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2
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PROCUROR ŞEF SECȚIE 

 

 

 

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

12 septembrie 2017 

 

Procuror (...) din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secția de 

Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției; 

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de 

mai sus, privind pe inculpatul 

VREME VALERIAN, cercetat sub control judiciar, sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de: 

- abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori 

pentru altul un folos necuvenit, prevăzută și pedepsită de art.13
2
 din Legea 

nr.78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cp. și art.309 C.p., cu aplicarea 

art.5C.p. 

(...)  

 

E X P U N   U R M Ă T O A R E L E: 

I. ÎN FAPT 
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I.1 DATE PRVIND MODALITATEA DE SESIZARE 

 

(...) 

Având în vedere că atât în dosarul nr.204/P/2017 cât și în dosarul nr. 

205/P/2017 sunt cercetate aceleași fapte, prin ordonanța nr.205/P/2017 din 

03.05.2017 s-a dispus  reunirea  dosarelor  205/P/2017 şi 204/P/2017  şi 

continuarea cercetărilor  într-un singur dosar, respectiv nr.204/P/2017 (...). 

 

I.2 DESCRIEREA PE SCURT A FAPTELOR 

 

La data de 17.08.2011, inculpatul Vreme Valerian, în calitate de 

ministru al comunicațiilor și societății informaționale, fără a organiza o 

licitație publică (încălcând dispozițiile art.122 lit.b din OUG nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii), a încheiat cu 

D.Con-Net AG, în calitate de lider al asocierii formată din D-Con.Net Gmbh, 

(...) AG, (...) AG și (...) SRL, contractul de furnizare produse 

nr.108/17.08.2011, având ca obiect închirierea pe o durată de 16 luni și 13 zile 

cu opțiune de cumpărare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor 

software Microsoft în școli, deși Acordul-cadru de furnizare nr.32/12.08.2009 

nu permitea încheierea unui astfel de contract subsecvent, cauzând în acest 

mod, atât un prejudiciu în valoare totală de 11.291.793,99 euro repercutat în 

patrimoniul Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, cât și un 

folos patrimonial necuvenit, în acelaşi cuantum, în favoarea D.Con-Net AG. 

Prejudiciul cauzat Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale, precum și folosul necuvenit de care a beneficiat D-con.net AG, 

îl reprezintă diferența dintre suma plătită de Ministerul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale (13.904.599 Euro)  și suma care a fost facturată de 
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către SC (...) SRL către D-con.net AG, deoarece prin organizarea unei licitații 

publice în condiții concurențiale prețul ar fi fost foarte apropiat de cel facturat 

de SC (...) SRL către D-con.net AG (2.612.805,01 euro). 

Motivul pentru care D-con.net AG a achiziționat licențele educaționale 

prin intermediul SC (...) SRL, a fost acela că licențele educaționale care au făcut 

obiectul contractului subsecvent de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 în 

acordul Campus and School Agreement (”CASA”) din 2011 au fost vândute 

după un model pe două nivele, prin care un distribuitor achiziționează licențele 

de la (...) iar un Revânzător autorizat pentru produse Educaționale (AER) 

achiziționează licențele de la distribuitor pentru vânzarea ulterioară către 

clientul final. În acordul CASA din 2011, SC (...) SRL era distribuitor, iar SC 

(...) SRL era Revânzător autorizat pentru produse Educaționale (AER). Prețul 

total de vânzare de la (...) către SC (...) SRL a fost de aproximativ 2,5 milioane 

Euro. 

 

I.3.DESCRIEREA PE LARG A FAPTELOR 

 

Din materialul probator administrat în cauză referitor la împrejurările în 

care a fost încheiat contractul de furnizare de produse nr. 108/17.08.2011 

având ca obiect achiziția dreptului de utilizare a licențelor educaționale 

Microsoft, au rezultat următoarele: 

Precizări referitoare la expresia ”licențe educaționale”. 

Având în vedere faptul că obiectul contractului de furnizare produse 

nr.108/17.08.2011, l-a constituit achiziția dreptului de utilizare a licențelor 

educaționale Microsoft destinate unităților de învățământ de stat, se impun 

unele clarificări cu privire la expresia ”licențe educaționale”.  

Expresia ”licențe educaționale” a fost utilizată prima dată în HG 

nr.1778/2004 pentru atribuirea competenței Secretariatului General al 
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Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de 

licențe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educaționale 

Microsoft. 

Din analiza prevederilor din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la HG nr.1778/2004 

(…), rezultă următoarele: 

-expresia utilizată în actul normativ de ”licențe educaționale” se referă la 

drepturile de utilizare a mai multor produse software, dintre care unele cu 

utilizare generală, neavând caracteristici speciale pentru utilizarea expresă în 

sistemul educației, cum ar fi: Enterprise Desktop Professional Platform (pachet 

ce includea Windows Desktop System Upgrade, Office Professional, Core 

Client Acces License), Windows Server 2003, Exchange Server 2003, System 

Management Server, Share Point Portal Server. 

-în Anexa nr.2 - „Microsoft Campus and School Agreement” la H.G. nr. 

1778/2004 s-a menţionat faptul că expresia „client educaţional eligibil” 

înseamnă „orice utilizator educaţional calificat identificat în Anexa A ca fiind 

eligibil pentru licenţierea şi folosirea produselor în baza programului Campus 

License sau School License”. În Anexa A au fost menţionate categoriile de 

„utilizatori educaţionali calificaţi”: instituţiile educaţionale (respectiv 

instituţiile academice sau de învăţământ acreditate, instituţiile ori organizaţiile 

non-profit recunoscute care desfăşoară, în mod constant, activităţi de 

învăţământ), birourile administrative ale unei instituţii educaţionale, personalul 

didactic, studenţii, bibliotecile şi muzeele publice, instituţiile publice de 

cercetare ş.a. 

În concluzie, caracterul „educaţional” al licenţelor este determinat de 

statutul beneficiarului sau natura instituţiei beneficiare a drepturilor de 

utilizare a produselor software, care trebuie să facă parte din una dintre 

categoriile de „utilizatori educaţionali calificaţi” şi, în această calitate, este 

eligibil pentru licenţierea în baza unor programe specifice, cum ar fi „School 

License” sau „Campus License”. 
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Scurtă prezentare privind obţinerea de către Guvernul României a 

drepturilor de utilizare a produselor software Microsoft destinate instituţiilor 

publice şi unităţilor de învăţământ de stat (licențe educaționale). 

Perioada 2004-2008. 

În perioada 2004 - 2008, obţinerea de către Guvernul României a 

drepturilor de utilizare a produselor software Microsoft destinate instituţiilor 

publice şi unităţilor de învăţământ de stat a fost reglementată, în mod distinct, 

de mai multe acte normative, după cum urmează: 

a) Prin H.G. nr. 470/2004 (…) pentru atribuirea competenţei 

Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de 

închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, ministrul pentru 

coordonarea Secretariatului General al Guvernului a fost mandatat să semneze, 

în numele Guvernului României, contractul comercial de închiriere de licenţe 

referitor la produsele Microsoft cu (...). 

În acest sens, Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului 

a încheiat cu (...), prin reprezentantul său, (...), contractul comercial de 

închiriere de licenţe nr. (...)/15.04.2004, pentru o perioadă de 5 ani, având ca 

obiect transmiterea drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software 

Microsoft, utilizatorilor din cadrul administraţiei publice centrale din România. 

În obiectul acestui contract nu au fost cuprinse şi licenţele destinate unităţilor 

de învăţământ („licenţele educaţionale”). 

b) Prin H.G. nr. 1778/2004 (…), pentru atribuirea competenţei 

Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului 

comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru 

produsele educaţionale Microsoft, publicată în Monitorul Oficial nr.1011 din 

data de 02.11.2004, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al 

Guvernului a fost mandatat să semneze, în numele Guvernului României, 
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extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe nr. (...)/15.04.2004, 

pentru produsele educaţionale Microsoft. 

La art.3 din H.G. nr. 1778/2004 s-a prevăzut că Secretariatul General al 

Guvernului, după recepţia licenţelor educaţionale Microsoft va transfera aceste 

licenţe, fără plată, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care, pe baza unor 

contracte de comodat, le va distribui către unităţile şi instituţiile de învăţământ 

de stat beneficiare, acestea fiind responsabile de instalarea produselor software 

într-un număr corespunzător necesarului stabilit la nivelul ministerului. 

