a acestor sume 

martorul susţine că a discutat cu POPA CRISTINA care i-a spus că trebuie să 

întocmească facturi şi chitanţe pe numele IRINEI PAULA JIANU. 

Suma de 60.000 dolari a fost schimbată din valută în lei, de către martora 

Simion Marcel, în mai multe zile. Pentru sumele astfel schimbate au fost emise 

chitanţele mai sus menţionate.  

         Societatea a emis factura fiscală cu seria BCACB nr. ....../29.08.2003 pentru 

beneficiar  IRINA PAULA JIANU în care la rubrica denumirea serviciilor s-a precizat 

„Contravaloare avans tâmplărie, geam”. Valoarea totală a facturii de avans a fost de 

1.956.544.000 ROL şi reprezintă suma totală obţinută ca urmare a schimburilor 

valutare, conform buletinelor de schimb valutar. 

         În concluzie, la solicitarea înv. IRINA PAULA JIANU, martorul Bălănescu 

Bogdan a dat dispoziţie martorei Coca Rodica Greta să emită chitanţe în care să 

menţioneze în mod nereal că suma de 1.956.544.000 ROL reprezintă „Contravaloare 

avans tâmplărie, geam” achitată de înv. IRINA PAULA JIANU, deşi suma de bani 

respectivă reprezenta în mod cert avans pentru lucrările ce urmau a fi efectuate la 

obiectiv C....... Scopul efectuării acestor menţiuni nereale era acela de a scunde 

beneficiarii reali ai lucrării, respectiv învinuiţii ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA 

NĂSTASE. 

 întocmirea  de către  Bălănescu Bogdan, Simion Marcela şi Hofman 

Eugen a celor 99 ordine de deplasare în care au atestat în mod nereal 

identitatea beneficiarului şi locul în care se executa lucrarea; 
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În cursul anilor 2003 – 2004, SC REGAL Glass SRL a emis un număr de 99 de 

ordine de deplasare din conţinutul cărora rezultă că deplasările se efectuau în mun. 

Ploieşti, la un obiectiv aparţinând SC VERTCON SA sau la Bucureşti, fără a se 

preciza obiectivul: 

61/ 22.05.2003, 62/ 22.05.2003, 106/ 19.06.2003, 108/23.06.2003, 109/ 23.06.2003, 

84/ 06.06.2003, 100/ 16.06.2003, 113/ 30.06.2003, 114/30.06.2003, 115 / 30.06.2003, 

116/ 30.06.2003, 119/ 30.06.2003, 120/30.06.2003, 121/ 30.06.2003, 122/ 30.06.2003, 

126/ 08.07.2003, 141/15.07.2003, 159/ 29.07.2003, 157/ 29.07.2003, 158/ 29.07.2003, 

166/04.08.2003, 169/ 04.08.2003, 172/ 07.08.2003, 189/ 19.08.2003, 195/26.08.2003, 

196/ 28.08.2003, 197/ 28.08.2003, 198/ 28.08.2003, 205/02.09.2003, 206/ 02.09.2003, 

207/ 02.09.2003, 209/ 02.09.2003, 216/09.09.2003, 224/ 15.09.2003, 225/ 15.09.2003, 

226/ 15.09.2003, 227/22.09.2003, 228/ 22.09.2003, 229/ 22.09.2003, 230/ 22.09.2003, 

231/22.09.2003, 233/ 26.09.2003, 239/ 29.09.2003, 240/ 29.09.2003, 241/29.09.2003, 

249/ 06.10.2003, 250/ 06.10.2003, 251/ 06.10.2003, 252/06.10.2003, 254/ 08.10.2003, 

257/ 13.10.2003, 258/ 13.10.2003, 266/17.10.2003, 267/ 17.10.2003, 271/20.10.2003, 

272/ 20.10.2003, 273/20.10.2003, 274/ 20.10.2003, 275/ 20.10.2003, 276/ 23.10.2003, 

278/27.10.2003, 279/ 27.10.2003, 280/ 27.10.2003, 281/ 27.10.2003, 283/28.10.2003, 

284/ 29.10.2003, 285/ 30.10.2003, 286/ 03.11.2003, 287/03.11.2003, 288/ 03.11.2003, 

289/ 03.11.2003, 296/ 06.11.2003, 304/10.11.2003, 305/ 10.11.2003, 306/ 10.11.2003, 

307/ 10.11.2003, 318/18.11.2003, 319/ 19.11.2003, 320/ 19.11.2003, 321/ 19.11.2003, 

324/21.11.2003, 325/24.11.2003, 326/ 24.11.2003, 327/ 24.11.2003, 328/25.11.2003, 

346/09.12.2003, 347/ 09.12.2003, 15/ 09.02.2004, 17/09.0202004, 19/ 16.02.2004, 20/ 

16.02.2004, 26/18.02.2004, 18/09.02.2004, 31/ 08.03.2004, 93/29.04.2004, 58/ 

07.04.2004, 107/07.05.2004,  106/ 07.05.2004, 105/ 07.05.2004. 

Din declaraţiile martorilor COCA RODICA GRETA, SIMION MARCELA şi 

HOFMAN EUGEN rezultă că Ordinele de deplasare întocmite de către SIMION 

MARCELA şi semnate de către martora COCA RODICA, conţin menţiuni nereale, în 

sensul că la obiectul delegării este consemnată inclusiv menţiunea SC VERTCON SA 

Bacău, „ceea ce ar putea fi interpretat în sensul că VERTCON era cel care asigura 

cheltuiala lucrărilor, iar SC REGAL GLASS era un subcontractant care factura către 
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SC VERTCON contravaloarea acelor lucrări de la obiectivul „şantier Ploieşti”– 

obiectiv inexistent, la rubrica „Sosit-Plecat” semna martorul HOFMAN EUGEN sau 

martora POPA CRISTINA  şi se aplica ştampila SC VERTCON SA Bacău întrucât 

„C...... însemna familia Năstase şi nu trebuia să se ştie că lucrarea se execută la 

familia Năstase”(declaraţie HOFAMN EUGEN). 

În concluzie,  în Ordinele de delasare mai sus menţionate au fost inserate 

menţiuni nereale cu privire la identitatea beneficiarului (SC VERTCON SA) şi locul 

în care se executa lucrarea – şantier PLOIEŞTI, întrucât înv. IRINA PAULA JIANU 

solicitase ascunderea faptului că SC REGAL GLASS SRL a efectuat lucrări la 

imobilul din localitatea C...... aparţinând învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE şi 

DANIELA NĂSTASE. 

 
 
 
 atestarea în mod nereal de către martorul Rusu Ciprian la cererea lui 

Bălănescu Bogdan în bonurile de consum  a beneficiarului (SC 

Vertcon SA şi IRINA PAULA JIANU în loc de ADRIAN NĂSTASE  şi 

DANIELA NĂSTASE) . Bonurile au fost înregistrate în evidenţa 

contabilă de gestiune a SC Regal Glass SRL  Bacău; 

 

Au fost identificate un număr de 26  bonuri de consum pe codul de lucrare L 

1040123 aferente anului 2003: 113/26.03.2003,  274/27.06.2003, 380/31.072003, 

381/31.07.2003, 382/31.08.2003, 130-1/31.03.2003, 214/23.05.2003, 226/02.06.2003, 

220/02.06.2003, 357/31.07.2003, 358/31.07.2003, 337/31.07.2003, 425/28.08.2003, 

283/30.06.2003, 284/30.06.2003, 285/30.06.2003, 286/30.06.2003, 287/30.06.2003, 

288/30.06.2003, 289/30.06.2003, 290/30.06.2003, 291/30.06.2003, 138/04.04.2003, 

319/16.07.2003, 459/04.09.2003, 540/17.10.2003.  

De asemenea, au fost identificate un număr de 9 bonuri  aferente anului 2004 : 

   -    bonul nr. 39/09.02.2004 pe care apare menţionat „Vertcon C...... L1040123”;  

-    bonul nr. 58/16.02.2004 pe care apare menţionat „Bucureşti”; 

- bonul nr. 66/20.02.2004 pe care apare menţionat „Retur Vertcon L1040123”; 
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- bonul nr. 86/27.02.2004  pe care apare menţionat „Vertcon 1 L1040123”; 

- bonul nr. 89/28.02.2004 pe care apare menţionat „Vertcon 1 Bucureşti 

L1040123”; 

- bonul nr. 99/10.03.2004 pe care menţionat „Vertcon 1 L1040123”; 

- bonul nr. 111/22.03.2004  pe care menţionat „Vertcon 1 L1040123”; 

- bonul nr. 202/10.05.2004 pe care apare menţionat „Vertcon 1 Bucureşti 

L1040163”; 

- bonul 221/24.05.2004 pe care apare menţionat „Vertcon 1 Bucureşti 

L1040123”. 

