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România  Telefon: 0372.777.847 

Strada Ion Corvin nr. 7   Fax: 0241.672.277 

Constanța, județ Constanța   e-mail: constanta@pna.ro 

Cod poștal 900160  www.pna.ro 
 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

Direcția Națională Anticorupție 

 
 

 

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA 

   Operator date cu caracter personal nr. 4472 

            Dosar penal nr. 31/P/2019 

 

 

 

Efectele avizate de 

Procuror șef (….) 

Conform art.478 alin.2 C.proc.pen. 

 

 

ACORD 

de recunoaștere a vinovăției 

Anul 2019, luna februarie, ziua 14 

 

Încheiat astăzi, data de mai sus, între  

procuror (….), din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul 

Teritorial Constanța și inculpatul 

 

IZET DIAMIR, (….) cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea 

infracțiunii de: 
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- Complicitate la luare de mită prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. – 

art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 

78/2000, în legătură cu atribuții de constatare și sancționare a 

contravențiilor (pedepsită cu închisoare de la 4 ani la 13 ani și 4 

luni, limite sporite cu o treime) 

 

În conformitate art. 478 și următoarele din C.pr.pen. s-a încheiat 

prezentul acord de a recunoaștere a vinovăției inculpatul IZET DIAMIR, având 

ca obiect recunoașterea comiterii faptelor menționate anterior și acceptarea 

încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală (așa cum 

a fost dispusă clasarea). 

 

(....) 

Din mijloacele de probă administrate în cauză a rezultat următoarea 

situație de fapt 

În cursul zilei de 8 ianuarie 2019, (....), cetățean turc cu drept de ședere 

temporară în România,  a fost abordat, inițial telefonic, apoi personal, pe raza 

mun. Medgidia, jud. Constanța, de către un bărbat despre care a aflat că se 

numește IZET DIAMIR, care s-a prezentat însoțit de un alt bărbat, acesta din 

urmă recomandându-se a fi inspector în cadrul Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală (ANAF). Funcționarul ANAF i-a transmis lui (....) că ar 

avea probleme cu două dintre societățile administrate în fapt de către martor, 

prin intermediul rudelor sale, aceste societăți fiind vizate de un control ANAF 

(respectiv (….)). 

Deși (....) a afirmat în cadrul discuțiilor că nu sunt probleme cu firmele, 

funcționarul ANAF i-a comunicat că dacă vrea sa fie ajutat în ceea ce privește 

derularea controlului ANAF, să ia legătura telefonic cu IZET DIAMIR. 
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(....) 

În contextul colaborării ilicite dintre inculpații TALA DUMITRU-DANIEL 

și IZET DIAMIR, s-a agreat suma de 5.000 euro ce urma să îi fie solicitată lui 

(....). 

În continuare, la data de 16.01.2019, funcționarul ANAF identificat ulterior 

în persoana inculpatului TALA DUMITRU-DANIEL, inspector antifraudă din 

cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală 

Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Antifraudă 2 – Constanța, funcționar 

public cu funcție și atribuții de control operativ și inopinat1, s-a deplasat pe raza 

mun. Medgidia, jud. Constanța unde s-a întâlnit cu (....), fiind însoțit de către 

inculpatul IZET DIAMIR (și cealaltă persoană (….)), IZET DIAMIR 

susținându-l pe TALA DUMITRU-DANIEL moral (prin încurajări) și material 

(prin stabilirea și intermedierea întâlnirilor) în scopul de îi solicita lui (....) sume 

de bani pentru ajutorul dat de TALA DUMITRU-DANIEL în legătură cu 

problemele pe care le-ar avea firmele administrate în fapt de (....). 

Cu această ocazie, pe fondul continuării negocierilor începute anterior de 

către inspectorul antifraudă, inculpatul TALA DUMITRU-DANIEL i-a pus la 

dispoziție lui (....) informații care nu sunt destinate publicității, în scopul 

obținerii de către acesta din urmă a unor foloase necuvenite (respectiv de a își 

rezolva problemele fiscale pe care le-ar putea avea în contabilitatea societăților), 

aspectul punerii la dispoziție a informațiilor de către TALA DUMITRU-

DANIEL fiind imputabil numai acestuia, inculpatul IZET DIAMIR neputând să 

prevadă un astfel de comportament. 

