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SECȚIA DE COMBATERE A INFRACȚIUNILOR 

ASIMILATE INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE 

 

                     Operator date nr. 4472 

                Dosar penal nr. 349/P/2012 

 

       Verificat sub aspectul legalității și 

temeiniciei, conform art. 328 alin. 1 

C.p.p. și art. 222  din OUG nr.   

43/2002  

       PROCUROR ŞEF SECȚIE, 

 

 

 

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

                  28 mai 2019 

 

(.....), procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de 

combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, 

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus 

privind pe inculpații: 

Mircea Sandu, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de 

mită și spălare de bani, 

Elisabeta Sandu, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de 

complicitate la luare de mită și spălare de bani și suspecții, 

(.....), cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită și 

spălare de bani și (.....), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de 

complicitate la dare de mită și spălare de bani,  

 

C O N S T A T: 

 

Situația de fapt pe scurt  

În data de 02.10.2009 inculpatul Mircea Sandu a primit cu sprijinul soției 

sale, inculpata Elisabeta Sandu, cu titlu de mită, suma de 724.000 lei de la 

suspecții (.....) și (.....), în scopul de a îndeplini acte privitoare la atribuțiile și 

însărcinările avute în aceeași perioadă în calitate de funcționar (în sensul legii 

penale), președinte al Federației Române de Fotbal (FRF), în concret, în legătură 

cu încheierea contractelor de asistență juridică nr. (.....)20.10.2009 și nr. 

(.....)20.10.2009 cu SCPA ,,(.....)”, contracte în baza cărora în data de 19.05.2011, 

suspectul (.....) a obținut de la FRF, prin intermediul Biroului Executorilor 

Judecătorești Asociați (.....), (.....) și (.....) (dosar nr. (.....)2011), suma de 

11.705.626 lei, în urma unor proceduri de executare silită, inițiate la cererea 

creditorului SCPA ,,(.....)”. 
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 Considerații preliminare relevante în cauză privind persoanele fizice și 

juridice ce fac obiectul dosarului  

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 69/2000, „federaţiile sportive 

naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea 

cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe 

ramuri de sport”.  

De asemenea, potrivit art. 35 alin. 2 din acelaşi act normativ „federaţiile 

sportive naţionale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, 

autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ”.  

Legea nr. 69/2000 prevede în mod expres că acestea se organizează şi 

funcţionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile 

prezentei legi şi cu statutele federaţiilor internaţionale corespondente. Federația 

Română de Fotbal este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără 

scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală și neutră din punct de vedere politic, 

religios și etnic.  

Inculpatul Mircea Sandu a fost în perioada de referință președintele 

Federației Române de Fotbal având calitatea de funcționar în sensul legii penale, 

conform disp. art. 308 C.p. 

În art. 38 alin. 1-7 din Statutul Federației Române de Fotbal sunt 

menţionate atribuţiile Preşedintelui, aceasta fiind conform alin. 1 și 3 persoana 

care reprezintă şi angajează legal Federaţia Română de Fotbal în relaţiile cu 

membrii afiliaţi şi cu alte persoane fizice sau juridice și care verifică aplicarea şi 

respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului şi regulamentelor FRF în întreaga 

activitate a federaţiei. 

Inculpata Elisabeta Sandu era la data faptelor soția inculpatului Mircea 

Sandu fiind persoana care l-a ajutat pe acesta să primească suma de 724.000 lei cu 

titlu de mită. 

Suspecta (.....) era la vremea respectivă avocat coordonator al SCPA ,,(.....)” 

iar suspectul (.....) era soțul acesteia. 

 

În fapt: 

În data de 26.05.2006 pe rolul Tribunalului București Secția a VI-a 

Comercială a fost înregistrată sub nr. (.....)/2006 acțiunea formulată de FRF 

reprezentată de inculpatul Mircea Sandu, în calitate de președinte, împotriva CN 

Loteria Română SA, având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând 

20 % din încasările din pronosticurile sportive efectuate, conform art. 71 alin. 1 

lit. e din Legea nr. 69/2000, aferentă anilor 2003, 2004 și 2005. 