În consecinţă, prin încheierea actului adiţional nr.1/02.11.2004, în temeiul 

dispoziţiilor H.G. nr. 1778/2004, obiectul contractului comercial de închiriere 

de licenţe nr. (...)/15.04.2004 a fost extins pentru produse educaţionale 

Microsoft. 

Extinderea limitelor împuternicirii acordate de Guvernul României 

Secretariatului General al Guvernului, prin H.G. nr. 470/2004, în legătură cu 

închirierea de licenţe pentru produse software, s-a realizat printr-un act 

normativ cu forţă juridică egală, respectiv prin H.G. nr. 1778/2004. 

Modalitatea în care obiectul contractului comercial de închiriere de 

licenţe nr. (...)/15.04.2004 a fost extins pentru produse educaţionale Microsoft, 

face obiectul cercetărilor în dosarul înregistrat la nivelul Direcției Naționale 

Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de 

corupție, sub nr. (...)/2015. 

c) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a preluat 

competenţele Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului 

comercial de închiriere de licenţe nr. (...)/2004 în temeiul dispoziţiilor H.G. 

nr.199/2008 (…) privind preluarea de către Ministerul Comunicaţiilor şi 

Tehnologiei Informaţiei a competenţelor Secretariatului General al Guvernului, 

aferente contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele 

Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004. 
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În actul normativ mai sus menţionat au fost prevăzute reglementări 

distincte pentru licenţele Microsoft necesare autorităţilor şi instituţiilor publice 

beneficiare (art. 3) şi „licenţele educaţionale” care urmau să fie transferate 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru a fi distribuite 

unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat beneficiare (art.4). 

Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 199/2008, licenţele 

educaţionale Microsoft, suplimentar furnizate în baza contractului comercial de 

închiriere de licenţe nr.(...)/15.04.2004, urmau a fi transferate de către 

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, fără plată, Ministerului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, care, pe baza unor contracte de comodat, 

urma să le distribuie către unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat 

beneficiare. 

În actul normativ menţionat s-a prevăzut că Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului va centraliza situaţia echipamentelor de tehnica de 

calcul, a licenţelor existente şi a necesarului de licenţe, pe care o va comunica 

Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, până la data de 30 

martie a fiecărui an. 

Având în vedere cele două categorii de licenţe, respectiv cele destinate 

instituţiilor publice şi cele destinate unităţilor de învăţământ (licenţe 

educaţionale) se constată faptul că în perioada 2004-2009, drepturile de 

utilizare a produselor software pentru cele doua categorii distincte de 

utilizatori au fost închiriate în baza unor acte normative diferite. 

Perioada 2009 - 2012. 

Achiziţia pentru instituţiile publice a dreptului de utilizare a produselor 

software, prin închiriere cu opţiune de cumpărare - HG 460/2009. 

Din analiza dispoziţiilor H.G. nr.460/2009 (…) pentru atribuirea 

competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de a 

desfăşura procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu 
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publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea încheierii 

unui acord-cadru ce are ca obiect achiziţia dreptului de utilizare de produse 

software prin închiriere cu opţiune de cumpărare rezultă următoarele: 

1. Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale i-a fost atribuită 

competenţa de a desfăşura procedura de atribuire în vederea încheierii unui 

acord-cadru multianual, valabil în perioada 2009 - 2012, pentru achiziţia 

dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de 

cumpărare, prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărâre, necesare instituţiilor publice 

beneficiare. În Anexa nr. 1 la hotărâre (parte integrantă din actul normativ şi, 

implicit, cu aceeaşi forţă juridică) s-a prevăzut că produsele software ce urmau a 

fi achiziţionate erau următoarele: Desktop Package, Windows Server Standard, 

Exchange Server Standard, System Management Server, SharePoint Portal 

Server, MSQL Server. Numărul de licenţe de tip Desktop Package a fost stabilit 

în raport cu numărul de „calculatoare eligibile”. 

2. Potrivit dispoziţiilor din art. 1 alin. (2), instituţiile publice beneficiare 

sunt instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, care fac 

parte din administraţia centrală şi ai căror conducători sunt ordonatori de 

credite, precum şi instituţiile aflate în subordonarea, în coordonarea sau sub 

autoritatea acestora. 

3. La art. 2 alin. (2) s-a prevăzut că „după încheierea acordului-cadru, 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va semna în numele 

Guvernului României un contract prin care va achiziţiona dreptul de utilizare a 

produselor software prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. Înainte de semnarea contractului, instituţiile publice 

beneficiare prevăzute în anexa nr. 2 vor confirma cantitatea de produse software 

solicitată, comanda urmând a se face pe baza centralizării acestor rezultate." 

4. În anexa nr.2 la hotărâre au fost prevăzute cantităţile şi instituţiile 

publice beneficiare. La rubrica „Denumirea instituţiei” au fost menţionate 29 de 
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instituţii si autorităţi publice beneficiare, respectiv ministere, oficii naţionale, 

agenţii etc., iar în dreptul fiecăreia a fost prevăzut tipul şi numărul de licenţe 

necesare. 

Pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a fost prevăzut un 

număr total de 5.294 licenţe, din care 4.589 licenţe Desktop Package (în raport 

cu numărul de „calculatoare eligibile"), 213 licenţe Windows Server Standard 

şi câte 164 de licenţe Exchange Server Standard, System Management Server, 

Share Point Portal Server. 

5. La art. 4 alin. (1) din hotărâre s-a dispus că „în vederea încheierii 

contractelor subsecvente, fiecare instituţie publică beneficiară, prin intermediul 

ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se afla ori în 

nume propriu, va face o solicitare Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale, prin care va preciza numărul şi tipul produselor software cu 

privire la care urmează să exercite dreptul de utilizare”. 

În perioada 2004-2009, licenţele pentru produsele software utilizate de 

unităţile şi instituţiile de învăţământ („licenţele educaţionale”) au fost 

dobândite în baza H.G. nr. 1778/2004, prin care Guvernul României a extins 

împuternicirea iniţială acordată Secretariatului General al Guvernului, în 

mod expres, pentru a închiria astfel de licenţe. Deşi licenţele educaţionale au 

avut un regim juridic expres reglementat, în H.G. nr. 460/2009 nu au fost 

prevăzute norme referitoare la închirierea licenţelor destinate unităţilor şi 

instituţiilor de învăţământ. 

Aspectele de mai sus, privind licențele educaționale, au fost reținute și în 

Raportul de control întocmit de Guvernul României, cu nr. de înregistrare 

(...).2013, privind verificările efectuate la MSI și la MEN în legătură cu 

închirierea de licențe educaționale (…). 

După adoptarea H.G. nr. 460/2009 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale a organizat o licitație publică în cadrul căreia oferta câştigătoare 
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a fost cea depusă de asocierea D-con.net AG, D-con.net Gmbh, (...) AG, (...) 

AG, (...) S.R.L şi (...) S.R.L., în valoare de 90.182.344,76 EUR (fără TVA). 

În urma desfăşurării procedurii de atribuire, Ministerul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale a încheiat cu D-con.net AG - lider de asociere, 

acordul-cadru de furnizare nr. 29/31.07.2009 (…). 

Ca urmare a recomandărilor formulate de observatorii din cadrul Unităţii 

pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, referitoare la faptul că 

acordul - cadru nu conţinea preţurile unitare ale produselor solicitate prin 

documentaţia de atribuire, precum şi faptul că în conţinutul acesteia a fost 

consemnată valoarea maximă estimată în cuantum de 200.000.000 EUR, 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi D-con.net AG - lider 

asociere, au semnat Acordul nr. 30/07.08.2009 (…) de încetare a acordului - 

cadru de furnizare nr.29/31.07.2009. 

Ulterior, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a încheiat 

cu D-con.net AG, în calitate de lider al asocierii formate din D-con.net AG, D-

con.net Gmbh (...) AG, (...) AG şi (...) S.R.L., acordul-cadru de furnizare nr. 

32/12.08.2009 (…). Prin acest acord-cadru s-a stabilit ca atribuirea contractelor 

subsecvente să fie realizată în baza preţurilor unitare din oferta financiară 

declarată câştigătoare şi în limita necesitaţilor autorităţii contractante. 