 

Din examinarea bonurilor de consum, exemplarele 1 şi 2, precum şi din Raportul 

de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 333 375 din 10.08.2009 rezultă că există diferenţe 

între menţiunile înscrise pe exemplarul 1 şi 2, pe exemplarul 1 textul iniţial fiind 

acoperit cu pastă corectoare şi efectuate noi menţiuni. Relevante în acest sens sunt: 

- bonurile nr. 274/27.06.2003, 380/31.07.2003, 381/31.07.2003 în care pe 

exemplarul 1 apare menţionat „Vertcon tâmplărie 1” iar pe exemplarul 2 

„Vertcon C...... L 1040123”; 

- bonurile cu nr. 382/31.08.2003, 130-1/31.03.2003, 113/26.03.2003 în care pe 

exemplarul 1 apare menţionat „Vertcon 1 L1040123”  iar pe exemplarul 2 

„Vertcon C...... L1040123” , „Vertcon Bc L1040123” sau „Vertcon Bc 

L1040123”; 

- bonul nr. 214/23.05.2003 în care pe exemplarul 1 apare menţionat „Vertcon 

tâmplărie 1 L1040123” iar pe exemplarul 2 „Vertcon Năstase 1 L1040123”; 

- bonul nr. 226/02.06.2003 şi 220/02.06.2003 în care pe exemplarul 1 apare 

menţionat „Vertcon 1 L9000393” iar pe exemplarul 2 „Vertcon C...... 

L1040123”; 

- bonul nr. 357/31.07.2003 în care pe exemplarul 1 apare menţionat „Vercon 1  

plase ţânţari” iar pe exemplarul 2 „Vertcon 1 C...... L1040123”; 

- bonul nr. 358/31.07.2003 în care pe exemplarul 1 apare menţionat „Vertcon 

1”, iar pe exemplarul 2 apare menţionat „C...... L 1040123”; 
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- bonul nr. 337/31.07.2003 în care pe exemplarul 1 apare menţionat „Vertcon 

1”, iar pe exemplarul 2 apare menţionat „Vertcon I C...... L 1040123”; 

- bonul nr. 425/28.08.2003 în care pe exemplarul 1 apare scris, prin 

suprascriere, „Vertcon Tp 1 = L 1040123”, fără a se distinge menţiunile 

iniţiale, iar pe exemplarul 2 apare scris „Vertcon II C...... L 1040123”; 

- bonul  nr. 283/30.06.2003, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291  pe 

exemplarul 1 apare scris, prin suprascriere, „Vertcon Tâmplărie 1 L 

1040123”, iar pe exemplarul 2 apare scris „Vertcon C...... L 1040123”, iar pe 

exemplarul 2 apare scris „Vertcon C...... L 1040123”; 

- bonul nr. 138/04.04.2003 pe exemplarul 2 apare menţionat „Vertcon L 

1040123”. 

- bonul nr. 479/25.09.2003 în care pe  exemplarul 1 textul „Jianu Irina” a fost 

intocmit cu „Vertcon 1 C......” iar pe exemplarul 2 se regaseste mentiunea 

„Vertcon 1 C......” 

- bonul nr. 516/30.09.2003 în care pe exemplarul 1  textul „Jianu Irina” este 

înlocuit  cu „Vertcon 1” iar pe exemplarul 2  este inscris „Vertcon 1 Jianu 

Irina”. 

- bonul nr. 520/30.09.2003 în care pe exemplarul 1 textul „Jianu Irina” a fost 

înlocuit cu „Vertcon C......” iar pe exemplarul 2 este înscris „Vertcon 1 C...... 

Jianu Irina”.  

- bonul nr. 521/30.09.2003 pe exemplarul 1 textul Jianu Irina este înlocuit cu 

„Vertcon 1 C......” iar pe exemplarul 2 este înscris „Vertcon 1 C...... 9016 + 

8017 mat.” 

- de pe bonul  544/10.10.2003 a fost  îndepărtat textul „C......” iar cifra 2 a fost  

tăiată rămânând „Vertcon”, iar pe exemplarul 2 este înscris „Vertcon 2 C......”. 

- pe bonul 575/31.10.2003 pe exemplarul 1 textul „Jianu” a fost înlocuit cu 

„Vertcon 1” iar pe exemplarul 2 „Vertcon 1 Bucur” a fost înlocuit cu 

„Vertcon 1 Jianu”; 
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- pe bonul nr. 586/31.10.2003 în care pe exemplarul 1 este înscris „Jianu uşa 

RO 65 RAL 8017 mat” textul C...... fiind înlăturat, iar pe exemplarul 2 este 

înscris „Jianu C......, uşa RO 65 RAL 8017 mat”. 

- bonul nr. 479/25.09.2003 în care pe exemplarul 1 textul „Jianu Irina” a fost 

înlocuit cu „Vertcon 1 C......” iar pe exemplarul 2 se  regăseşte menţiunea 

„Vertcon 1 C......”; 

- bonul nr. 516/30.09.2003 în care pe exemplarul 1 textul „Jianu Irina” este 

înlocuit cu „Vertcon 1” iar pe exemplarul 2 este înscris „Vertcon 1 Jianu 

Irina”; 

- bonul nr. 520/30.09.2003 în care pe exemplarul 1 textul „Jianu Irina” a fost 

înlocuit cu „Vertcon 1 C......” iar pe exemplarul 2 este  înscris „Vertcon 1 

C...... Jianu Irina”; 

- bonul nr. 611/14.11.2003 pe exemplarul 1 textul „Vertcon C......” a fost 

înlăturat, iar pe exemplarul 2 este înscris „Vertcon C......”; 

- pe bonul nr. 651/28.11.2003 textul „C......” de pe exemplarul 1 a fost înlăturat 

iar pe exemplarul 2 este înscris „Vertcon (C......)”. 

 

Din analiza bonurilor de consum rezultă că pe cele 35 bonuri de consum se 

regăseşte codul de lucrare L1040123 sau denumirea Vertcon Tâmplărie I, acelaşi cu 

cel înscris pe centralizatorul denumit „situaţia consumurilor de materiale pe 

lucrări/comenzi”. De asemenea, pe bonurile de consum se regăsesc aceleaşi „coduri de 

materiale” sau denumiri ale produselor cu cele înscrise în centralizatorul denumit 

„situaţia consumurilor de materiale pe lucrări/comenzi”. 

Din „Situaţia consumurilor de materiale pe lucrări/comenzi pe luna decembrie 

2004”, având menţionat pe antetul documentului SC REGAL GLASS SRL rezultă că  

se referă la situaţia consumurilor cantitative şi valorice de materiale cumulate pe 

anul 2003 şi 2004. 

Pe codul de lucrare L 7170170 au fost identificate un număr de 35 de bonuri de 

consum: 356/31.07.2003, 372/31.07.2003, 432/28.08.2003, 449/29.08.2003, 

454/29.08.2003, 455/29.08.2003, 481/25.05.2003, 479/25.09.2003, 514/30.09.2003, 
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516/30.09.2003, 520/30.09.2003, 521/30.09.2003, 527-1/30.09.2003, 530/10.10.2003, 

540/17.10.2003, 543/17.10.2003, 544/17.10.2003, 557/24.10.2003, 575/31.10.2003, 

584/31.10.2003, 585/31.10.2003, 586/31.10.2003, 588/31.10.2003, 592/31.10.2003, 

595/31.10.2003, 611/14.11.2003, 612/14.11.2003, 621/25.11.2003, 629/25.11.2003, 

635/26.11.2003, 637/27.11.2003, 651/28.11.2003, 666-1/29.11.2003, 678/08.12.2003, 

715/22.12.2003. 

 Din analiza acestora a  rezultat că între exemplarul 1 şi exemplarul 2 al 

bonurilor apar diferenţe, în sensul că pe exemplarul 2 al acestora este înscris în mod 

olograf cu pixul menţiunea „Jianu” sau „Jianu Irina”, precum şi nr. codului de lucrare 

– L 7170170. 

În baza analizei comparative  s-a stabilit că pe bonurile de consum se regăsesc 

aceleaşi „coduri de materiale” sau  „denumiri ale produselor” cu cele înscrise în 

centralizatorul denumit „situaţia consumurilor de materiale pe lucrări/ comenzi” 

precum  şi faptul că valoarea înscrisă în situaţia consumurilor de materiale pe lucrări şi 

comenzi” corespunde cantităţii înscrise  în bonurile de consum (cu menţiunea L 

7170170) înmulţită cu preţul unitar din „balanţa analitică a conturilor de materiale”. 

Materialele înscrise în bonurile de consum pe care  este menţionat codul L 

7170170 se regăsesc în centralizatorul denumit  situaţia consumurilor de  materiale pe 

lucrări / comenzi şi sunt aferente „obiectivului C......”. 