Totodată, informațiile nedestinate publicității au fost puse la dispoziția lui 

(....) pentru a “justifica” și a putea cuantifica suma de bani ce urma a fi solicitată 

                                                           
1 Conform art. 14 din OUG 74/2013 privind reorganizarea ANAF,  art. 6 lit. f) din HG 

520/2013 privind funcționarea ANAF 
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și primită de către TALA DUMITRU-DANIEL de la (....), în funcție de 

gravitatea problemelor ce vor fi identificate la controlul firmelor administrate în 

fapt de (....). 

Informațiile puse ilicit la dispoziția lui (....) au constat în obiectivele 

controlului și data controlului operativ inopinat, precum și a datelor deținute la 

nivelul factorilor de analiză din cadrul ANAF, date care au stat la baza 

declanșării controlului antifraudă față de societatea SC (....) SRL, informații 

care nu sunt destinate publicității (respectiv informațiile cuprinse nota de 

analiză întocmită de Serviciul analiză și programare al ANAF nr. (....) din 

9.11.2018, aprobată de inspectorul general adjunct). 

În concret, obiectivele controlului inopinat au constat în verificarea modului 

de desfășurare a activității punctului de lucru la societatea SC (....)SRL, care 

figurează cu dovadă de sediu expirat; modul de înregistrare în evidențele 

contabile a importurilor și exporturilor, precum și achitarea taxelor către stat de 

către cele două societăți; veniturile realizate din activitatea comercială; 

verificarea realității tranzacțiilor efectuate în anul 2018, a modului de 

înregistrare și existența documentelor justificative care să ateste veniturile și 

cheltuielile evidențiate în contabilitate, bazat pe faptul că au fost identificate 6 

intrări de mărfuri în România care ar constitui importuri de către SC (....) SRL, 

administrată în fapt de (....); verificarea la punctele de lucru ale societăților 

administrate de (....) a calității cărnii; verificarea sumelor existente în casierie și 

registrul de casă; verificarea contractelor de creditare a societăților precum și 

proveniența sumelor cu care au fost creditate societățile. 

Inspectorul antifraudă TALA DUMITRU-DANIEL l-a avertizat totodată pe 

(....) ca riscă aplicarea unor amenzi foarte mari deoarece nu ar avea angajați 

declarați. 
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De asemenea, în concret, TALA DUMITRU-DANIEL i-a comunicat lui (....) 

faptul că în punctele de trecere a frontierelor au fost identificate mai multe 

transporturi de bunuri și mărfuri despre care există date că erau importate de SC 

(....) SRL, în contextul în care această societate figurează inactivă, ceea ce ar 

putea constitui infracțiunea de evaziune fiscală. De asemenea, TALA 

DUMITRU – DANIEL i-a comunicat lui (....) să aibă registrul de casă la zi (în 

caz contrar riscând sancțiuni contravenționale), precum și faptul că trebuie să nu 

fie identificate sume de bani care lipsesc nejustificat din registrul de casă, să 

urmând a fi cercetat pentru infracțiunea de delapidare, însă nu au fost constatate 

suficiente indicii ale acestor infracțiuni. 

În contextul acelorași discuții, cu ajutorul lui IZET DIAMIR care a inițiat și 

intermediat întâlnirile dintre inspectorul antifraudă TALA DUMITRU-DANIEL 

și (....), precum și în contextul agreării de către TALA DUMITRU-DANIEL și 

IZET DIAMIR a sumei de 5.000 euro ce urma să îi fie solicitată lui (....), 

inculpatul TALA DUMITRU-DANIEL a acceptat promisiunea lui (....) de a îi 

remite o sumă de bani (necuantificată, dar certă), în legătură cu acte ce țin de 

atribuțiile de serviciu ale inspectorului antifraudă, respectiv exercitarea 

controlului operativ și inopinat la societățile SC (....) SRL și SC (....)SRL). 