Prin sentința comercială nr. (.....) din data de 04.12.2007 pronunțată în 

dosarul nr. (.....)/2006 al Tribunalului București s-a admis în parte acțiunea 

formulată de FRF în contradictoriu cu CN Loteria Română SA și a fost obligată 

pârâta să plătească reclamantei suma de 17.140.124,18 lei. În acea cauză, FRF a 

fost reprezentată de suspecta (.....) în calitate de avocat.  

Prin decizia nr. (.....) din 13.10.2008, Curtea de Apel București a admis 

apelul declarat de CN Loteria Română SA împotriva sentinței Tribunalului 

București și a schimbat sentința în tot, în sensul respingerii acțiunii ca 
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neîntemeiată. În cursul judecării cauzei în apel suspecta (.....) a participat din 

partea FRF la procedura de conciliere cu pârâta CN Loteria Română SA. 

Prin decizia nr. (.....) din data de 05.05.2009 pronunțată în dosarul nr. 

(.....)/32006, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul FRF împotriva 

deciziei comerciale nr. (.....) din 13.10.2008 a Curții de Apel București, rămânând 

astfel definitivă sentința Tribunalului București. În cursul judecării cauzei în 

recurs, FRF a fost reprezentată de SCPA ,,(.....)”. 

După 3 zile de la câștigarea procesului, în data de 08.05.2009, FRF 

reprezentată de inculpatul Mircea Sandu, în calitate de președinte, a formulat o 

nouă cerere de chemare în judecată a CN Loteria Română SA (dosar nr. (.....)2009 

al Tribunalului București) similară cu cea anterioară, solicitând obligarea pârâtei 

la plata sumei reprezentând 20 % din încasările din pronosticurile sportive 

efectuate, conform art. 71 alin. 1 lit. e din Legea 69/2000, de data aceasta aferentă 

anilor următori, respectiv 2006, 2007 și 2008. 

Așa cum rezultă inclusiv din încheierile pronunțate în cauză, reclamanta 

FRF a fost reprezentată în dosarul respectiv de suspecta (.....) și numitul (.....) cu 

delegația avocațială nr. (.....)  din data de 18.06.2009. Delegația a fost emisă în 

baza contractului de asistență juridică nr. (.....)  din data de 17.06.2009 încheiat 

între FRF și SCPA ,,(.....)”. Numărul de contract aparține societății de avocați și 

nu a fost identificat nici în original și nici în copie în evidențele FRF.  

La termenul din data de 18.06.2009 s-a amânat cauza pentru citarea pârâtei 

și comunicarea cererii precizatoare a SCPA ,,(.....)” iar la termenul din data de 

24.09.2009, din motive administrative, s-a amânat cauza.  

La vremea respectivă, sfârșitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie 

2009 între inculpatul Mircea Sandu, în calitate de președinte al FRF și suspecta 

(.....) în calitate de avocat, se consolidase o relație profesională și o încredere 

reciprocă, urmare a îndelungatei colaborări avute la nivelul FRF.   

Astfel, așa cum rezultă din înscrisurile cauzei, suspecta (.....) reprezentase 

FRF, încă din perioada în care avea calitatea de avocat stagiar, în cadrul 

contractului de asistență juridică nr. (.....) din data de 03.04.2001 încheiat între 

FRF, reprezentată de inculpatul Mircea Sandu și Cabinetul de Avocatură (.....). În 

continuare, între pe de o parte FRF reprezentată de inculpatul Mircea Sandu și 

Cabinet Individual Avocat (.....) și ulterior, SCPA ,,(.....)” s-au încheiat mai multe 

contracte de asistență juridică.  

Practic, în toată această perioadă, suspecta (.....) s-a aflat în anturajul 

inculpatului Mircea Sandu în privința activității de serviciu a acestuia la nivelul 

FRF relativ la raporturile litigioase în care federația de fotbal s-a aflat cu diferite 

persoane fizice sau juridice.  