În acordul-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 s-au prevăzut 

următoarele: 

-obiectul acordului l-a constituit „furnizarea dreptului de utilizare de 

produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare, pe baza acestuia 

urmând a fi încheiate contractele subsecvente” - pct. 2.1.; 

-promitentul-furnizor s-a obligat să livreze promitentului-achizitor 

(Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale), sub forma închirierii cu 

opțiune de cumpărare, drepturile neexclusive de utilizare a produselor 

software menţionate în anexa nr.1 la acord, destinate utilizatorilor din 

cadrul administraţiei publice centrale din România - pct. 3.2.; 
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-durata acordului a fost stabilită la maxim 41 luni, respectiv pentru 

perioada august 2009 (începând cu data semnării de către ambele părți a 

acordului) până la 31 decembrie 2012, când încetează să mai producă efecte -

pct. 6.1. și pct. 6.2.; 

-cantitatea previzionată de drepturi de utilizare neexclusive a produselor 

software care urmau să fie livrate în baza contractelor subsecvente a fost de 

minim 150.000 produse software - maxim 500.000 produse software, cantităţile 

urmând a fi stabilite în contractele subsecvente pentru fiecare interval rămas - 

pct. 7.1. 

Din analiza conţinutului anexei nr. 1 (lista produselor) şi a anexei nr.5 

(oferta comercială conţinând cantităţile şi preţurile unitare) la acordul-cadru, 

rezultă că obiectul acordului-cadru l-a reprezentat achiziţia drepturilor de 

utilizare pentru următoarele produse, în cantităţile şi la preţurile următoare: 

-pachetul ProDesktop (pachet ce conţinea Windows Vista Enterprise 

Upgrade, MS Office Profesional Plus, MS Core CAL - Windows Server CAL, 

Exchange Server CAL, Share Point Portal Server CAL, SMS CAL - 153 364 

unităti, la preţul unitar anual de 179,11 EUR; 

-Windows Server Standard 2008 - 7.612 unităţi, la preţul unitar anual de 

203,44 EUR; 

-Exchange Server Standard 2007 - 803 unităţi, la preţul unitar anual de 

230,56 EUR; 

-System Center Configuration Manager 2007 - 1.108 unităţi, la preţul 

unitar anual de 148,34 EUR; 

-Office Share Point Server 2007 - 540 unităţi, la preţul unitar anual de 

1.284,17 EUR; 

-MSQL Server Standard - 1 unitate, la preţul unitar anual de 629,69 EUR. 

Urmare acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009, Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a încheiat cu D-con.net AG, lider al 

asocierii contractante formate din D-con.net AG, D-con.net Gmbh, (...) AG, (...) 
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AG şi (...) S.R.L., contractul subsecvent de furnizare produse nr. 

35/09.09.2009 (…), înregistrat la minister sub nr. 4077/09.09.2009. 

Obiectul contractului l-a constituit livrarea către Ministerul Comunicaţiilor 

şi Societăţii Informaţionale, sub forma închirierii pe o durată de 3 ani, cu 

opţiune de cumpărare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor 

software Microsoft menţionate în anexa nr. 1 la contract „pentru instituţiile 

publice beneficiare, astfel cum acestea au fost definite prin H.G. 460/2009”. 

În anexa nr. 1 la contract, denumită „Preţuri şi cantităţi”, au fost descrise 

produsele software, menţionate cantităţile şi preţurile, care corespund cu cele 

prevăzute în acordul - cadru nr. 32/12.08.2009. 

(...) 

 

Închirierea de drepturi de utilizare a produselor software destinate 

unităţilor de învăţământ („licenţe educaţionale”). 

Drepturile de utilizare a produselor software Microsoft în unităţile de 

învăţământ au fost închiriate initial în baza actului adiţional nr.1/02.11.2004 la 

contractul comercial de închiriere de licenţe nr. (...)/15.04.2004, încheiat în 

temeiul dispoziţiilor H.G. nr. 1778/2004. 

La data de 30.11.2009 a încetat dreptul de utilizare a produselor software 

destinate unităţilor de învăţământ distribuite prin Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Situaţia utilizării produselor software a fost reglementată prin încheierea 

contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 (…), care s-a realizat în 

împrejurările care vor fi prezentate în continuare. 

Corespondenţa transmisă de (...) S.R.L. în legătură cu licenţele 

educaţionale. 

În perioada 2010-2011, (...) S.R.L a transmis o bogată corespondenţă 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Ministerului 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în legătură cu drepturile de 

utilizare a produselor software destinate unităţilor de învăţământ („licenţe 

educaţionale"), după cum rezultă din Raportul de control întocmit de Guvernul 

României, cu nr. de înregistrare (...).2013, privind verificările efectuate la MSI 

și la MEN în legătură cu închirierea de licențe educaționale (…), fiind 

exemplificate următoarele: 

a) Cu adresa înregistrată la cabinetul ministrului comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale sub nr. 1321/19.03.2010 (…), (...) Ltd. a comunicat Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale faptul că Ordinul de înscriere 

Microsoft School nr. 9911274/2004, emis în baza „Microsoft Campus and 

School Agreement” nr. UM011113 din 05.11.2004 a expirat la data de 

30.11.2009, şi ca urmare, „nici Guvernul României şi niciunul dintre afiliaţii 

săi nu mai sunt licenţiaţi pentru a folosi produsele Microsoft livrate în baza 

acestui ordin". 

Adresa poartă menţiunea că a fost transmisă, în copie, şi Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnului ministru (...). 

În acest context se impune precizarea că, în luna noiembrie 2004, au fost 

închiriate drepturile de utilizare pentru produse software destinate unităţilor de 

învăţământ („licenţe educaţionale"), distinct de drepturile aferente produselor 

software utilizate de autorităţile şi instituţiile publice. 

b) Cu adresa înregistrată la cabinetul ministrului comunicațiilor și societății 

informaționale, Vreme Valerian, sub nr.807 din 24.02.2011, (…) transmisă, în 

copie, şi Cabinetului Primului Ministru și Secretariatului General al Guvernului, 

au fost comunicate următoarele: 

„Vă informăm prin prezenta că Ordinul de înscriere Microsoft School nr. 

9911274, încheiat între Guvernul României (prin Secretariatul General al 

Guvernului) şi (...), în vigoare de la data de 5 noiembrie 2004, a expirat pe data 

de 30 noiembrie 2009. 
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Urmare acestui fapt am transmis către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului şi către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale o ofertă pentru continuarea folosirii legale a licenţelor 

Microsoft, în cadrul unui contract similar Microsoft School prin intermediul 

Acordului - cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009, încheiat cu Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

Având în vedere că oferta specială cu valabilitate de un an a expirat la 

data de 6 Noiembrie 2010 şi că până în acest moment nu am primit nici un 

răspuns, vă rugăm să ne transmiteţi, până la data de 30 Noiembrie 2010, 

decizia Dumneavoastră referitoare la acceptarea acestei oferte. 

În cazul în care Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

decide să nu reînnoiască contractul Microsoft School, vă solicităm ca pe data 

de 1 decembrie 2010 să ne faceţi dovada încetării utilizării licenţelor Microsoft 

pe toate calculatoarele înscrise în acord."  

c) Cu adresa înregistrată la cabinetul ministrului comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale sub nr.45 din 06.01.2011 (…), (...) S.R.L. a comunicat 

următoarele: 

„Urmare a informării primite de la partenerul nostru D-con.AG/(...) 

înţelegem că negociaţi în acest moment semnarea unui contract subsecvent (...) 

privind licenţele Microsoft ce urmează a fi folosite în sistemul educaţional 

public.(s.n.) 

Vă reamintim că vechiul contract de licenţiere a expirat la data de 30 

Noiembrie 2009. De la acea dată şi până în prezent licenţele respective sunt 

folosite în afara cadrului legal, drept pentru care am transmis în data de 15-

apr-2010, sub nr. 1726, oferta noastră de preţ special pentru înrolarea 

licenţelor care se utilizează în sistemul educaţional public.” 

Adresa conţine menţiunea că a fost transmisă, în copie, şi ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului - (...). 
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Corespondenţa dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

(...) 

* * * 

Din corespondenţa prezentată anterior rezultă următoarele: 

-Necesarul de licenţe educaţionale ce urmau a fi închiriate pentru 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectiv pentru 

staţiile de lucru şi serverele din sistemul educaţional public a fost comunicat de 

către ministrul (...), cu adresa nr. 10.126/19.01.2011, respectiv 179.259 licenţe 

pentru pachete de tip Desktop Educaţional şi 6.828 licenţe pentru sisteme de 

operare Windows Server. 