 Din declaraţia martorei Simion Marcela rezultă că potrivit programului contabil 

informatizat utilizat de către societate fiecare înregistrare a bonurilor de consum se 

evidenţia automat la acea lucrare. Martora explică modificările aduse bonurilor de 

consum prin faptul că trebuia să se asigure confidenţialitatea beneficiarilor, astfel că 

menţiuni precum „C......” au fost acoperite cu pastă corectoare şi înlocuite cu „Vertcon 

I”, „Vertcon II” sau „Vertcon tâmplărie I”. De altfel,  în evidenţa informatizată de 

gestiune nu exista denumirea „C......”, astfel că modificarea bonurilor de consum 

întocmite de către martorul RUSU CIPRIAN - gestionar la SC REGAL GLASS SRL 

Bacău, se impunea şi din acest punct de vedere.  Întocmirea corectă a bonurilor de 

consum de către martorul RUSU CIPRIAN şi modificarea acestora în scopul 

ascunderii beneficiarilor lucrării rezultă din faptul că martorul a precizat corect codul 



 229 

lucrărilor (respectiv cel stabilit de către contabilitate) şi deci a atribuit obiectivului, 

codul pe care îl cunoştea, în baza necesarului prezentat de către maiştrii corespunzător 

lucrării pentru care se ridicau materialele respective. 

În concluzie, urmare a dispoziţiei date de către înv. IRINA PAULA JIANU de 

a asigura confidenţialitatea beneficiarilor lucrărilor, martorele Simion Marcela şi Coca 

Rodica au procedat la ascunderea menţiunilor cu privire la denumirea obiectivului – 

„C......” şi pe cale de consecinţă a beneficiarilor reali – înv. ADRIAN NĂSTASE şi 

DANIELA NĂSTASE. De altfel, modificarea acestor menţiuni nu erau de natură a 

produce anumite avantaje societăţii, astfel că efecturea unor menţinui nereale nu 

servea decât intereselor celor doi învinuiţi, neexistând un interes din partea SC 

REGAL GLASS SRL care să justifice aceste fapte. 

Pentru a stabili persoana interesată în efectuarea acestor falsuri este necesar 

să vedem şi care sunt efectele acestora respectiv beneficiarii consecinţelor acestor 

fapte. 

 

  întocmirea de către Mihăilă Ana, casieră la SC Conimpuls SA Bacău 

din dispoziţia lui Deju Vasile a patru dispoziţii de încasare şi chitanţele 

fiscale aferente (numerele ....../17.02.2003, ....../24.02.2003, 

....../06.03.2003 şi ....../24.03.2003) pe numele  Paul Opriş în condiţiile 

în care sumele  fuseseră încasate de la  IRINA PAULA JIANU; 

Aceste înscrisuri au fost  înregistrate ulterior în registrul de casă, situaţii 

centralizatoare şi note contabile ale SC Conimpuls SA  Bacău.  

Din analiza documentelor contabile rezultă că, în perioada februarie – martie 

2003, societatea a încasat de la PAUL OPRIŞ suma de 978.000.000 ROL: 

- în data de 17.02.2003, în baza unei dispoziţii de încasare fără număr şi fără dată şi 

nesemnată, suma de 243.750.000 ROL cu menţiunea „fact.”; 

- în data de 24.02.2003, în baza unei dispoziţii de încasare fără număr şi fără dată şi 

nesemnată, suma de 243.750.000 ROL cu menţiunea „fact 2258649” 

- în data de 06.03.2003 , în baza unei dispoziţii de încasare fără număr şi fără dată şi 

nesemnată, suma de 243.750.000 ROL cu menţiunea „fact” 
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- în data de 24.03.2003 , în baza unei dispoziţii de încasare fără număr şi fără dată şi 

nesemnată, suma de 243.750.000 ROL cu menţiunea „fact”. 

SC CONIMPULS SA Bacău a procedat la emiterea chitanţelor aferente pe numele 

de PAUL OPRIŞ. 

 Martora Dornea Dacica precizează că suma de 978.000.000 ROL a fost adusă de 

către înv. IRINA PAULA JIANU care i-a solicitat să elibereze mai multe chitanţe pe 

numele de PAUL OPRIŞ. Martora precizează că de regulă astfel de sume de bani le 

primea de la înv. IRINA PAULA JIANU vinerea şi le înregistra lunea pentru că 

Regulamentul de casă nu permitea existenţa unui plafon mai mare de 30.000.000 ROL. 

 Faptul că suma de 978.000.000 ROL a fost remisă de către înv. IRINA PAULA 

JIANU  care a solicitat şi emiterea eşalonată a chitanţelor pe numele de PAUL OPRIŞ 

este confirmat de către martorul Deju Vasile. 

În concluzie, în aceste  înscrisuri, operate ulterior în registrul de casă, situaţii 

centralizatoare şi note contabile, s-a atestat în mod nereal  că SC Conimpuls SA  

Bacău a primit de la PAUL OPRIŞ, în numerar, suma totală de 978.000.000 ROL 

deşi în realitate aceasta a fost încasată, în împrejurările arătate de la înv. IRINA 

PAULA JIANU. 

 

 întocmirea de către  martorele Mihăilă Ana  şi Dornea Dacica la 

cererea lui Deju Vasile  a dispoziţiei de încasare din 03.04.2003 a sumei 

de 1.650.000.000 ROL pe numele  IRINA PAULA JIANU, atestând în 

mod nereal că  IRINA PAULA JIANU  a creditat societatea precum şi 

a cinci dispoziţii de plată către IRINA PAULA JIANU în valoare totală 

de 1.650.000.000 ROL atestând în mod nereal că SC Conimpuls SA 

Bacău i-a restituit acesteia suma menţionată în dispoziţia de încasare 

din 03.04.2003; 

În data de 03.04.2003, SC CONIMPULS SA Bacău întocmeşte o dispoziţie de 

încasare pe numele înv. IRINA PAULA JIANU pentru suma de 1.650.000.000 ROL, 

reprezentând „creditare societate”. Cu privire la modalitatea de întocmire a acestei 

dispoziţii de încasare este de precizat că nu este semnată de nimeni. 
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În perioada 04.04.2003 – 23.04.2003 această sumă apare ca fiind retrasă de 

către înv. IRINA PAULA JIANU, astfel:  

- 04.04.2003 – 425.000.000 ROL 

- 09.04.2003 – 297.500.000 ROL; 

- 14.04.2003 – 280.000.000 ROL; 

- 21.04.2003 – 272.500.000 ROL; 

- 23.04.2003 – 275.000.000 ROL. 

Concomitent, la aceleaşi date şi pentru aceleaşi sume sunt întocmite dispoziţii 

de încasare de la PAUL OPRIŞ. 

Cu privire la modalitatea de întocmire a acestor documente este de precizat că 

în dispoziţiile de plată către înv. IRINA PAULA JIANU se precizează doar numele 

acesteia, iar în dispoziţiile de încasare emise pe numele lui PAUL OPRIŞ se 

precizează menţiunea „fact.”. 

Martora Dornea Dacica declară cu privire la încasarea acestei sume de bani că a 

fost adusă de către înv. IRINA PAULA JIANU care i-a solicitat să fie emise pe 

numele lui PAUL OPRIŞ mai multe chitanţe în mai multe zile. Pentru a încasa suma 

de bani fără a emite o singură chitanţă pe numele de PAUL OPRIŞ, martora declară că 

a procedat la înregistrarea ei ca fiind credit acordat de către înv. IRINA PAULA 

JIANU societăţii. 

 Prin efectuarea acestei înregistrări martora confirmă de fapt că banii au fost 

achitaţi de către înv. IRINA PAULA JIANU şi nu de către PAUL OPRIŞ, menţiunile 

nereale cu privire la persoana ce a făcut plata fiind efectuate la solicitarea învinuitei, 

sumele fiind însuşite de către aceasta prin semnarea dispoziţiilor de plată. 

 

 întocmirea de către Dornea Dacica şi Mihăilă Ana  a cinci dispoziţii de 

încasare  şi chitanţele aferente nr. ....../04.04.2003, ....../09.04.2003 , 

....../14.04.2003 , ....../21.04.2003, ....../21.04.2003   pe numele  Paul 

Opriş creând aparenţa că acesta a achitat personal la casieria SC 

Conimpuls SA  o parte (1.650.000.000 ROL) din contravaloarea 

facturii fiscale ....../28.03.2003 emisă pe numele său. Toate aceste 
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înscrisuri au fost înregistrate în registrul de casă, notele contabile şi 

situaţiile centralizatoare ; 

Aşa cum s-a prezentat la punctul anterior suma de 1.650.000.000 ROL cu care înv. 

IRINA PAULA JIANU apare că ar fi creditat societatea este înregistrată ca fiind 

restituită acesteia în baza unor dispoziţii de  plată din datele de 04.04.2003, 

09.04.2003, 14.04.2003, 21.04.2003, 23.04.2003. În aceleaşi date sunt înregistrate 

pentru aceleaşi sume încasări de la PAUL OPRIŞ şi sunt emise pe numele acestuia 

chitanţele fiscale nr. ....../04.04.2003, ....../09.04.2003 , ....../14.04.2003 , 

....../21.04.2003, ....../21.04.2003  pentru suma totală de  1.650.000.000 ROL. 