Așa cum s-a arătat, în anul respectiv, ICCJ stabilise definitiv în favoarea 

FRF și în detrimentul CN Loteria Română SA, dreptul asupra sumelor 

reprezentând 20 % din încasările din pronosticurile sportive efectuate, aferente 

anilor 2003, 2004 și 2005, în cuantum de 17.140.124,18 lei.  

În condițiile în care, obiectul noului litigiu dintre FRF și CN Loteria 

Română SA era în esență identic, în privința tuturor aspectelor, cu cel al litigiului 

soluționat definitiv de ÎCCJ în favoarea FRF, mai puțin perioada pentru care se 

solicitau pretențiile financiare, respectiv 2006, 2007 și 2008, era firesc să existe 
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pentru FRF și avocații săi speranța legitimă că vor avea câștig de cauză și în noul 

dosar, lucru care s-a și întâmplat ulterior. De altfel, instanța de judecată a făcut 

trimitere expresă în hotărârea pronunțată, la decizia ÎCCJ prin care se tranșase cu 

titlu definitiv problema de drept ce constituia obiectul litigiului. 

În acest context, inculpatul Mircea Sandu și suspecta (.....) au întrevăzut 

obținerea unor avantaje patrimoniale reciproce în legătură cu litigiul dintre FRF și 

CN Loteria Română SA, ce făcea obiectul dosarului nr. (.....) /3/2009 aflat pe rolul 

Tribunalului București. 

Suma ce se preconiza a fi câștigată de FRF în urma acestui litigiului, de o 

manieră aproape certă în condițiile arătate, era una considerabilă, de ordinul 

zecilor de milioane de lei, având în vedere că și în primul dosar, FRF obținuse 

obligarea aceleași pârâte la plata unei sume importante, respectiv 17.140.124,18 

lei. În plus, suma ce se prefigura a fi obținută putea fi chiar mai mare, având în 

vedere creșterea progresivă anuală a activității privind pronosticurile sportive la 

nivelul CN Loteria Română SA, aspect reliefat inclusiv în cadrul litigiului 

anterior. Într-adevăr, ulterior, ca urmare a câștigării litigiului, instanța a obligat 

CN Loteria Română SA la plata sumei de aprox. 90.000.000 lei în favoarea FRF. 

Pe fondul acestor împrejurări, între inculpatul Mircea Sandu și suspecta 

(.....) a intervenit o înțelegere infracțională în sensul că, în schimbul unei sume 

consistente de bani, inculpatul Mircea Sandu, în calitate de președinte al FRF, să 

încheie cu SCPA ,,(.....)” contracte de asistență juridică privitoare la litigiul 

respectiv, care să prevadă în favoarea societății de avocați, un comision de succes 

în cuantum de 10 % din sumele ce urmau să fie obținute de FRF de la CN Loteria 

Română SA.  

În continuare, din partea inculpatului Mircea Sandu s-a implicat în 

activitatea infracțională, soția acestuia inculpata Elisabeta Sandu iar din partea 

suspectei (.....), soțul acesteia, suspectul (.....). Implicarea celor doi a fost 

determinată de modalitatea concretă prin care s-a pus în executare activitatea 

infracțională de remitere a sumei de bani ce formează obiectul infracțiunilor de 

dare și luare de mită. Respectiva sumă de bani a fost mascată sub forma unor 

drepturi și obligații fictive între pe de o parte, inculpata Elisabeta Sandu și pe de 

altă parte, suspecții (.....) și (.....), în cadrul unor raporturi juridice plăsmuite 

anume în acest sens. 

Prin urmare, între părți a intervenit o înțelegere infracțională prin care o 

parte (suspecții (.....) și (.....)) s-a arătat dispusă să plătească celeilalte părți 

(inculpatului Mircea Sandu prin intermediul soției sale Elisabeta Sandu) o sumă 

de bani necuvenită în schimbul obținerii din partea acesteia din urmă a unei 

conduite favorabile intereselor sale în cadrul însărcinărilor avute în calitate de 

președinte al FRF. 