Cu adresa nr.12211/05.07.2011, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului, (...), a solicitat într-un mod ferm şi imperativ ministrului Vreme 

Valerian să ia măsurile necesare pentru a asigura licenţele necesare în sistemul 

educaţional, în cantităţile specificate în adresa nr. 10.126/19.01.2011, anterior 

menţionată. 

Încheierea si executarea contractului de furnizare produse nr. 

108/17.08.2011. 

Temeiul juridic al încheierii contractului de furnizare produse nr. 

108/17.08.2011. 

În preambulul contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 s-a 

consemnat faptul că acest contract a fost încheiat în baza următoarelor acte 

normative şi documente: 

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 460/2009 pentru atribuirea competenţei Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de a desfăşura procedura de licitaţie 
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deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ 

de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord - cadru ce are ca obiect 

achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de 

cumpărare; 

- Acordul - cadru de furnizare nr. 32 din data de 12.08.2009; 

- Nota privind licenţele pentru produse Microsoft utilizate de către 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) în şcoli, 

aprobată în şedinţa Guvernului României din data de 06.07.2011 

(nr.20/16545/DNA/08.07.2011); 

- Solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

10126/19.01.2011. 

Prin urmare, contractul de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 (…),  a 

fost încheiat avându-se în vedere „Nota privind licenţele pentru produsele 

Microsoft utilizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului în şcoli”, în care inculpatul Vreme Valerian, în calitate de ministru al 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, fără a mai organiza o licitație 

publică, a invocat „existenţa acordului - cadru încheiat pe baza H.G. nr. 

460/2009, acord care permite încheierea unui contract subsecvent referitor la 

suplimentarea numărului de licenţe ale MECTS, pentru şcoli”, deși acordul-

cadru nu permitea încheierea unui astfel de contract subsecvent. 

Nota privind licenţele pentru produsele Microsoft utilizate de către 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în şcoli (…). 

Inculpatul Vreme Valerian, în calitate de ministru al comunicaţiilor şi 

societăţii informaţionale, şi (...), în calitate de ministru al educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului, au semnat nota comună denumită „Notă privind 

licenţele pentru produse Microsoft utilizate de către MECTS în şcoli”, în care 

au susţinut următoarele: 

„Având în vedere 
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1) Faptul că la data de 30 noiembrie 2009 a expirat Ordinul de înscriere 

Microsoft School nr. 9911274 încheiat între Guvernul României (prin 

Secretariatul General al Guvernului) şi (...), ordin referitor la folosirea licenţelor 

Microsoft pentru şcoli; 

2) Necesitatea intrării în cadru legal şi a continuării folosirii licenţelor 

Microsoft, pe acestea bazându-se, între altele, platforma utilizată în 

laboratoarele şcolare de informatică, necesitate justificată prin adresa MECTS 

nr. 10126/19.01.2011 şi fundamentarea anexată acesteia; 

3) Existenţa acordului - cadru încheiat pe baza H.G. nr. 460/2009, acord 

care permite încheierea unui contract subsecvent referitor la suplimentarea 

numărului de licenţe ale MECTS, pentru şcoli. 

Extinderea valabilităţii ofertei (...) cum reiese din adresa nr. 45/06.01.2011 

primită de MCSI; 

Propunem: 

1.Încheierea unui contract subsecvent acordului - cadru 32/12.08.2009, 

contract care să permită continuarea folosirii licenţelor în şcoli; 

2.Alocarea, la rectificarea bugetară aferentă anului 2011, pentru Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în conformitate cu prevederile H.G. 

460/2009, a creditelor de angajament în sumă de 61.740.000 lei pentru perioada 

1 iulie 2011 - 31 decembrie 2012, la titlul Bunuri şi Servicii pentru Programul 

”Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software”. Pentru anul 2011 

creditele bugetare aferente Programului mai sus menţionat sunt în sumă de 

20.580.000 lei. 

3.Plata se va face în 3 rate semestriale egale, astfel: 

-27 Decembrie 2011 - suma de 20.580.000 Lei; 

-25 Iulie 2012- suma de 20.580.000 Lei; 

-27 Decembrie 2012- suma de 20.580.000 Lei. ” 

W
W

W
.JU

RI.R
O



 

18 

 

Prin adresa nr. 20/16545/D.N.A. din data de 12.07.2011, Secretariatul 

General al Guvernului a transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale faptul că „în şedinţa Guvernului din data de 6 iulie 2011 a fost 

aprobată Nota privind licenţele pentru produse Microsoft utilizate de către 

MECTS în şcoli”. 

Nota menţionată poartă la rubrica „aprobat” semnătura prim-ministrului 

(...). 

* * * 

Împrejurarea consemnată în nota mai sus prezentată, în sensul că, 

Acordul-cadru încheiat în baza H.G. nr. 460/2009 „permite încheierea unui 

contract subsecvent referitor la suplimentarea numărului de licenţe ale 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru școli” este 

necorespunzătoare adevărului din următoarele considerente: 

1. Dispoziţiile H.G. nr. 460/2009 nu au reglementat dobândirea dreptului 

de utilizare a licenţelor necesare unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat, ci numai a dreptului de utilizare a produselor software necesare 

instituţiilor publice. 

Prin hotărârea menţionată, Guvernul României a împuternicit Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale să achiziţioneze pentru şi în numele 

său dreptul de utilizare a produselor software pentru instituţiile publice. 

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 460/2009 şi datele cuprinse în Anexa 

nr. 2 la hotărâre (parte integrantă din actul normativ), se constată faptul că 

împuternicirea acordată de Guvernul României a fost limitată la achiziţia 

dreptului de utilizare a produselor software necesare celor 29 instituţii publice 

prevăzute în mod expres. Pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului a fost prevăzut un necesar de 5.294 licenţe, altele decât licenţele 

educaţionale. 
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2. Acordul - cadru invocat în nota mai sus menţionată, respectiv, acordul-

cadru nr.32/12.08.2009 a fost încheiat în temeiul dispoziţiilor H.G. nr. 

460/2009, fiind limitat la împuternicirea acordată de Guvernul României 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin acest act normativ. 

Prin urmare, acordul-cadru nu permitea încheierea unui contract subsecvent 

pentru achiziţia dreptului de utilizare a licenţelor necesare unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat. 

S-a constatat că, prin nota aprobată de primul-ministru, în care s-au 

consemnat împrejurări necorespunzătoare adevărului, s-a creat aparenţa de 

legalitate pentru încheierea contractului subsecvent de furnizare produse nr. 

108/17.08.2011, având ca obiect achiziţia dreptului de utilizare a licenţelor 

educaţionale Microsoft destinate unităţilor de învăţământ de stat, contract care 

excede dispoziţiilor H.G. nr. 460/2009. 

În legătură cu modificarea şi completarea actelor normative, în cazul de 

faţă H.G. nr.460/2009, sunt relevante dispoziţiile art. 13 din Regulamentul 

privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte 

normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat 

prin H.G. nr. 561/2009, care stabilesc: 

„În scopul exclusiv al raportării şi al informării cu privire la evoluţia 

procesului de soluţionare a unor probleme specifice, la stadiul implementării 

documentelor de politici publice şi/sau a actelor normative iniţiatorii 

elaborează şi transmit Guvernului o notă. 

Nota nu poate constitui temei juridic pentru elaborarea, avizarea şi 

adoptarea unui act normative. 

Înaintea prezentării notei în cadrul şedinţei Guvernului, aceasta se 

transmite de către iniţiator Cabinetului Primului-Ministru.” 

Potrivit dispoziţiilor menţionate, o notă aprobată de primul-ministru nu 

reprezintă un act normativ şi, cu atât mai mult, nota nu poate constitui temei 
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juridic pentru adoptarea actelor normative, fără a se respecta procedura legală 

inclusiv de modificare şi completare a acestora. 

Prin urmare, singura modalitate de modificare a unui act normativ, aşa cum 

este hotărârea de Guvern, se poate realiza printr-un alt act normativ de acelaşi 

nivel sau de nivel superior, aşa cum reglementează prevederile art. 58 alin. (1) şi 

(3) din Legea nr. 24/2000, respectiv: 

„După intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata existenţei 

acestuia pot interveni diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, 

completarea, abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea (....). 