Menţiunile cu privire la încasarea sumelor respective de la PAUL OPRIŞ sunt 

nereale şi rezultă din modalitatea de întocmire a documentelor, circuitul sumei de bani 

şi declaraţiile martorilor. 

 

 emiterea de către Coca Rodica Greta, la cererea lui Bălănescu Bogdan 

Eugeniu a facturii ....../12.11.2003  către SC Vertcon SA în care a 

inserat  menţiuni nereale sub aspectul beneficiarului lucrării  urmată 

de înregistrarea  înscrisului fals în evidenţele contabile  ale SC Regal 

Glass SRL  Bacău . 

 

SC REGAL GLASS SRL emite către SC VERTCON SA Bacău factura nr. ....../ 

12.11.2003 în valoare de 200.601.120 ROL cu TVA, reprezentând „uşi garaj LPU 40 

striată maro, marca Horman”. În cadrul acestei facturi a fost cuprinsă şi valoarea 

uşilor montate la obiectivul ......: 

- uşa de garaj secţională culoare RAL 8017 cu telecomanda – 88.298.833 ROL cu 

TVA; 

- uşa garaj aluminiu 8.306.938 ROL cu TVA. 

Pe cale de consecinţă factura conţine date nereale în ceea ce priveşte beneficiarul 

lucrării. 

Din probele administrate în cauză a rezultat şi faptul că pentru a ascunde 

infracţiunea  de luare de mită   săvârşită de înv. ADRIAN NĂSTASE,  înv. JIANU 



 233 

IRINA PAULA  a determinat, cu intenţie, persoanele mai sus menţionate  să 

întocmească, în mod repetat,  dar fără vinovăţie, documente cu un conţinut nereal. 

Cu privire la modalitatea în care învinuita IRINA PAULA JIANU  a determinat 

aceste persoane să dispună întocmirea / să întocmescă documente cu un conţinut 

nereal trebuie să precizăm că acţiunile învinuitei au mers de la constrângerea 

morală la violenţă verbală, prin ameninţări directe, astfel : 

- relaţia de prietenie dintre învnuita IRINA PAULA JIANU şi familia NĂSTASE 

era cunoscută de toţi factorii de decizie din cadrul celor trei societăţi şi a 

constituit un factor psihologic important în exerciatrea controlului asupra 

acestoara;  

-  faptul că înv. IRINA PAULA JIANU îndeplinea funcţia de inspector general în 

cadrul ISC, instituţie ce avea ca atribuţii verificarea calităţii în construcţii, a 

constituit un alt factor psihologic important întrucât cele trei societăţi îşi 

desfăşurau activitatea în domeniul construcţiilor; 

- declaraţiile martorilor sunt foarte elocvente sub aspectul actelor de violenţă 

verbală la care erau supuşi de către învinuită: 

Martora POPA CRISTINA: 

„…Legat de aceste importuri am avut două momente extrem de 
tensionate cu Irina Paula Jianu. La un moment dat, pentru unul din importuri, 

Irina Paula Jianu nu mi-a prezentat lista cu bunurile ce se aflau în containere. I-am 

reproşat acesteia că nu pot să fac un asemenea import, întrucât nu pot întocmi factura, 

în lipsa unui minim de elemente. Aceasta mi-a spus că nu am calitatea şi 
competenţa de a verifica şi aprecia corectitudinea primului-ministru. Am 

perceput această replică ca pe o ameninţare directă. 

……… Irina Paula Jianu a văzut avizele respective şi m-a întrebat ce este 
cu ele. Mi-am exprimat nemulţumirea că nu am efectuat recepţia mărfurilor 
importate şi că nu am bonuri de consum pentru acestea. Luând în mână 
aceste avize şi constatând că am efectuat pe ele menţiunea „Punct de lucru 
Bucureşti” s-a enervat şi m-a supus unei adevărate agresiuni verbale. Mi-a 

reproşat că nu trebuia să menţionez că acestea au fost transportate la Bucureşti,  

întrucât nu trebuia să se facă nici o legătură între bunurile importate şi Bucureşti, mai 
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precis destinaţia acestora nu trebuia cunoscută. Irina Paula Jianu a rupt 
avizele pe care le avea în mână şi le-a aruncat pe jos. …..” 

 

Martorul HOFMAN EUGEN declară că nu-şi aminteşte dacă la momentul 

ridicării avansurilor pentru deplasarea în China înv. IRINA PAULA JIANU îşi 

cesionase acţiunile deţinute către Popa Cristina însă precizează  : 

 „…….Cu alte cuvinte, Irina Paula Jianu era persoana care avea cea 
mai mare influenţă în VERTCON. 

…………………………………………………………………. În schimb, Irina Paula 
Jianu, chiar şi când era şefa Inspectoratului de Stat în Construcţii, venea 
la fiecare sfârşit de săptămână la sediul VERTCON  fie să dea ordine, fie 
să primească bani, în forma arătată mai sus. 

 …………………………………………………………………………………………………

…. 

 Irina Paula Jianu era o persoană dură şi răzbunătoare, ….” 

 

Martora MANOLACHE DANIELA declară: 

 

„… Nu am discutat cu nimeni despre completarea documentelor, la acel moment 

şi nici nu am pus întrebări  numitei Popa Cristina, referitor la aceste documente. 

 …………………………………………………………………………………………………

……. 

 De regulă, atunci când o supăram îmi spunea că mă va spune Irinei Paula 

Jianu.  Deşi era inspector general de stat la ISC, aceasta venea în 
continuare la societăţi, dădea telefoane şi dădea dispoziţii cu privire la 
activitatea societăţii……...” 

 

Martorul ŢIBU MIHAI declară: 
„…În urma unor discuţii contradictorii cu Irina Paula Jianu, legat de lucrările 

efectuate în Bucureşti, mai precis tehnologia de montaj a parchetului pentru imobilul 

din ...... şi ......, şi de reţetele de preparare a unor mortare, în anul 2004, am fost 

schimbat din şef de lucrare pe Bucureşti şi am fost trimis la Bacău. 
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 ………………………………………………………………………………….. 
 Ulterior, am mai avut o discuţie  la sediul ISC, în biroul  Irina Paula Jianu 

legat de reţetele de fabricare a mortarelor uscate. 

 După această discuţie dânsa a dat o circulară în ţară, referitor la interzicerea 

fabricării mortarelor uscate, pentru toate staţiile de betoane, iar eu am fost mutat la 

Bacău. 

 Tot în aceeaşi perioadă, urmare a deciziei Irinei Paula Jianu a fost schimbat 

preşedintele firmei, fiind numit Deju Vasile……”. 

 Toate aceste declaraţii dovedesc impactul pe care îl avea asupra persoanelor din 

cadrul celor tre i societăţi relaţia de prietenie dintre învinuită şi familia NĂSTASE, 

faptul că învinuita exercita în fapt conducerea societăţilor precum şi faptul că 

ameninţările acesteia erau serioase şi se finalizau în caz de ignorare a dispoziţiilor cu 

schimbări din funcţie, îndepărtarea de la anumite lucrări etc. Toate acestea constituiau 

un exemplu pentru cei care i s-ar fi opus. 

În drept, fapta înv. JIANU IRINA PAULA  întruneşte elementele constitutive 

ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârşită sub forma 

participaţiei improprii şi în formă continuată în scopul ascunderii unei 

infracţiuni de corupţie, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. com 

b. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

Faţă de persoanele care au acţionat fără vinovăţie s-a dispus neînceperea 

urmăririi penale penale pentru infracţiunea prev. de art. 290 C.pen. rap. la art. 17 lit. c 

din legea  nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen în Dosarul 8/P/2006 . 

Consideraţii teroretice cu privire la infracţiunea prev. de art. 290 C.pen. 

rap. la art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000. 

În conformitate cu prev. art. 290 C.pen., elementul material  al laturii obiective 

a infracţiunii constă în acţiunea de falsificare a înscrisului sub semnătură privată într-

unul din modurile arătate în art. 288 C.pen, adică privind contrafacerea scrierii sau 

subscrierii, ori prin alterarea unui  înscris prexistent. 

A falsifica un înscris prin contrafacerea scrierii – situaţia în speţă – nu înseamnă 

a falsifica un înscris prin imitarea scrisului ori prin  reproducerea contractului 
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acestuia, ci înseamnă a plăsmui, a ticlui un înscris căruia i se atribuie aparenţa unui 

înscris real. 

Prin „înscris sub semnătură privată” trebuie să înţelegem, în sensul legii penale, 

orice act care emană de la o persoană fizică sau juridică, altele decât  cele la care se 

referă art. 145 C.pen., poartă o semnătură şi este apt să producă consecinţe juridice. 