Inculpata Elisabeta Sandu și suspecții (.....) și (.....) au pus în executare 

activitatea infracțională de dare, respectiv primire, a folosului necuvenit din 

conținutul constitutiv al infracțiunilor de dare și luare de mită, fiind pe deplin 

conștienți de caracterul ilicit al rezoluției adoptate. 

 Astfel, în data de 02.10.2009 între promitenții-vânzători (.....) și (.....) și 

promitenta-cumpărătoare Elisabeta Sandu s-a încheiat o tranzacție autentificată 

sub nr. (.....)/02.10.2009 de BNPA ,, (.....)” privitoare la nerespectarea obligației 
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prevăzută într-un antecontract de vânzare-cumpărare vizând obținerea autorizației 

de construire în termenul stipulat în antecontract, tranzacție în baza căreia 

suspecții (.....) și (.....) au achitat inculpatei Elisabeta Sandu cu titlu de daune, 

suma de 724.000 lei. 

Înțelegerea infracțională dintre inculpații Mircea Sandu și Elisabeta Sandu 

și suspecții (.....) și (.....) a fost reflectată și materializată în privința folosului 

necuvenit obținut de inculpatul Mircea Sandu, de suma de 724.000 lei prevăzută 

în contractul de tranzacție, iar în privința conduitei de serviciu la care inculpatul 

Mircea Sandu s-a obligat în schimbul primirii acestei sume, de acțiunile 

întreprinse de acesta în calitate de președinte al FRF relativ la încheierea 

contractelor de asistență juridică nr. (.....)20.10.2009 și nr. (.....)20.10.2009 cu 

SCPA ,,(.....)”. 

(….) 

 Toate înscrisurile în legătură cu această tranzacție, respectiv antecontractul 

de vânzare-cumpărare datat 22.09.2008, notificările atribuite inculpatei Elisabeta 

Sandu datate 20.08.2009 și 28.08.2009 și procesul-verbal de conciliere datat 

15.09.2009, reprezintă înscrisuri contrafăcute în sensul că sunt antedate, în 

realitate acestea fiind întocmite în contextul încheierii tranzacției din data de 

02.10.2009 și atestă raporturi juridice nereale între părți cu singurul scop de a 

conferi drepturi și obligații fictive acestora, care au constituit ulterior obiectul 

tranzacției.       

În acest context, în schimbul obținerii sumei de 724.000 lei intrată în data 

de 02.10.2009 în patrimoniul comun al soților Sandu, în data de 20.10.2009, 

inculpatul Mircea Sandu, în calitate de președinte al FRF, a încheiat două 

contrate de asistență juridică cu SCPA ,,(.....)” reprezentată de (.....) respectiv, 

contractul de asistență juridică înregistrat la FRF - Cabinetul Președintelui sub nr. 

(.....)20.10.2009 și contractul de asistență juridică înregistrat la societatea de 

avocați sub nr. (.....)20.10.2009, contracte care au prevăzut pe lângă onorariul de 

3.500 de euro/dosar, un onorariu de succes de 10% plus TVA, din sumele 

câștigate, inclusiv în cadrul litigiilor cu CN Loteria Română SA.  

Ulterior, în baza acestor contracte, în urma unor proceduri de executare 

silită inițiate de SCPA ,,(.....)”, suspectul (.....) a obținut de la FRF suma de 

11.705.626 lei, reprezentând onorariu de succes aferent litigiului dintre FRF și 

CN Loteria Română ce a făcut obiectul dosarului nr. (.....)3/2009 al Tribunalului 

București. 

Tranzacția dintre inculpata Elisabeta Sandu și suspecții (.....) și (.....) are un 

caracter trucat, ocult și disimulat fiind astfel încheiată prin fraudă la lege, părțile 

urmărind prin încheierea ei o cauză ilicită și imorală, specifică infracțiunilor de 

dare și luare de mită.  