Suma de bani urma să fie cuantificată definitiv în funcție rezultatul 

controlului antifraudă operativ și inopinat ce era programat să se deruleze de 

către inculpat în ziua de miercuri, 23 ianuarie 2019, dată la care acest control s-a 

și derulat la SC (....) SRL, administrată în fapt de către (....), însă solicitarea 

sumei nu a mai avut loc.  

 

*** 
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(....) 

Prin cererea din 06.02.2019, inculpatul IZET DIAMIR a solicitat, prin 

avocat, încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției. 

Fiind ascultat în prezența apărătorului ales (....) , inculpatul a declarat 

expres următoarele: 

„Recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina mea, astfel cum au 

fost descrise în cuprinsul prezentului acord, pe care l-am citit integral. Accept 

încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală. Îmi 

exprim consimțământul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul 

comunității”. 

______________________________(SEMNĂTURA) 

 

 

Între procuror și inculpatul IZET DIAMIR, asistat de apărător ales (....), 

s-a realizat acordul asupra următoarelor elemente: 

 

Inculpatului IZET DIAMIR urmează să îi fie aplicate următoarele 

pedepse, după cum urmează: 

 

 

- 2 ani și 9 luni închisoare – pentru săvârșirea infracțiunii de: 

complicitate la luare de mită prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. – art. 289 

alin.1 C.pen. rap. la art. 6, art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, în 

legătură cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor și 2 

ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o 

funcție care implică exercițiul autorității de stat, precum și a dreptului 

de a fi ales în autoritățile publice, conform art. 66 alin. 1 lit. a, b și 

alin. 2 C.pen., precum și interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 

lit. a), b) C.pen. ca pedeapsă accesorie, în baza art. 65 alin. 1 C.pen.,  
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În baza art.92 alin.1 C.pen., executarea pedepsei de 2 ani și 9 luni 

închisoare urmează să fie suspendată sub supraveghere pe un termen de 3 

ani,  

 În baza art.93  alin.1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, 

inculpatul va respecta măsurile de supraveghere: 

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; 

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu 

supravegherea sa; 

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care 

depășește 5 zile; 

d) să comunice schimbarea locului de muncă; 

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul 

mijloacelor sale de existență. 

  În baza art. 93 alin. 2 lit. a) C.pen., inculpatul va executa 

următoarea obligație: 

 Să urmeze un curs de calificare profesională, cadrul Agenției 

Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța. 

În baza art. 93  alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de 

supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul 

comunității pe perioadă de 120 de zile, în cadrul Direcției de Gospodărire 

Comunală din cadrul primăriei Constanța; Regia Autonomă Județeană de 

Drumuri și Poduri Constanța. 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr. pen., inculpatul urmează a fi obligat la 

plata sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. 

 

*** 
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Consider că pedeapsa cu suspendarea sub supraveghere se impune ca 

urmare a faptului că inculpatul IZER DIAMIR nu este cunoscut cu antecedente 

penale, a înțeles semnificația faptelor sale, iar în final a adoptat o atitudine 

sinceră, a colaborat cu organul de urmărire penală. Apreciez că inculpatul și-a 

remediat conduita și nu va mai săvârși infracțiuni, având largi și efective 

posibilități de îndreptare, așa cum dispune art. 92 alin. 1 lit. d) C.pen.  

 

Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub 

aspectul limitelor de pedeapsă de către procurorul ierarhic superior, la data de 

14.02.2019. 

Măsura controlului judiciar încetează de drept în condițiile art. 241 

C.pr.pen., respectiv în cazul condamnării sau la expirarea duratei măsurii. 

 

În conformitate cu prevederile art. 483  alin. (1) din Codul de procedură 

penală, actele de urmărire penală care se referă la faptele privind pe inculpatul 

IZET DIAMIR și prezentul acord de recunoaștere a vinovăției vor fi trimise 

Tribunalului Constanța, unde urmează a fi citat: 

 

Inculpatul IZET DIAMIR, la domiciliul (....) 

 

PROCUROR,                                AVOCAT,                            INCULPAT, 
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