Pentru subzistenţa infracţiunii este necesar ca făptuitorul să folosească înscrisul 

sau să-l încredinţeze unei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe 

juridice. 

În  legătură cu înscrisurile emanate de la persoane juridice private, practica 

judiciară a fost constantă în sensul că astfel de înscrisuri nu sunt înscrisuri oficiale, ci 

sub semnătură privată (a se vedea decizia penală nr. 362/A/10.10.2003 a Tribunalului 

Ialomiţa, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 198 R/290/2004 a Curţii de Apel 

Bucureşti). 

Potrivit art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000 a fost incriminată şi varianta agravată 

a infracţiunii prev. de art. 290 C.pen., existentă atunci când fasul sub semnătură 

privată a fost săvârşit în scopul de a ascunde săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau 

asimilată acesteia, ori  realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracţiune. 

Ori, din probele administrate în cauză rezultă indubitabil că falsul a fost comis 

pentru a ascunde infracţiunea   de luare de mită reţinută în sarcina înv. ADRIAN 

NĂSTASE . 

În conformitate cu prev. art. 18 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 infracţiunea de 

fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma agravată prev. de art. 17 lit. c din 

legea nr. 78/2000 se sancţionează cu pedeapsa prev. în C.pen. pentru aceea infracţiune 

al cărui maxim se majorează cu 2 ani. 

Înscrisurile false urmează a fi anulate. 
 

 4)  participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual la legea 

contabilităţii în legătură cu fapte de corupţie şi în formă  continuată prev. de art. 

31 alin. 2 C.pen. rap. la art.  37 din  Legea nr. 82/1991 republicată cu referire la  

art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea  nr. 78/2000 cu modificările 
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ulterioare cu aplic. art.  41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că, în mod repetat şi în 

baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, folosindu-se de autoritatea pe care  o avea  în 

calitate de fost asociat şi administrator /acţionar prin persoane interpuse şi 

administrator în fapt la cele 3 societăţi, i-a determinat  pe numiţii  Popa Cristina, Oţel 

Alina Mihaela, Hofman Eugen, Bălănescu Bogdan Eugeniu, Simion Marcela, Coca 

Rodica Greta, Deju Vasile, Dornea Dacica, Oţel Ana să săvârşească fără vinovăţie 

fapte de fals intelectual la  legea contabilităţii, astfel: 

 înregistrarea în evidenţele contabile ale SC Vertcon SA Bacău a 

facturii 3656175/12.11.2003(care include valoarea unei uşi metalice 

montate la imobilul din str. Cristian, Tell , nr. 15, Bucureşti ) emisă 

de SC Regal Glass SRL Bacău şi a ordinului de plată OP 

300/12.11.2003 aferent emis de SC Vertcon SA ce au avut drept 

rezultat denaturarea rezultatelor financiare pe anul 2003 ale acestei 

ultime societăţi; 

- Expertiza contabilă a stabilit că, în data de 12.11.2003 , SC REGAL GLASS SRL 

a emis către SC VERTCON SA  factura nr. 3656175/12.11.2003 în valoare de 

200.601.120 ROL ( din care 32.028.750 ROL TVA) cu menţiunea „uşi garaj LPU 

40 striată maro, RAL 8017 marca HORMAN”. În cadru acestei facturi sunt incluse 

şi uşile pentru obiectivul din ......, respectiv două uşi de garaj în valoare totală de 

81.181.320 ROL fără TVA. 

 

 înregistrarea de către Oţel Alina Mihaela  la cererea înv. Popa 

Cristina în evidenţa contabilă a S.C. Vertcon S.A a facturii fiscale 

nr. 0821428 din 09.10.2003 emisă de SC Titan Mar („cv situaţie de 

lucrări placaje piatră str. ......, Bucureşti” ) , în condiţiile în care  

între cele două societăţi nu existau relaţii de natură contractuală; 

- Expertiza contabilă a stabilit că SC VERTCON SA  a înregistrat în contabilitate prin 

articolul contabil 628.1 * 442.6 = 401.01 factura fiscală nr. 821428/09.10.2003 emisă 

de către SC TITAN MAR SA în valoare de 484.635.392 ROL ( din care 77.378.760 

ROL TVA) – vol. 5, fila 223. 
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 înregistrarea de către Oţel Alina Mihaela  la cererea înv. Popa 

Cristina în evidenţa contabilă a S.C. Vertcon S.A, pe contul 121 de 

profit şi pierdere  a plăţii efectuate către SC Titan Mar SA Bucureşti 

cu OP 265/ 15.10.2003(aferent facturii fiscale nr. 0821428 din 09 

.10.2003.) Această opereraţiune a denaturat rezultatele financiare 

ale societăţii  pe anul 2003; 

- Expertiza contabilă a stabilit că factura nr. 821428/09.10.2003 emisă de către SC 

TITAN MAR SA a fost achitată cu OP 265/ 15.10.2003, valoare evidenţiată în 

extrasul de cont nr. 135/15.10.2003 emis de BCR Bacău. 

 

  efectuarea de către Oţel Alina Mihaela ,la cererea înv. CRISTINA 

POPA  de înregistrări inexacte în evidenţele contabile ale SC 

Vertcon SA Bacău cu privire la  ordinele de plată 82/25.04.2003 şi 

nr. 97/14.05.2003   şi facturile BC ACB nr. ....../30.04.2003 şi nr. 

2388196/ 16.05.2003 , având ca obiect  lucrări executate de SC 

Regal Glass SRL la imobilul din loc. C...... , jud. Prahova ; 

- Expertiza contabilă a stabilit că SC REGAL GLASS SRL a emis către SC 

VERTCON SA cu motivarea „c/val. tâmplărie geam aluminiu şi geam termopan” 

factura fiscală nr. 3656053/30.04.2003 în valoare de 360.000.000 ROL(din care 

57.478.992 ROL TVA) şi factura fiscală nr. 2388196/16.05.2003 în valoare de 

1.940.000.000 ROL cu TVA. Acestea au fost achitate cu ordinele de plată 

82/25.04.2003 şi nr. 97/14.05.2003, operaţiunile fiind înregistrate în contabilitate prin 

articolul contabil 411= 472. 

    

 înregistrarea de către Coca Rodica Greta şi Simion Marcela, la 

cererea lui Bălănescu Bogdan Eugeniu în contabilitatea SC Regal 

Glass SRL pe contul de profit şi pierderi a sumei de 611.714.639 

ROL ( cheltuieli ocazionate de lucrările de tâmplărie cu geam 

termopan executate la imobilul din loc. C......, jud. Prahova) 
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operaţiune care a avut drept rezultat denaturarea rezultatelor 

financiare ale SC Regal Glass SRL aferente exerciţiilor financiare 

din anii 2003- 2004 . 

Pe măsură ce a fost realizată producţia suma respectivă a fost înregistrată pe venituri 

prin articolul contabil 472=704. Astfel, valoarea atribuită codului L1040123 din cele 

două facturi a fost treptat înregistrată pe venituri. 

Valoarea de bază din facturi a fost înregistrată prin articolul contabil 628.1=401, 

rezultând astfel înregistrarea pe cheltuieli a întregii valori de bază. 

Diferenţa dintre valoarea cheltuielilor înregistrate de SC REGAL GLASS SRL pe cod 

1040123 şi valoarea facturată s-a înregistrat pe cheltuieli şi a condus la denaturarea 

prin diminuare a contului 121- profit şi pierderi, şi diminuarea TVA datorat la bugetul 

de stat. 

Pentru a disimula provenienţa sumelor de bani şi pentru a ascunde orice 

implicare a S.C. VERTCON S.A. în realizarea unor lucrări cu geam termopan la 

imobilul din localitatea C...... aparţinând învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE şi 

DANIELA NĂSTASE, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite de către acesta , în 

sumă totală de 611.714.639 ROL, înv. JIANU IRINA PAULA l-a determinat pe 

martorul Bălănescu Bogdan să dispună şi să accepte efectuarea de înregistrări inexacte 

în contabilitatea S.C. REGAL GLASS SRL.,  consecinţă firească a acestor înregistrări 

fiind denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi  rezultatelor financiare ale societăţii. 

Faţă de Popa Cristina, Oţel Alina Mihaela, Hofman Eugen, Bălănescu Bogdan 

Eugeniu, Simion Marcela, Coca Rodica Greta, Deju Vasile, Dornea Dacica, Oţel Ana, 

persoane ce au acţionat fără vinovăţie, respectiv sub imperiul constrângerii morale, s-a 

dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunea prev. de art. 37 din legea 

nr. 82/1991 (republicată) cu referire la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din  legea 

nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. în dosarul 8/P/2006. 

 

Consideraţii teoretice cu privire la infracţiunea prev. de art. 37 din Legea 

nr. 82/1991 cu ref. la art. 289 C.pen. comb. cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000. 
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Potrivit art. 37 din  Legea nr. 82/1991 efectuarea cu ştiinţă de înregistrări 

inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept 

consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor,  rezultatelor financiare, precum şi a 

elementelor de activ şi de pasiv care se  reflectă în bilanţ, constituie infracţiunea de 

fals intelectual la legea contabilităţii. 