Această concluzie rezultă neîndoielnic din coroborarea circumstanțelor în 

care s-a încheiat tranzacția din data de 02.10.2009, inclusiv conținutul acesteia și 

celelalte înscrisuri arătate mai sus, de circumstanțele în care s-a desfășurat 

activitatea de serviciu a inculpatului Mircea Sandu în calitate de președinte al FRF 

în privința încheierii contractelor de asistență juridică nr. (.....)20.10.2009 și nr. 

(.....)20.10.2009 cu SCPA ,,(.....)”. 

(.....) 
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Având în vedere poziția deținută și autoritatea de care se bucura la nivelul 

FRF inculpatul Mircea Sandu, pentru suspecții (.....) și (.....) a fost evident că în 

vederea asigurării intereselor lor la nivelul acestei persoane juridice este necesar 

și suficient să îl motiveze material pe inculpatul Mircea Sandu, președintele FRF, 

lucru care s-a și dovedit ulterior ca fiind adevărat, inculpatul încheind din partea 

FRF cele două contracte arătate.   

(.....) 

 

Mijloace de probă 

(.....) 

În drept 

1. Fapta inculpatului Mircea Sandu care, 

În data de 02.10.2009, cu ajutorul inculpatei Elisabeta Sandu, în scopul de a 

îndeplini acte privitoare la atribuțiile și însărcinările avute, așa cum au fost 

reținute mai sus, în calitate de funcționar (în sensul legii penale), președinte al 

Federației Române de Fotbal (FRF) în legătură cu încheierea în data de 

20.10.2009 a contractelor de asistență juridică nr. (.....)20.10.2009 și nr. 

(.....)20.10.2009 cu SCPA ,,(.....)”, a primit cu titlu de mită suma de 724.000 lei de 

la (.....) și (.....), disimulată sub forma unei plăți făcute în cadrul unui contract de 

tranzacție autentificat sub nr. 1139 de BNPA ,, (.....) ” încheiat la data de 

02.10.2009 între inculpata Elisabeta Sandu și numiții (.....) și (.....), în condițiile 

arătate în expozitivul prezentului rechizitoriu,  

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: 

- luare de mită prev. de art. 289 C.p. cu referire la art. 6 din Legea 

78/2000 și art. 308 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. 

2. Fapta inculpatei Elisabeta Sandu care, cu intenție directă, 

În data de 02.10.2009, l-a ajutat pe soțul său, inculpatul Mircea Sandu să 

primească cu titlu de mită, suma de 724.000 lei, de la numiții (.....) și (.....), 

disimulată sub forma unei plăți făcute în cadrul unui contract de tranzacție 

autentificat sub nr. 1139 de BNPA ,, (.....) ” încheiat la data de 02.10.2009 între 

inculpata Elisabeta Sandu și numiții (.....) și (.....), în condițiile arătate în 

expozitivul prezentului rechizitoriu, în schimbul îndeplinirii de către acesta a unor 

acte privitoare la atribuțiile și însărcinările avute, așa cum au fost reținute mai sus, 

în calitate de funcționar (în sensul legii penale), președinte al Federației Române 

de Fotbal (FRF),  

 întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: 

- complicitate la luare de mită prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 289 C.p. 

cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 și art. 308 C.p., cu aplic. art. 5 C.p 

   

 Cu privire la infracțiunea de dare de mită 

Se constată că activitate infracțională imputată suspecților (.....)și (.....), se 

încadrează în dispozițiile art. 255 C.p. (1968), rap. la art. 6 din Legea 78/2000, 

rap. la art. 5 C.p., respectiv art. 26 C.p., rap. la art. 255 C.p. (1968), rap. la art. 6 

din Legea 78/2000, rap. la art. 5 C.p. și s-a desfășurat în perioada octombrie 2009. 

Pentru infracțiunea menționată legea prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 

ani. În cazul infracțiunii de dare de mită legea penală mai favorabilă este legea 
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anterioară datei de 01.02.2014. În aceste condiții, conform art. 154 alin. l lit. d 

C.p., termenul general de prescripție pentru infracțiunea arătată este de 5 ani. 