Evenimentele legislative pot fi dispuse prin acte normative ulterioare de 

acelaşi nivel sau de nivel superior, având ca obiect exclusiv evenimentul 

respectiv, dar şi prin alte acte normative ulterioare care, în principal, 

reglementează o anumită problematică, iar ca măsură conexă dispun asemenea 

evenimente pentru a asigura corelarea celor două acte normative interferente.” 

În concluzie, împuternicirea acordată de Guvernul României Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin H.G. nr. 460/2009 în vederea 

încheierii unui acord-cadru multianual, valabil în perioada 2009 - 2012, pentru 

achiziţia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de 

cumpărare, prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărâre, necesare instituţiilor publice 

beneficiare,nu putea fi extinsă, printr-o notă semnată de ministrul educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului, (...) şi ministrul comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale, Vreme Valerian şi aprobată de primul-ministru, (...). 

După cum s-a arătat mai sus, dispoziţiile art. 13 din Regulamentul privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 

precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin H.G. 

nr. 561/2009, prevăd că „În scopul exclusiv al raportării şi al informării cu 

privire la evoluţia procesului de soluţionare a unor probleme specifice, la 
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stadiul implementării documentelor de politici publice şi/sau a actelor 

normative iniţiatorii elaborează şi transmit Guvernului o notă”. 

Așadar, având în vedere faptul că o notă aprobată de primul-ministru nu 

reprezintă un act normativ şi, cu atât mai mult, nota nu poate constitui temei 

juridic pentru adoptarea actelor normative, fără a se respecta procedura legală 

inclusiv de modificare şi completare a acestora, respectiva notă nu putea fi 

avută în vedere pentru a justifica încheierea contractului de furnizare produse 

nr. 108/17.08.2011, fără organizarea unei licitații publice, cu încălcarea 

dispozițiilor art.122 lit.b din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii (actual art.104 alin.1 lit.b, alin.2 din 

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice). 

* * * 

Prevederile contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, (…). 

În baza „Notei privind licenţele pentru produsele Microsoft utilizate de 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în şcoli, 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin inculpatul Vreme 

Valerian, a încheiat cu D-CON.NET AG - lider de asociere, contractul de 

furnizare produse nr.108/17.08.2011 (subsecvent Acordului cadru de furnizare 

nr. 32/12.08.2009). 

Obiectul contractului subsecvent l-a constituit obligaţia furnizorului de a 

livra către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale „sub forma 

închirierii pe o durată de 16 luni şi 13 zile, cu opţiune de cumpărare, drepturile 

neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft menţionate în 

Anexa1”. 

La pct. 6.1. din contractul de furnizare produse nr.108/17.08.2011 s-a 

prevăzut că următoarele documente constituie anexe la contract: 

„a. Lista de produse software, preţuri şi cantităţi - Anexa 1; (...)  
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c.Declaraţie (...) - Anexa 3; (...) 

e.Contractele şi formularele Microsoft („Formular de semnături”, 

„Contract Campus and School”, „înscriere School”, Amendament”) - Anexa 

4A; 

f.Propunerea financiară a Promitentului-furnizor - Anexa 5; (…)”. 

Din datele cuprinse în anexa nr. 1, denumită „Preţuri şi cantităţi” se 

constată următoarele: 

-numărul de licenţe de tip pachet ProDesktop şi Windows Server Standard 

2008 este identic cu cel transmis către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

(...), cu adresa nr. 10126/19.01.2011; 

-discountul era aplicabil „doar pentru licenţele (...) folosite exclusiv în 

sistemul educational”, de unde rezultă că obiectul contractului l-a constituit, în 

mod exclusiv, dreptul de utilizare al licenţelor educaţionale (destinate unităţilor 

de învăţământ de stat). 

În concluzie, se constată că numărul de licenţe educaţionale, respectiv 

179.259 licenţe pentru pachete de tip ProDesktop şi 6.828 licenţe pentru 

produse Windows Server Standard 2008, închiriate de Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pentru Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost stabilit în baza adresei nr. 

10126/19.01.2011, semnată de (...). 

De asemenea, în anexa nr. 1 la contractul subsecvent s-a menţionat că la 

sfârşitul perioadei de licenţiere se poate opta pentru cumpărarea licenţelor 

utilizate în acel moment la un preţ egal cu preţul de închiriere pe 18 luni." 

În anexa 3 la contractul de furnizare de produse nr. 108/17.08.2011, (...) 

S.R.L. a menţionat următoarele: 

„Prin prezenta confirmăm că în sensul prezentului contract cadru de 

furnizare nr.32/12.08.2009 (...) noţiunile de ProDesktop, Desktop Package şi 

Desktop Educaţional sunt identice şi au în componenţă următoarele produse: 
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Windows 7 upgrade 

Microsoft Office Professional Plus 

Microsoft Core CAL (Windows Server CAL, Exchange CAL, 

SharePoint portal server CAL, SMS CAL) 

Sufixul „Educaţional” atribuit produselor de mai sus se referă exclusiv la 

modul de utilizare al acestor produse, respectiv în sistemul de învăţământ şi nu 

face referire la versiuni diferite.” (s.n.) 

Preţul prevăzut în contractul de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 a fost 

de 13.904.599 EUR, urmând a fi plătit în 3 rate. Preţul unitar (după aplicarea 

discountului) a fost de 53,73 EUR/licenţă/an pentru licenţele ProDesktop şi 

73,01 EUR/licenţă/an pentru licenţele Windows Server Standard 2008. 

* * * 

Prin adresa nr. 12/18.08.2011 (…), D-con.net AG a transmis Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, că „prin acceptarea înrolării de 

către (...) a contractului Campus and School no. X20 - 00397, perioada scursă 

de la expirarea vechiului contract şi data prezentului contract menţionat mai 

sus este acoperită de noul program de licenţiere”. 

Astfel, odată cu încheierea contractului subsecvent de furnizare produse nr. 

108/17.08.2011 având ca anexă, printre altele, contractul Campus and School 

no. X20-00397, a fost reglementat şi dreptul de utilizare a produselor software 

Microsoft pentru şcoli, livrate în baza Ordinului de înscriere Microsoft School 

nr. 9911274/05.11.2004, care a expirat la data de 30.11.2009. 

Plăţile efectuate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale reprezentând contravaloarea licenţelor educaţionale. 

a) Sursele de finanţare 

Prin aprobarea „Notei privind licenţele pentru produsele Microsoft 

utilizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în 

şcoli”, fostul prim - ministru, (...), a aprobat alocarea creditelor bugetare 
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aferente programului „Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse 

softward” pentru anul 2011, în sumă de 20.580.000 lei, reprezentând dreptul de 

utilizare a licenţelor educaţionale. 

Prin adresa nr. 2873/15.07.2011 (…), Ministerul Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale a solicitat Ministerului Finanţelor Publice să aibă în 

vedere la următoarea rectificare bugetară alocarea suplimentară de credite 

bugetare aferentă anului 2011, în sumă de 20.580.000 lei, precum şi alocarea 

suplimentară de credite de angajament în sumă de 61.740.000 lei, necesară 

pentru Programul „Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse softward”. 

Potrivit dispoziţiilor art.40 din O.G. nr. 10/2011 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, publicată în Monitorul 

Oficial nr.560 din data de 05.08.2011, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale a fost autorizat „să suplimenteze creditele de angajament 

aferente titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

(FEN) postaderare" cu suma de 65.162 mii lei şi, corespunzător, să introducă 

modificările în anexe”. 

Din cele prezentate mai sus, rezultă că, prin rectificarea bugetară, pentru 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale nu au fost aprobate 

credite de angajament necesare achiziţionării dreptului de utilizare a licenţelor 

educaţionale, ci numai credite de angajament pentru proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel că la încheierea contractului 

subsecvent de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 au fost încălcate și 

următoarele prevederi legale: 

- art. 4 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora  „în vederea realizării 

acţiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în 

limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar 

respectiv”; 
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- pct. 1 - „Angajarea cheltuielilor”, paragraful 9 din Anexa la O.M.F.P. nr. 

1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 

modificările şi completările ulterioare, care stabilesc: „Pentru acţiunile 

multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita 

creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerciţiul bugetar respectiv”. 

Din „Fişa Programului Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse 

software”, anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, rezultă că acest program se referă la 

achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu 

opţiune de cumpărare, în numele Guvernului României, pentru instituţiile 

publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, precum şi toate 

instituţiile publice aflate în subordine, coordonare sau sub autoritatea acestora, 

astfel cum au fost definite prin H.G. nr. 460/2009, şi nu la achiziţionarea 

dreptului de utilizare a licenţelor educaţionale (în sensul de licenţe utilizate în 

sistemul educaţional). 

b) Situaţia plăţilor efectuate pentru licenţele educaţionale 

Potrivit notificării de cesiune nr. 928285/24.01.2012, transmisă de (...) 