Astfel, prin legea specială se încuviinţează şi sancţionează falsul intelectual, 

justificarea fiind aceea că actele contabile sunt acte oficiale şi produc consecinţe 

publice. 

Elementul material al laturii obiective constă fie într-o acţiune (atestarea, 

efectuarea de înregistrări contabile inexacte), fie într-o inacţiune (omisiunea 

înregistrărilor în contabilitate). 

Consecinţa acţiunilor sau inacţiunilor trebuie să aibă ca rezultat  denaturarea 

veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare şi a elementelor de activ şi pasiv ale 

unei societăţi comerciale reflectate în bilanţul contabil. 

Legătura de cauzalitate rezultă ex re şi constă în raportul de determinare de la 

cauză la efect care trebuie să existe între elementul material şi urmarea imediată. 

Modalitatea agravantă prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 nu poate fi 

săvârşită decât cu  intenţie calificată de scop, autorul trebuind să acţioneze în scopul 

de a ascunde comiterea unei infracţiuni de  corupţie sau a uneia asimilate cu aceasta. 

De asemenea, pentru modalitatea agravantă prev. de art. 17 lit. c din  Legea nr. 

78/2000 maximul special se majorează cu 2 ani. 

Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat că înv. JIANU IRINA 

PAULA  a acţionat în scopul ascunderii infracţiunii de luare de mită săvârşită de înv. 

ADRIAN NĂSTASE,  dispunând efectuarea de înregistrări inexacte în contabilitatea 

SC CONIMPULS SA, S.C. VERTCON S.A.  şi SC REGAL GLASS SRL cu 

consecinţa denaturării rezultatelor financiare ale societăţilor reflectate în bilanţul 

contabil, asigurându-i înv. ADRIAN NĂSTASE  obţinerea de foloase  necuvenite . 

La SC CONIMPULS SA Bacău şi SC VERTCON SA , costul complet al 

lucrărilor compus din cheltuieli directe+cheltuieli indirecte+cheltuieli generale, este 



 241 

întegistrat în conturile de cheltuieli, care la rândul lor s-au închis prin contul contabil 

121 – profit şi pierdere. 

Nefacturarea integrală a lucrărilor a determinat diminuarea impozitului pe profit 

şi a impozitului pe dividente. 

De asemenea, valoarea nefacturată include şi TVA care trebuia colectat. Ca 

urmare TVA-ul care trebuia virat la bugetul de stat a fost diminuat cu TVA-ul 

deductibil înregistrat pentru achiziţiile de materii prime şi materiale, transport direct şi 

o parte din alte cheltuieli. 

 

 5)  participaţie improprie la infracţiunea de folosire de acte falsificate  

prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal 

al României, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., constând în aceea că, în mod repetat şi în 

baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, folosindu-se de autoritatea pe care o avea asupra 

numitei POPA CRISTINA în calitate de fost acţionar şi administrator al SC 

VERTCON SA, acţionar prin persoană interpusă şi administrator în fapt al societăţii la 

data respectivă, a determinat-o pe aceasta să folosească la autoritatea vamală 

documente de transport şi documente comerciale falsificate pentru bunurile 

achiziţionate de  învinuiţii ADRIAN NĂSTASE  şi DANIELA NĂSTASE din China 

şi aduse în ţară ca importuri efectuate de SC VERTCON SA. 

 Faţă de Popa Cristina s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru aceste 

fapte în dosarul nr. 8/P/2006. 

 

 6)  spălare de bani în legătură cu fapte de corupţie şi în formă continuată 

prev. de art. 23 alin. 1 lit. b din  Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 17 lit. e din 

Legea nr. 78/2000 cu modificările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

constând în aceea că în baza unei rezoluţii infracţionale unice  

• a disimulat provenienţa sumei de 2.628.000.0000 ROL  primită drept mită de 

către ADRIAN NĂSTASE introducând banii în S.C. REGAL GLASS S.R.L. ca 

împrumut societate şi a dispus decontarea lucrărilor efectuate  la imobilul numiţilor 

ADRIAN NĂSTASE  şi DANIELA NĂSTASE  din Bucureşti, str......, din această 
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sumă prin întocmirea fictivă a unor dispoziţii de restituire împrumut şi, respectiv, a 

unor dispoziţii de încasare de la beneficiar Paul Opriş.  

• a disimulat provenienţa sumelor de bani din care  a fost achitată 

contravaloarea bunurilor achiziţionate de învinuitul ADRIAN NĂSTASE personal, 

prin intermediul învinuitei DANIELA NĂSTASE  sau prin alte persoane, din  

Republica Populară Chineză, determinând-o pe martora POPA CRISTINA să 

introducă în ţară  bunurile  ca importuri efectuate de S.C. VERTCON S.A.  Bacău şi 

să le înregistreze ca fiind transferate la un  punct de lucru al societăţii din Bucureşti; 

• a ascuns beneficiarul real  al lucrărilor decontate  determinând-o pe POPA 

CRISTINA să le înregistreze şi respectiv să le factureze  pe un beneficiar fictiv – 

PAUL OPRIŞ. 

Acţiunile de ascundere sau disimulare se referă atât la provenienţa bunurilor cât 

şi la situaţia bunului (prin ascunderea proprietarului real al acestora), dispoziţia 

bunurilor (prin crearea aparenţei că bunurile ar fi utilizate în cadrul lucrărilor efectuate 

de societăţile implicate sau ar fi transferate la un punct de lucru al societăţii), 

circulaţia bunurilor (creându-se aparenţa unui circuit comercial). 

 

Infracţiunile au fost comise în concurs  real,  fiind aplicabile dispoziţiile 

art. 33 lit. a C.pen. 

 

Potrivit art. 23 alin 1 din Legea 656/2002 constituie infracţiunea de spălare a 

banilor: 

    a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de 

infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau 

în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se 

sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; 

    b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a 

dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, 

cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; 
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    c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din 

săvârşirea de infracţiuni. 

 Conform art. 17 li. e din Legea 78/2000, sunt în legătură directă cu infracţiunile 

de corupţie sau cu infracţiunile asimilate acestora infracţiunile de spălarea banilor 

prevăzute de legea 656/2002 atunci când banii provin din săvârşirea unei infracţiuni 

prevăzute în Secţiunile a 2-a şi a 3-a din Legea nr. 78/2000, cum este infracţiunea 

prev. de art. 13.  

    În sarcina învinuitei JIANU IRINA PAULA a fost reţinută săvârşirea 

infracţiunii de spălare de bani prev. de art. 23 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 

rap. la art. 17 lit. e din Legea  nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., în 

forma transferului de bunuri. 

 Acţiunile de schimbare şi de transfer de bunuri trebuie să fie efectuate în scopul 

ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri . 

Acţiunea de ascundere sau disimulare, aşa cum este definită în textul legii, 

desemnează ansamblul de fapte concrete prin care subiectul activ al infracţiunii de 

spălare a banilor încearcă să confere unui bun rezultat din săvârşirea uneia din 

infracţiunile arătate  uneia din infracţiunile arătate, aparenţa de legalitate. 

În doctrină s-a arătat că ascunderea sau disimularea se referă la 

provenienţa bunului(sursa, originea ), situaţia bunului (cui aparţine în realitate 

bunul, cine este proprietarul real), circulaţia bunului( circuitele, traseele pe care 

le parcurge bunul), proprietarul bunului (persoana care l-a dobândit, care deţine 

dreptul de proprietate asupra acestuia) şi că acţiunile de ascundere sau disimulare 

se pot realiza prin întocmirea sau obţinerea , de către subiectul activ al infracţiunii de 

spălare de bani, de documente false privind provenienţa, apartenenţa, dispoziţia, 

circulaţia sau proprietatea bunului – facturi false, documente de livrare, transport 

fictive, acte de vânzare-cumpărare, donaţii împrumuturi fictive, contracte comerciale 

ce atestă operaţiuni fictive.  

Elementul material al infracţiunii de spălare de bani în varianta prevăzută 

de art. 23 lit. c constă în acţiunea subiectului activ de a dobândi , deţine sau folosi 

bunuri cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. 
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În doctrină s-a arătat că acţiunea de dobândire desemnează fapta unei persoane 

de a deţine cu orice titlu un bun din categoria celor precizate de lege, cunoscând că 

acesta provine din săvârşirea de infracţiuni. Deţinerea sau folosirea desemnează fapta 

unei persoane de a se bucura de un  bun, de a-l folosi, de a-l întrebuinţa şi de a-l 

exploata pe o perioadă determinată sau nedeterminată, temporar sau continuu, dacă 

persoana în cauză cunoaşte că acel bun provine din săvârşirea unei infracţiuni 

prevăzute la litera a.  