Conform art. 155 alin. l C.p., cursul termenului prescripției răspunderii 

penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză. Prin 

Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curții Constituționale a României, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 518/25.06.2018, a fost admisă excepția de 

neconstituționalitate și s-a constatat că soluția legislativă care prevede 

întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea 

„oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. l 

C.p., este neconstituțională. 

În considerente s-a reținut că dispozițiile art. 155 alin. l C.p. sunt lipsite de 

previzibilitate și, totodată, contrare principiului legalității incriminării, întrucât 

sintagma „oricărui act de procedură” din cuprinsul acestora are în vedere și acte 

ce nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului, nepermițându-i acestuia să 

cunoască aspectul întreruperii cursului prescripției și al începerii unui nou termen 

de prescripție a răspunderii sale penale. Curtea a mai constatat că soluția 

legislativă anterioară, prevăzută la art. 123 alin. l din Codul penal din 1969, 

îndeplinea condițiile de previzibilitate impuse prin dispozițiile constituționale 

analizate în prezenta cauză, întrucât prevedea întreruperea cursului prescripției 

răspunderii penale doar prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia 

comunicat, în cauza în care persoana vizată avea calitatea de învinuit sau inculpat. 

Or, în aceste condiții, se constată că decizia Curții Constituționale are valențele 

unei legi penale mai favorabile. 

În condițiile în care până la împlinirea termenului de prescripție generală de 

5 ani nu s-a efectuat în continuare urmărirea penală față de suspecții (.....) și (.....) 

întrucât nu au fost îndeplinite condițiile prev. de art. 305 alin. 3 C.p.p. și nici nu a 

existat vreo întrerupere a cursului prescripției răspunderii penale, în acord cu 

Decizia CCR nr. 297/2018, se va dispune clasarea cauzei în privința infracțiunii 

de dare de mită respectiv complicitate la dare de mită reținută în sarcina 

suspecților (.....) și (.....), întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.   

 

Cu privire la infracțiunea de spălare de bani 

Se va dispune clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare 

de bani și implicit complicitate la spălare de bani, prev. art. 29 alin. lit. b din 

Legea 656/2002, în privința numiților Mircea Sandu, Elisabeta Sandu, (.....) și 

(.....), având în vedere că nu sunt îndeplinite condițiile de tipicitate ale normei de 

incriminare sub aspectul cerinței ca activitatea de disimulare a provenienței 

bunurilor să fie ulterioară consumării infracțiunii predicat, fapta nefiind astfel 

prevăzută de legea penală.    

 

Cu privire la infracțiunile de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals  

Se va dispune clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

înșelăciune presupus a fi comisă de numita (.....) având în vedere că prejudiciul 

reclamat, respectiv, suma de 11.997.303,79 lei, plătită de FRF în cadrul 

procedurilor de executare silită inițiate de creditorul SCPA ,,(.....)”, are ca temei 

contractele de asistență juridică nr. (.....)20.10.2009 și nr. (.....)20.10.2009 
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încheiate între FRF și SCPA ,,(.....)”, contracte față de care nu s-a evidențiat și 

nici invocat de părți vreo conduită dolosivă tipică infracțiunii de înșelăciune, 

condiții în care fapta nu este prevăzută de legea penală. Din contră, așa cum s-a 

arătat în cuprinsul rechizitoriului, părțile au fost în deplină cunoștință de cauză în 

privința condițiilor în care au fost încheiate cele două contracte. Pe cale de 

consecință, nu pot fi reținute nici infracțiunile prev. de art. 289 C.p. și art. 291 

C.p. pretins a fi comise cu prilejul procedurilor de executare silită a FRF.     

 

Cu privire la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată 

Pentru considerente menționate anterior privitoare la intervenirea 

prescripției răspunderii penale, se va dispune clasarea cauzei și în privința 

infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată comisă în luna octombrie 

2009 de suspecții (.....) și (.....) și respectiv inculpata Elisabeta Sandu, prev. de art. 