Bank către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (…), în baza 

contractului de factoring nr. 186/28.09.2009, D-con.net AG a cesionat către (...) 

Bank, toate drepturile, garanţiile, acţiunile şi privilegiile sale relativ la creanţele 

deţinute în baza acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 şi a contractului 

subsecvent de furnizare produse nr.35/09.09.2009, solicitând „confirmarea 

expresă a acordului privind cesiunea oricărei creanţe ulterioare ce derivă din 

acest Acord Cadru, respectiv la acest moment a Contractului de furnizare 

produse nr. 108 din 17.08.2011”. 

Prin adresa nr. 295/25.01.2012, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale a confirmat primirea notificării şi a transmis (...) Bank, că se 
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angajează în mod irevocabil să efectueze plata creanţelor cesionate către (...) 

Bank. 

Potrivit Raportului de control întocmit de Guvernul României, cu nr. de 

înregistrare (...).2013, privind verificările efectuate la MSI și la MEN în 

legătură cu închirierea de licențe educaționale (…), din valoarea totală a 

contractului subsecvent de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, în sumă de 

13.904.599 euro, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a 

efectuat plăţi către (...) Bank, în sumă totală de 8.825.673,50 EURO 

(echivalentul a 39.404.842,12 RON), după cum urmează: 

i) suma de 3.746.748 EURO (echivalentul a 16.090.034,61 lei) a fost 

achitată prin dispoziţia de plată externă nr. 5/4357/28.12.2011 şi a reprezentat 

contravaloarea facturii nr. DCNR012/14.10.2011 emisă de D-con.net AG către 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale; 

ii) suma de 5.078.925,50 EURO (echivalentul a 23.314.807,51 lei) a fost 

achitată prin dispoziţia de plată externă nr. 5/3248/01.08.2012 şi a reprezentat 

plata parţială a facturii nr. DCNR015/23.12.2012 emisă de D-con.net AG către 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

iii) suma de 5.078.925,50 EURO (echivalentul a 22.315.274,96 lei)  urma 

să fie achitată  în perioada 24-30 iunie 2013, așa cum s-a stabilit prin actul 

adițional nr.3/19.01.2012 la contractual de furnizare produse nr.108/17.08.2011. 

Persoana răspunzătoare pentru încheierea contractului subsecvent de 

furnizare produse nr. 108/17.08.2011, fără organizarea unei licitații publice și 

fără aprobarea printr-un act normativ a creditelor de angajament necesare 

achiziţionării dreptului de utilizare a licenţelor educaţionale, a fost ministrul 

comunicaţiilor şi societăţii informaţionale de la acea dată, în calitate de 

ordonator principal de credite, respectiv inculpatul Vreme Valerian. 

Prin adresa nr.2246/27.02.2017 (...), (...) SRL a comunicat faptul că 

licențele educaționale care au făcut obiectul contractului subsecvent de furnizare 

produse nr. 108/17.08.2011 în acordul Campus and School Agreement 
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(”CASA”) din 2011 sunt vândute după un model pe două nivele, prin care un 

distribuitor achiziționează licențele de la (...) iar un Revânzător autorizat pentru 

produse Educaționale (AER) achiziționează licențele de la distribuitor pentru 

vânzarea ulterioară către clientul final. În acordul CASA din 2011, SC (...) SRL 

era distribuitor, iar SC (...) SRL era AER. Anumite licențe educaționale 

achiziționate prin acordul CASA din 2011 aveau prețuri speciale reduse prin 

programul Microsoft Partners in Learning (PIL) și nu erau eligibile pentru 

discounturi suplimentare. Produsele de licențiere care nu făceau parte din PIL 

achiziționate prin acordul CASA din 2011 au avut un discount de 28%. Ca 

rezultat, discountul aplicat efectiv a fost de 21%. Prețul total de vânzare de la 

MIOL către SC (...) SRL a fost de aproximativ 2,5 milioane Euro. 

Din facturile înaintate de către SC (...) SRL (...), rezultă că (...) a facturat 

către SC (...) SRL, beneficiar final Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 

Informaţionale (SC (...) SRL - Indirect Reseller) suma de 2.536.426,44 euro 

(prețul licențelor educaționale), iar SC (...) SRL a refacturat către D-con.net AG 

suma de 2.612.805,01 euro. 

Așadar, în cazul contractului subsecvent de furnizare produse 

nr.108/17.08.2011, (...) a facturat către SC (...) SRL suma de 2.536.426,44 euro 

(prețul licențelor educaționale), (...) SRL a refacturat către D-con.net AG suma 

de 2.612.805,01 euro, iar D-con.net AG, în calitate de lider al asocierii formate 

din D-Con.Net Gmbh, (...) AG, (...) AG și (...) SRL, a refacturat către Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale suma de 13.904.599 Euro. 

Prejudiciul care urmează a fi reținut în urma încheierii contractului 

subsecvent de furnizare produse nr.108/17.08.2011, îl constituie suma de 

11.291.793,99 euro, reprezentând diferența dintre suma plătită de Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (13.904.599 Euro) și suma care a 

fost facturată de către SC (...) SRL către D-con.net AG (2.612.805,01 euro). 

Prejudiciul îl reprezintă diferența dintre suma plătită de Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale și suma care a fost facturată de către 
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SC (...) SRL către D-con.net AG, deoarece prin organizarea unei licitații publice 

în condiții concurențiale prețul ar fi fost foarte apropiat de cel facturat de SC 

(...) SRL către D-con.net AG. 

(...) 

Din probele administrate în cauză a rezultat că persoana răspunzătoare 

pentru încheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, prin 

care s-a cauzat un prejudiciu în valoare totală de 11.291.793,99 euro repercutat 

în patrimoniul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, este 

inculpatul Vreme Valerian, și prin urmare expertiza contabilă propusă de 

inculpat nu poate stabili cine este persoana răspunzătoare, fiind vorba de 

încheierea unui contract fără organizarea unei licitații publice, și nu de simple 

înregistrări contabile. 

Rezultă așadar că persoana răspunzătoare pentru încheierea 

contractului subsecvent de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, fără 

organizarea unei licitații publice și fără aprobarea printr-un act normativ a 

creditelor de angajament necesare achiziţionării dreptului de utilizare a 

licenţelor educaţionale, a fost ministrul comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale de la acea dată, în calitate de ordonator principal de credite, 

respectiv Vreme Valerian. 

(...) 

După cum s-a arătat mai sus, nici HG 460/2009 și nici Acordul-cadru de 

furnizare nr.32/12.08.2009, nu permitea extinderea respectivului accord - cadru 

la produsele Microsoft utilizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului în şcoli, dat fiind că prețurile produselor 

guvernamentale (așa cum a fost stabilit în Acordul-cadru) era diferit de cel al 

produselor educaționale, iar pe de altă parte, acordul cadru se referea strict la 

drepturile neexclusive de utilizare a produselor software, destinate utilizatorilor 

din cadrul administraţiei publice centrale din România, și nu unităților de 

învățământ preuniversitar din România.       
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La o simplă lecturare, atât a HG 460/2009 și a Acordului-cadru de 

furnizare nr.32/12.08.2009, se poate constata cu ușurință acest lucru. 

Pe de altă parte, inculpatul Vreme Valerian cunoștea foarte bine faptul că o 

Notă transmisă și aprobată în ședință de guvern, se întocmește  „în scopul 

exclusiv al raportării şi al informării cu privire la evoluţia procesului de 

soluţionare a unor probleme specifice, la stadiul implementării documentelor 

de politici publice şi/sau a actelor normative (…)”, respectiva notă neputând 

constitui temei pentru a justifica extinderea Acordului-cadru de furnizare 

nr.32/12.08.2009 și la licențele educaționale. 

După cum s-a arătat mai sus, în perioada 2004 - 2008, obţinerea de către 

Guvernul României a drepturilor de utilizare a produselor software Microsoft 

destinate instituţiilor publice şi unităţilor de învăţământ de stat a fost 

reglementată, în mod distinct, de mai multe acte normative cu forță juridică 

egală, după cum urmează: 

Prin H.G. nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului 

General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe 

referitor la produsele Microsoft, ministrul pentru coordonarea Secretariatului 

General al Guvernului a fost mandatat să semneze, în numele Guvernului 

României, contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele 

Microsoft cu (...). 