În sarcina învinuitului ADRIAN NĂSTASE nu a fost reţinută infracţiunea 

de spălare de bani întrucât aşa cum opinează şi practica instanţei supreme în 

cazul bunurilor, banilor sau al altor valori provenite din săvârşirea unor 

infracţiuni de corupţie sau asimilate acestora prevăzute în secţiunea a 2-a sau a 

3- a din Legea 78/2000 prevederile art. 17 lit.e  nu pot fi reţinute în sarcina 

subiectului activ al acestor infracţiuni, întrucât nu poate fi şi subiect activ al 

infracţiunii de corupţie din care provin banii şi subiect activ al infracţiunii de 

spălare de bani.  

 

* 

*  * 

 

 c) Faptele învinuitei  DANIELA NĂSTASE  întrunesc elementele constitutive 

ale infracţiunilor de: 

 1)  complicitate la luare de mită în formă  continuată prev. de art. 26 

C.pen. rap. la art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu 

modificările ulterioare şi cu  aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că,  în 

perioada 2002 – 2004, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale  i-a 

înlesnit  învinuitului ADRIAN NĂSTASE  primirea de foloase necuvenite de la 

învinuita  IRINA PAULA JIANU,  după cum urmează: 

 - suma de  3.702.843.845 ROL reprezentând contravaloarea  unor bunuri 

achiziţionate din Republica Populară Chineză şi a cheltuielilor ocazionate de 

introducerea acestora în ţară şi transportul intern; 
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 - suma de 2.027.844.822,27 ROL reprezentând contravaloarea lucrărilor de 

tâmplărie  cu geam termopan executate de S.C. REGAL  GLASS SRL  Bacău la 

imobilul din localitatea C......, str. Aleea Trandafirilor nr. 47, judeţul Prahova, 

aparţinând învinuiţilor  ADRIAN NĂSTASE  şi DANIELA NĂSTASE  şi  suportate 

din fondurile S.C. VERTCON S.A. Bacău (1.407.535.800 ROL) şi S.C. REGAL 

GLASS SRL Bacău (620.309.022,27 ROL); 

în scopul menţinerii învinuitei PAULA IRINA JIANU în funcţia de inspector general 

de stat  la Inspectoratul de Stat în Construcţii, respectiv al numirii în această funcţie 

după ce  Inspectoratul de Stat în Construcţii a trecut în subordinea Guvernului, precum 

şi pentru asigurarea  pentru aceasta a unui statut care să îi confere  autoritate deplină în 

cadrul instituţiei  la conducerea căreia se afla. 

 

 2) participaţie improprie la infracţiunea de folosire la autoritatea vamală 

de documente false în legătură cu fapta de corupţie descrisă la punctul 1 şi în 

formă continuată, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap.  la art. 273 din Legea nr. 

86/2006 cu aplic.  art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că, prin intermediul 

învinuitei IRINA PAULA JIANU  a determinat-o pe Popa Cristina, administrator al 

S.C. VERTCON S.A.  Bacău  să folosească la  autoritatea vamală documente de 

transport  şi documente comerciale false pentru introducerea în ţară a bunurilor 

achiziţionate personal, de învinuita DANIELA NĂSTASE sau prin intermediul altor 

persoane, din Republica Populară Chineză sub forma  unor importuri realizate de 

societate şi a înlesnit activitatea numitei Popa Cristina prin procurarea  de documente 

de transport şi comerciale în alb, în vederea completării acestora cu date  nereale şi 

utilizării la autoritatea vamală. 

  

 3) spălare de bani în legătură cu infracţiuni de corupţie în formă 

continuată prev. de art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e 

din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi cu aplic. art. 41 

alin. 2  C.pen., constând în aceea că este beneficiara bunurilor obţinute  de înv.  

ADRIAN NĂSTASE ca urmare a săvârşirii infracţiunii de luare de mită, respectiv a 
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bunurilor importate din Republica Populară Chineză şi a  lucrărilor de tâmplărie 

termopan executate la imobilul proprietate comună din localitatea C......, str. ......,  

judeţul Prahova, în condiţiile în care a cunoscut de la început  provenienţa lor. 

 Infracţiunile au fost comise în concurs  real,  fiind aplicabile dispoziţiile 

art. 33 lit. a C.pen. 

 

 

Capitolul VIII 

Poziţia procesuală a învinuiţilor 

 

 În cursul urmăririi penale, învinuiţii  ADRIAN NĂSTASE, IRINA PAULA 

JIANU şi DANIELA NĂSTASE au refuzat să facă declaraţii cu privire la faptele 

reţinute în sarcina lor, prevalându-se de dispoziţiile art.70 Cpp.  

 

Capitolul IX 

Măsuri  Procesuale 

 

 Prin rezoluţia nr. 68/P/2008 din data de 07.05.2009, organele de urmărire 

penală, în baza prevederilor art. 228 al. 1 Cod de procedură penală, au dispus 

începerea urmăririi penale faţă de  învinuiţii ADRIAN NĂSTASE, IRINA PAULA 

JIANU şi DANIELA NĂSTASE. 

Învinuiţilor le-a fost adus la cunoştinţă conţinutul rezoluţiei, precum şi 

garanţiile sale procesuale, întocmindu-se în acest sens procese verbale: JIANU IRINA 

PAULA – 18.05.2009 (filele 41-49,vol.2), DANIELA NĂSTASE –  25.05.2009     

(filele 30-35, vol. 2),  ADRIAN NĂSTASE –  26.05.2009    (filele 37-39, vol.2). 

În perioada  01-23.02.2010  învinuiţilor li s-a prezentat materialul de urmărire 

penală, activitatea fiind consemnată în procesele  verbale  seria B nr. 0300021       din 

data de 23.02.2010  (Vol. 61, filele 1-2) – învinuit IRINA PAULA JIANU, seria B nr. 

0300018 din data de 10.02.2010 (vol.61, fila 3 ) - învinuit ADRIAN NĂSTASE, seria 

B nr. 0300015 şi 0300016  din data de 08.02.2010 (vol.61, filele 4-5).   
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Capitolul X 

Măsuri Asiguratorii 

 

Prin Ordonanţa nr. 68/P/2008 din 25.01.2010 a Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie  s-

a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale 

învinuiţilor până la concurenţa sumei de 22.646.992.267 ROL. 

Prin procesul-verbal din data de 25.01.2010  a fost indisponibilizat imobilul 

proprietatea învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE, situat în 

Bucureşti, sectorul 1, str. ......, cu nr. de carte funciară ...... şi  cu valoare de impozitare 

1.301.462,51 RON. 

Ordonanţa privind instituirea măsurii asiguratorii şi procesele verbale privind 

aducerea la îndeplinire a acesteia au fost transmise Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară , asupra imobilelor mai sus menţionate fiind înscris dreptul de sechestru. 

Măsura a vizat garantarea aducerii la îndeplinire a măsurii de siguranţă a 

confiscării speciale cu referire la foloasele necuvenite primite de către înv.  ADRIAN 

NĂSTASE, beneficiind şi de complicitatea înv. DANIELA NĂSTASE,  constând în  

contravaloarea unor bunuri achiziţionate din Republica Populară Chineză şi a 

cheltuielilor ocazionate de introducerea acestora în ţară şi transportul intern, 

contravaloarea lucrărilor efectuate la imobilele proprietatea celor doi învinuiţi din 

Bucureşti, str. ...... şi respectiv, com. C......, jud. Prahova. 

Învinuiţii nu au formulat plângere împotriva Ordonanţei prin care s-au instituit 

măsuri asiguratorii. 

Suma de 118.650 USD predată de către martorul Ioan Păun nu a făcut obiectul 

măsurii asiguratorii întrucât prin Ordonanţa nr. 27/P/2008 din 17.10.2008 a Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie  - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de 

corupţie s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra acestei sume aparţinând 

învinuitului ADRIAN NĂSTASE (sumă predată de către martorul Ioan Păun), fiind 

consemnată la Banca Comercială Română – Sucursala Unirea. Măsura a vizat 
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garantarea aducerii la îndeplinire a măsurii de siguranţă a confiscării speciale cu 

referire la foloasele necuvenite primite de către înv. ADRIAN NĂSTASE,  constând 

în contravaloarea materialelor electorale. Precizăm că disjungerea din dosarul nr. 

68/P/2008 cu privire la foloasele electorale a fost conexată la dosarul nr. 27/P/2008. 

 

CAPITOLUL XI  

Structura prejudiciului şi latura civilă 

 

1. Prejudiciul acuzat SC VERTCON  

 Expertiza contabilă a stabilit că SC VERTCON SA a înregistrat pentru 

importurile din China următoarele cheltuieli: 

- valoare importuri                2.577.742.504 ROL 

- obligaţii vamale (taxe vamale, comision vamal,                 644.678.949 ROL 

accize, taxa Asvcuda) 

- valoare de bază din facturile prestatorilor interni       498.678.949 ROL  (fila  

126  din Raportul de expertiză). 