290 C.p., rap. la art. 5 C.p., relativ la înscrisurile descrise anterior reprezentate de 

tranzacția din data de 02.10.2009, antecontractul de vânzare-cumpărare datat 

22.09.2008, notificările datate 20.08.2009 și 28.08.2009 și procesul-verbal de 

conciliere datat 15.09.2009.  

 

Cu privire la infracțiunea de evaziune fiscală 

Conform dosarului de executare silită nr. (.....)2011 al Biroului 

Executorilor Judecătorești Asociați (.....), (.....) și (.....) rezultă că SCPA ,,(.....)” în 

calitate de creditor a acceptat să primească de la debitorul FRF, prin reprezentant 

convențional, suspectul (.....), suma de 11.705.626 lei. Așa cum rezultă din 

documentele financiare, suspectul (.....) a evidențiat impozitul aferent sumei de 

11.705.626 lei obținute de FRF în cadrul contractelor de asistență juridică nr. 

(.....)20.10.2009 și nr. (.....)20.10.2009, condiții în care fapta cercetată nu 

îndeplinește condițiile de tipicitate prevăzute în norma de incriminare, respectiv 

art. 9 alin. 1 lit. a și c din Legea 241/2005.  

 

Cu privire la măsura confiscării speciale  

Prin ordonanța nr. 349/P/2012 din data de 15.06.2017 s-a dispus instituirea 

măsurii asiguratorii a sechestrului penal asupra unor bunuri imobile din 

patrimoniu inculpaților Mircea Sandu și Elisabeta Sandu până la concurența 

sumei de 724.000 lei. Ulterior, la datele de 05.04.2018 și 02.05.2018 au fost 

modificate măsurile asiguratorii dispuse. În temeiul disp. art. 289 C.p. suma de 

724.000 lei face obiectul confiscării speciale. Suma respectivă a intrat în luna 

octombrie 2009 în patrimoniul comun al soților Sandu. Având în vedere că în 

prezent între cei doi foști soți a intervenit partajul voluntar al bunurilor obținute în 

timpul căsătorie fără vreo mențiune cu privire la suma de 724.000 lei, apreciem că 

această sumă trebuie confiscată în cuantum egal de la cei doi, respectiv 362.000 

lei de la Mircea Sandu și 362.000 lei de la Elisabeta Sandu. 

 

(.....) 
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Faţă de acestea, constatând că au fost respectate dispozițiile legale care 

garantează aflarea adevărului şi că urmărirea penală este completă, existând 

probele necesare şi legal administrate,  

În temeiul dispoziţiilor art. 327 lit. a C.p.p., art. 327 alin. 3 C.p.p., art. 16 

alin. 1 lit. b teza I și f C.p.,  

 

D I S P U N: 

 

          1. Trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților 

Mircea Sandu, (.....), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită 

prev. de art. 289 C.p. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 și art. 308 C.p., cu 

aplic. art. 5 C.p. și 

Elisabeta Sandu, (.....), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate 

la luare de mită, prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 289 C.p. cu referire la art. 6 din 

Legea 78/2000 și art. 308 C.p., cu aplic. art. 5 C.p.  

 

(…..) 

8. Conform dispoziţiilor art. 329 alin. 2 C.p.p. şi art. 36 alin. 1 lit. c C.p.p. 

prezentul rechizitoriul însoţit de dosarul cauzei şi 2 copii certificate ale 

rechizitoriului pentru a fi comunicate inculpaților se trimite Tribunalului 

București, competent să judece cauza în fond, urmând a fi citaţi în instanţă:    

                                       

Inculpați:  

Mircea Sandu – (.....) 

Elisabeta Sandu – (.....) 

Martori: 

(.....) 
9. În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. 1 C.p.p, se stabilesc cheltuieli 

judiciare în cuantum de 200 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpați.  

  

                          PROCUROR, 

                                              (.....)   
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