În acest sens, Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului 

a încheiat cu (...), prin reprezentantul său, (...), contractul comercial de 

închiriere de licenţe nr. (...)/15.04.2004, pentru o perioadă de 5 ani, având ca 

obiect transmiterea drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software 

Microsoft, utilizatorilor din cadrul administraţiei publice centrale din România. 

În obiectul acestui contract nu au fost cuprinse şi licenţele destinate unităţilor 

de învăţământ („licenţele educaţionale”). 

Prin H.G. nr. 1778/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului 

General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de 
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închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele 

educaţionale Microsoft, publicată în Monitorul Oficial nr.1011 din data de 

02.11.2004, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului 

a fost mandatat să semneze, în numele Guvernului României, extinderea 

contractului comercial de închiriere de licenţe nr. (...)/15.04.2004, pentru 

produsele educaţionale Microsoft. 

Extinderea limitelor împuternicirii acordate de Guvernul României 

Secretariatului General al Guvernului, prin H.G. nr. 470/2004, în legătură cu 

închirierea de licenţe pentru produse software, s-a realizat printr-un act 

normativ cu forţă juridică egală, respectiv prin H.G. nr. 1778/2004. 

Așadar, inculpatul Vreme Valerian, după aprobarea Notei privind licenţele 

pentru produsele Microsoft utilizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului în şcoli, trebuia să inițieze o hotărâre de guvern prin 

care să se stabilească procedura de urmat în privința licențelor educaționale.  

Chiar dacă produsele software Microsoft destinate utilizatorilor din cadrul 

administrației publice centrale din România sunt identice, din punct de vedere 

tehnic, cu cele destinate unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar, există 

o diferență semnificativă nu numai în ce privește beneficiarul, dar și în privința 

prețului, în cazul celor din urmă licențe prețul fiind mult mai mic, după cum 

rezultă din adresa Microsoft nr.3216/01.09.2017 (…). 

Din punct de vedere al beneficiarului entitățile care se califică ca și 

”clienți educaționali” pot achiziționa licențe educaționale în cadrul 

programelor Microsoft academic volume licensing. Licențele guvernamentale 

Microsoft pot fi achiziționate de către entități care se califică ca și ”clienți 

guvernamentali”. 

Din punct de vedere al prețului, licențele educaționale Microsoft vândute 

către entitățile care se califică ca și ”clienți educaționali” au în general un 

nivel de preț mai mic decât licențele guvernamentale Microsoft vândute către 

entitățile care se califică ca și ”clienți guvernamentali”. 
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Din conținutul aceleiași adrese mai rezultă că la nivelul anului 2011, 

anumite licențe educaționale puteau beneficia de un preț special în conformitate 

cu programul Microsoft Partners in Learning (”PIL”) pentru clienți eligibili.În 

mod specific, în conformitate cu programul PIL, Microsoft Office Professional 

Plus era vândut la un preț de listă estimate annual de aproximativ 2,54 euro per 

desktop, iar Microsoft Windows Professional Upgrade era gratuity. La nivelul 

anului 2011, prețurile pentru programul PIL erau disponibile în România 

pentru clienți eligibili. Licențele din cadrul programului PIL nu erau eligibile 

pentru discounturi suplimentare, în timp ce licențele care nu făceau parte din 

programul PIL puteau beneficia de discounturi suplimentare. 

(...) 

Prin adresa nr.204/P/2017 din data de 17.07.2017, s-a solicitat Ministerului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale să pună la dispoziția Direcției 

Naționale Anticorupție toate ordinele emise de ministrul (...), și ulterior de către 

ministrul Vreme Valerian, prin care aceștia și-au delegate o parte din atribuții 

către secretarii de stat aflați în subordine, și respectiv, toate ordinele prin care 

ministrul Vreme Valerian a menținut delegările de competență către secretarii 

de stat, stabilite anterior prin ordin al ministrului (...), sau după caz a adăugat 

sau modificat delegările de competență în discuție. 

Prin adresa nr.4596 din data de 25.08.2017 (…), Ministerul Comunicațiilor 

și Societății Informaționale a transmis toate ordinele emise de către Ministrul 

(...) și de către Ministrul Vreme Valerian, prin care aceștia și-au delegate 

atribuțiile sau au menținut delegările de competență către Secretarii de Stat 

aflați în subordine. 

Din analiza tuturor ordinelor de delegare emise de cei doi miniștri, în 

privința licențelor educaționale care au făcut obiectul Contractului de furnizare 

produse subsecvent Acordului - cadru de furnizare nr.32/12.08.2009, 

nr.108/17.08.2011, s-a constatat că există un singur ordin emis de inculpatul 

Vreme Valerian, respectiv Ordinul nr.795/18.07.2011(…). 
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La emiterea respectivului ordin a fost avută în vedere, după cum se arată în 

preambul,  ”(…) sarcina de Guvern stabilită în ședința de Guvern din data de 6 

iulie 2011 referitoare la ”Nota privind licențele pentru produsele Microsoft 

utilizate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului”, 

prin care s-a stabilit ca Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 

să efectueze un inventar al numărului de licențe pentru produse Microsoft 

utilizate de către celelalte ministere (…)” 

Prin respectivul ordin, la art.1 se numește comisia responsabilă cu 

aducerea la îndeplinire a sarcinii de Guvern, stabilită în ședința de Guvern din 

data de 6 iulie 2011 referitoare la ”Nota privind licențele pentru produsele 

Microsoft utilizate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului”, cu respectarea termenului de 05.08.2011, în următoarea 

componență: 

(...), Director General la Direcția Generală pentru Politici și Programe în 

Domeniul Societății Informaționale-coordonator; 

 (...) , consilier pentru afaceri europene în cadrul Direcției pentru Politici și 

Programe în domeniul comunicațiilor, afaceri europene și relații internaționale-

membru; 

- (...), consilier în cadrul Cabinetului Ministrului-membru; 

- (...), consultant în cadrul Cabinetului Ministrului-membru. 

Potrivit art.2 din Ordinul 795/18.07.2011, comisia va efectua inventarierea 

numărului de licențe pentru produse Microsoft utilizate de către celelalte 

ministere. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate într-un Raport care va fi 

supus aprobării Ministrului până la data de 02.08.2011. 

După cum se poate constata, Ordinul 795/18.07.2011a fost dat de către 

inculpatul Vreme Valerian după aprobarea în ședința Guvernului din data de 6 

iulie 2011 a Notei privind licențele pentru produse Microsoft utilizate de către 

MECTS în școli, rolul comisiei fiind acela de a ”efectua inventarierea 
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numărului de licențe pentru produse Microsoft utilizate de către celelalte 

ministere”. 

Așa cum s-a arătat mai sus, ”Nota privind licențele pentru produsele 

Microsoft utilizate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului”, nu a fost întocmită și nici avizată de serviciul juridic, iar comisia 

menționată mai sus, a fost desemnată prin Ordinul 795/18.07.2011 după 

aprobarea Notei în ședință de Guvern. 

Așadar, singura sarcină care a revenit comisiei constituită prin Ordinul 

795/18.07.2011, a fost de a ”efectua inventarierea numărului de licențe 

pentru produse Microsoft utilizate de către celelalte ministere”. 

Chiar dacă prin Ordinul nr.918/07.09.2010 inculpatul Vreme Valerian a 

delegat Secretarului General (...) mai multe atribuții privind achizițiile publice, 

cum ar fi aprobarea notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea 

achiziției de bunuri, lucrări sau servicii, precum și a oricăror alte acte care fac 

parte din dosarul achiziției publice, semnarea referatelor de necessitate, note 

justificative, raportul procedurii, totuși în privința licențelor educaționale, nu s-a 

pus problema exercitării acestor atribuții de către Secretarul General, dat fiind 

că nu s-a recurs la procedura licitației publice. 

De asemenea, din analiza ordinelor emise de către inculpatul Vreme 

Valerian, se constată că au mai fost delegați și secretarii de stat (...) și (...) însă 

nu pentru a se ocupa de procedura achiziționării licențelor educaționale. 

(...) 