 Expertiza a stabilit, de semenea că pentru lucrările efctuate la „obiectiv C......”, 

SC VERTCON SA a suportat pe cheltuieli lucrări în valoare de 1.407.535.800  ROL 

iar pentru „obiectiv ......”, lucrări în valoare de 1.468.073.933 ROL. ( fila 135 şi fila 

148 din Raportul de expertiză). 

 În concluzie, SC VERTCON SA a fost prejudiciată prin folosirea în scopuri 

contrare societăţii a sumei de 6.596.717.758 ROL, sumă constând în contravaloare 

bunuri importate din China de către învinuiţii ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA 

NĂSATASE, taxe vamale şi contravaloare transport intern, contravaloare lucrări 

„obiectiv C......” şi contravaloare lucrări „obiectiv ......”, ambele imobile aparţinând 

învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE. 

 2. Prejudiciu cauzat SC REGAL GLASS SRL Bacău 

Expertiza a stabilit, că pentru lucrările efectuate la „obiectiv C......”, SC 

REGAL GLASS SRL a suportat pe cheltuieli lucrări în valoare de 811.831.452  
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ROL ( 495.337.437,06 ROL pe cod lucarare l1040123 şi 316.493.915,82 lai pe cod 

lucarare L7170170, fila 135 din Raportul de expertiză). 

În concluzie, SC REGAL GLASS SRL Bacău a fost prejudiciată prin 

folosirea în scopuri contrare societăţii a sumei de 811.831.452  ROL ROL, sumă 

constând în contravaloare lucrări „obiectiv C......”, imobil aparţinând învinuiţilor 

ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE suportate de societate. 

 3. Prejudiciu cauzat SC CONIMPULS SA Bacău 

Expertiza a stabilit, de semenea că pentru lucrările efcetuate la „obiectiv ......”, 

SC CONIMPULS SA a suportat pe cheltuieli lucrări în valoare de 12.610.443.157  

ROL ( fila fila 148 din Raportul de expertiză). 

În concluzie, SC CONIMPULS SA  Bacău a fost prejudiciată prin folosirea în 

scopuri contrare societăţii a sumei de 12.610.443.157  ROL ROL, sumă constând în 

contravaloare lucrări „obiectiv C......” suportate de societate la imobilul aparţinând 

învinuiţilor ADRIAN NĂSTASE şi DANIELA NĂSTASE. 

 Pe parcursul urmăririi penale SC VERTCON SA Bacău, SC CONIMPULS 

SA Bacău şi SC REGAL GLASS SRL Bacău nu s-au constituit părţi civile. 

Procedura de expertiză prev. de art 116 - 120 C. pr. pen., a fost realizată cu fiecare 

dintre acestea. Precizăm că societăţile mai sus menţionate nu şi-au desemnat expert 

parte şi nu au formulat obiecţiuni cu privire la Raportul de expertiză. 

* 

 În consecinţă, constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează 

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

legal administrate, în baza art. 262 pct. 1 lit. a C.pr.p. 

 

D I S P U N E M :  

 
1. Punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a 

inculpaţilor: 
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1. IRINA PAULA JIANU, ……, pentru infracţiunile de: 

- dare de mită în formă continuată prev.  de art. 255 C.pen. rap. la art. 6 din 

Legea  nr. 78/2000 cu modificările ulterioare şi cu aplic. art. 41 alin. 2  C.pen., 

- participaţie improprie la infracţiunea de folosire a bunurilor societăţilor  

comerciale într-un scop contrar intereselor acestora, în legătură  directă cu infracţiunea 

de dare de mită,  în formă continuată prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap. la art. 272 

pct. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată combinat cu art. 17 lit. h din  Legea  nr. 

78/2000 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,  

- participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată 

în legătură  cu fapte de corupţie, în formă continuată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la 

art. 290  C.pen. comb.  cu art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplic.  art. 41 alin. 

2 C.pen., 

- participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual la legea contabilităţii 

în legătură cu fapte de corupţie şi în formă  continuată prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. 

rap. la art.  37 din  Legea nr. 82/1991 republicată cu referire la  art. 289 C.pen. 

comb. cu art. 17 lit. c din Legea  nr. 78/2000 cu modificările ulterioare cu aplic. 

art.  41 alin. 2 C.pen.,  

- participaţie improprie la infracţiunea de folosire de acte falsificate  prev. de 

art. 31 alin. 2 rap. la art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al 

României, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.,  

- spălare de bani în legătură cu fapte de corupţie şi în formă continuată prev. de 

art. 23 alin. 1 lit. b din  Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 17 lit. e din Legea 

nr. 78/2000 cu modificările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 

Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. 

 

2) ADRIAN NĂSTASE, …… pentru infracţiunile de: 

- luare de mită în formă continuată prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. cu aplic. 

art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările ulterioare şi cu aplic. art. 41 alin. 2  

C.pen.,  
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-  şantaj  prev. de art. 131  din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi 

completările ulterioare 

Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. 

 

3) DANIELA NĂSTASE, ……  pentru infracţiunile de: 

- complicitate la luare de mită în formă  continuată prev. de art. 26 C.pen. rap. 

la art. 254 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările 

ulterioare şi cu  aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.,   

- participaţie improprie la infracţiunea de folosire la autoritatea vamală de 

documente false în legătură cu fapta de corupţie descrisă la punctul 1 şi în formă 

continuată, prev. de art. 31 alin. 2 C.pen. rap.  la art. 273 din Legea nr. 86/2006 cu 

aplic.  art. 41 alin. 2 C.pen., 

-  spălare de bani în legătură cu infracţiuni de corupţie în formă continuată prev. 

de art. 23 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 

78/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi cu aplic. art. 41 alin. 2  

C.pen. 

Toate cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen. 

În conformitate cu art. 264 C.p.p. rap la art. 29 pct. 1 lit. „a” din C.p.p. 

dosarul se înaintează Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, urmând a 

fi citaţi : 

INCULPAŢII :  

DANIELA NĂSTASE,  

IRINA PAULA JIANU,  

ADRIAN NĂSTASE,  

 

PĂRŢILE VĂTĂMATE:   

IOAN PĂUN -  

SC VERTCON SA,  

SC CONIMPULS SA,  
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SC REGAL GLASS SRL,  

 

MARTORII :  

- Păun Ioan,  

- Creţu Octavian,  

- Rocsin Valentina,  

- Simion Gheorghe-Viorel,  

- Manolache Daniela,  

- Ţibu Mihai,  

- Anastasescu Marieta,  

- Corbeanu Smaranda,  

- Oţel Emilia Maria,  

- Deju Vasile,  

- Jora Magdalena,  

- Sechelariu Sergiu,  

- Bălănescu Bogdan-Eugeniu,  

- Boboc Gheorghe,  

- Rusu Ciprian,  

- Grigoraş Constanţa,  

- Popescu-Nistorescu Mihaela,  

- Cîmpeanu Dumitru,  

- Ungureanu Ionel,  

- Şopu Marian,  

- Ganea Elena,  

- Rotaru Sorin,  

- Sedai-Clos Villy,  

- Florea Dorin,  

- Avram Valerică,  

- Trandafir Dorel, 

- Amîiei Constantin,  
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- Chirilă Ionel,  

- Năstase Adrian,  

- Juncu Bebi,  

- Alexe Alice-Maria,  

- Mânzală Nicolae,  

- Deju Ştefan,  

- Hriban Ioan,  

- Micu Adrian,  

- Irimia Dorin,  

- Mihu Nicolae,  

- Focşa Cezar Necolai,  

- Deniş Petrică,  

- Gavriluţ Constantin,  

- Proca Ioan,  

- Popa Cristina,  

- Boblea Doina,  

- Budău Albert,  

- Donca Ioan,  

- Gabor Gheorghe,  

- Dornea Dacica,  

- Oţel Alina Mihaela,  

- Coca Rodica-Greta,  

- Simion Marcela,  

- Hofman Eugen,  

- Berechet Radu-Mihail,  

- Rocsin Sever-Teodor,  

- Gabăr Ioan,  

- Ardelean Florica-Lucia,  

- Opriş Andra-Lavinia,  

1 - Opriş Vladimir-Codruţ,  
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- Urducea Ion,  

- Mihăilă Ana,  

- Grigore Gheorghe,  

        
      ALTE DATE : 

 - Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de  600.000.000 ROL care vor fi 

suportate de inculpaţi în solidar. 

 - În conformitate cu dispoziţiile art. 357, 445 C.pr.pen. instanţa urmează să 

dispună anularea înscrisurilor false . 

 - În temeiul art.267 Cpr.pen.  se menţin măsurile asiguratorii.  

  

 
PROCURORI, 

 

MORARU IORGA MIHAELA 

 

VARTIC MARIUS CĂTĂLIN  

 
 
 