Față de cele de mai sus, rezultă că inculpatul Vreme Valerian nu putea 

extinde acordul cadru nr. 32/2009 la licențele educaționale, fiind necesară 

organizarea unei licitații publice, dat fiind că la nivelul anului 2011în România 

era un număr foarte mare de societăți autorizate ca Microsoft reselleri pentru a 

comercializa licențe educaționale pe teritoriul României, după cum rezultă din 

(...) , neputând fi aplicabilă nici procedura de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare prevăzută de art.122 lit.b din OUG 
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nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (actual 

art.104 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice). 

(...) 

 

*** 

(...) 

II. MIJLOACELE DE PROBĂ 

 

Probaţiunea administrată în cauză se compune din: 

(...) 

 

III. ÎN DREPT 

  

Fapta inculpatului Vreme Valerian, constând în aceea că, în calitate de 

ministru al comunicațiilor și societății informaționale în perioada septembrie 

2010 - februarie 2012, cu încălcarea dispozițiilor art.122 lit.b din OUG 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (actual 

art.104 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice), a 

încheiat cu D.Con-Net AG, în calitate de lider al asocierii formată din D-

Con.Net Gmbh, (...) AG, (...) AG și (...) SRL, contractul de furnizare produse 

nr.108/17.08.2011, având ca obiect închirierea pe o durată de 16 luni și 13 zile 

cu opțiune de cumpărare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor 

software Microsoft în școli, deși Acordul-cadru de furnizare nr.32/12.08.2009 

nu permitea încheierea unui astfel de contract subsecvent, modalitate în care s-a 

cauzat, pe de o parte - un prejudiciu în valoare totală de 11.291.793,99 euro 

repercutat în patrimoniul Ministerului Comunicațiilor și Societății 
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Informaționale, iar pe de altă parte - un folos patrimonial necuvenit, în acelaşi 

cuantum, în favoarea D.Con-Net AG, 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu 

dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos 

necuvenit, prevăzută și pedepsită de art.13
2
 din Legea nr.78/2000 raportat la 

art. 297 alin. 1 Cp. și art.309 C.p., cu aplicarea art.5C.p.  

 

Dispoziţii legale încălcate, în vigoare la momentul săvârșirii faptei. 

- art.122 lit.b din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, care prevede: 

Art. 122 - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în 

următoarele cazuri: 

    b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de 

protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi 

atribuit numai unui anumit operator economic; 

 (actual art.104 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice, care prevede: 

Art. 104 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea 

contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de 

servicii într-unul din următoarele cazuri: 

    b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către 

un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2); 

    (2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele: 

    a) scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau 

unei reprezentaţii artistice unice; 

    b) concurenţa lipseşte din motive tehnice; 
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    c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate 

intelectuală). 

Urmarea imediată 

- O pagubă în patrimoniul Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale în sumă de 11.291.793,99 euro. 

- Un folos patrimonial în cuantum de 11.291.793,99 euro, în favoarea 

D.Con-Net AG. 

 

IV. DATE REFERITOARE LA  INCULPAT 

 

(...)  

V. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ 

 

(...)  

 

VI. LATURA CIVILĂ 

 

Prin adresa nr.3185/29.05.2017 (...), Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Informaționale a declarat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 

11.291.793,99 euro. 

 

VII. MĂSURI PREVENTIVE 

 

Prin ordonanța cu nr.204/P/2017 din 15.05.2017 s-a dispus luarea măsurii 

controlului judiciar față de inculpatul VREME VALERIAN, pe o perioadă de 

60 de zile, începând cu data de 15.05.2017 până la data de 13.07.2017, inclusiv 

(...). 
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Prin ordonanța cu nr.204/P/2017 din 11.07.2017  s-a dispus prelungirea 

măsurii controlului judiciar față de inculpatul VREME VALERIAN, pe o 

perioadă de 60 de zile, începând cu data de 14.07.2017 şi până la 11.09.2017 

inclusiv (...). 

Prin ordonanța cu nr.204/P/2017 din 11.09.2017  s-a dispus prelungirea 

măsurii controlului judiciar față de inculpatul VREME VALERIAN, pe o 

perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12.09.2017 şi până la 10.11.2017 

inclusiv (...). 

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă că menţinerea 

măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpatul VREME 

VALERIAN este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului 

penal, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, 

precum și că măsura controlului judiciar este proporțională cu gravitatea 

acuzațiilor aduse, 

În temeiul prevederilor art. 330 C.pr.pen., propunem menținerea măsurii 

preventive a controlului judiciar față de inculpatul VREME VALERIAN. 

 

VIII. MĂSURI ASIGURĂTORII 

 

Prin ordonanţa nr.204/P/2017 din data de 11.09.2017, (...), s-a dispus 

instituirea sechestrului asigurător, până la concurenţa sumei de 11.291.793,99 

euro, necesară acoperirii pagubei cauzată Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale prin săvârșirea infracțiunii, asupra următoarelor bunuri 

imobile: 

-cotă parte ½ din imobil constând în teren neproductiv, intravilan,  în 

suprafață de 1.934 mp,  suprafață măsurată 934,314 mp situat în loc. Onești, 

jud. Bacău, (...) ; 

W
W

W
.JU

RI.R
O



 

38 

 

-cotă parte ½ din imobil constând în teren, în suprafață de 2.500 mp,  

suprafață măsurată 2.710,335 mp, (...) + construcție de locuințe, (...),  având 

surafață construită la sol de 144 mp, constând în casă construită în anul 2010 

din beton armat și cărămidă D+P+E, cu acte + construcție anexă, fără acte, 

constând în magazie în surafață de 11,09 mp, (...), fiind situat în loc. Onești, jud. 

Bacău,  (...). 

Prin procesul verbal încheiat în data de 11.09.2017 a fost pusă în aplicare 

măsura asigurătorie (...). 

În temeiul art. 330 C.pr.pen, propunem menținerea măsurii asigurătorii 

luate în cauză asupra bunurilor imobile indisponibilizate, aparținând  

inculpatului VREME VALERIAN. 

 

Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează 

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

necesare şi legal administrate, precum şi că fapta reținută în sarcina 

inculpatului VREME VALERIAN, există, a fost săvârşită de acesta, iar 

acesta răspunde penal, 

  

 În temeiul art. 327  lit. a C.pr.pen, (...)  

D I S P U N : 

 

 I.Trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului: 

VREME VALERIAN, (...) , pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în 

serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un 

folos necuvenit, prevăzută și pedepsită de art.132 din Legea nr.78/2000 

raportat la art. 297 alin. 1 Cp. și art.309 C.p., cu aplicarea art.5C.p. 
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II.Menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de 

inculpatul VREME VALERIAN, care expiră la data de 10.11.2017. 

Menținerea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri 

imobile: 

-cotă parte ½ din imobil constând în teren neproductiv, intavilan,  în 

suprafață de 1.934 mp,  suprafață măsurată 934,314 mp situat în loc. Onești, 

jud. Bacău, (...) ; 

-cotă parte ½ din imobil constând în teren, în suprafață de 2.500 mp,  

suprafață măsurată 2.710,335 mp, (...)  +  construcție de locuințe, (...),  având 

surafață construită la sol de 144 mp, constând în casă construită în anul 2010 

din beton armat și cărămidă D+P+E, cu acte + construcție anexă, fără acte, 

constând în magazie în surafață de 11,09 mp, (...), fiind situat în loc. Onești, jud. 

Bacău,  (...) , 

în vederea recuperării pagubei produse prin săvârşirea infracțiunii de către 

inculpatul VREME VALERIAN. 

(...) 

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

copie certificată şi de dosarul cauzei se transmite ÎNALTEI CURȚI DE 

CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, competentă să judece cauza în fond, potrivit art. 40 

alin. 1 C.p.p., rap. la art.48 alin.1 lit.a C.p.p.,având în vedere faptul că la data 

săvârșirii faptei,  inculpatul VREME VALERIAN avea calitatea de ministru în 

Guvernul României, iar fapta avea legătură cu atribuțiile de serviciu ale 

acestuia, urmând a fi citate următoarele persoane: 

 

INCULPAT 

VREME VALERIAN - (...) . 

MARTORI: 

(...)  
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PARTE CIVILĂ: 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Bucureşti, 

Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5. 

 

Se stabilesc cheltuielile judiciare în cuantum de 5000 lei care, în 

conformitate cu disp. art. 272 C. pr. pen., urmează a fi suportate de către 

inculpat. 

 

PROCUROR, 

(...) 

 

 

 

(...) 
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