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Cod poştal 010106 www.pna.ro 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Direcţia Naţională Anticorupţie 

 
SERVICIUL PENTRU EFECTUAREA URMĂRIRII 

PENALE ÎN CAUZE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE  

CORUPŢIE SĂVÂRŞITE DE MILITARI 
Operator date nr. 4472 

Dosar penal nr. 56/P/2018 
 

                    
                                                                                    V e r i f i c a t 

                                                                                sub aspectul legalității și temeiniciei, 

              În temeiul  art.  328 alin. 1   C. proc. pen., art. 222  alin. 1 din O.U.G. 

nr.43/2002 și art. 30 lit. d din Regulamentul de ordine interioară al D.N.A.                                                          

                                                                                PROCUROR ŞEF SECŢIE, 

                          (....) 

                                             

 

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

Anul 2019, luna martie, ziua 12 

 

Maior magistrat (....) , procuror militar în cadrul Direcției Naționale 

Anticorupție - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind 

infracțiunile de corupție săvârșite de militari. 

Analizând actele și lucrările dosarului penal cu nr. 56/P/2018 privind pe 

inculpații: 

1. Col. VRĂCIOIU RADU-VIOREL, medic primar O.R.L., în cadrul 

Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Carol Davila,” cercetat sub 

control judiciar pentru săvârșirea: 

-  a două infracțiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. pen. rap. 

la art. 6 din Legea 78/2000, art. 289 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din 

Legea 78/2000 și; 

W
W

W
.JU

RI.R
O



Pagină 2 din 13 
 

- a infracțiunii de instigare la dare de mită prev. de art. 47 alin. 1 C. 

pen. rap. la art. 290 alin. 1 C. pen. și art. 6 din Legea 78/2000, toate cu 

aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.; 

2. GAVRILUȚ SIMONA cercetată în stare de libertate pentru 

săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C. pen. cu aplic. 

art. 6 din Legea 78/2000, 

(....) 

E X P U N    U R M Ă T O A R  E L E: 

 

I. ÎN FAPT 

La data de 27 noiembrie 2018, (.....) a formulat la Direcția Generală 

Anticorupție un denunț din cuprinsul căruia rezultă săvârșirea unei infracțiuni de 

luare de mită de către inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL din 

cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.  

Denunțul a fost înregistrat la Direcția Generală Anticorupție sub. nr. (.....) 

27.11.2018. 

Cu adresa nr. (.....) 27.11.2018, Direcția Generală Anticorupție a înaintat 

denunțul la Direcția Națională Anticorupție, unde, la aceeași data, a fost 

înregistrat pe rolul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind 

infracţiunile de corupţie săvârşite de militari,  sub. nr. 56/P/2018.   

În cuprinsul denunțului se arată faptul că, la data de 27 noiembrie 2018, 

col. VRĂCIOIU VIOREL, medic primar O.R.L. în cadrul Spitalului Militar 

Central „Carol Davila”, i-a pretins soției sale, (.....), o sumă de bani pentru 

realizarea unei intervenții chirurgicale în vederea tratării unor afecțiuni 

respiratorii. 

Cu prilejul declarației din data de 27 noiembrie 2018, (.....), a declarat că 

soția sa i-a dat 150 de lei și medicului anestezist, motiv pentru care a solicitat ca 

denunțul să vizeze și această faptă.  

*** 
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La data de 18.12.2018, pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie  - 

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de 

corupţie săvârşite de militari a fost înregistrat dosarul penal cu nr. 57/P/2018 

privind procesul verbal de sesizare din oficiu, întocmit la data de 17.12.2018, cu 

privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. 

pen. rap. la art. 6 
 
din Legea 78/2002 și dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C. 

pen., cu referire la art. 6 din Legea 78/2000.  

În fapt, s-a reținut că în data de 28.11.2018, o persoană de sex feminin, ce a 

fost internată în (.....) Secția O.R.L. a Spitalului Universitar de Urgență Militar 

Central ,,Carol Davila” București, i-a remis medicului col. dr. VRĂCIOIU 

RADU-VIOREL, iar acesta a primit suma de 500 de lei, pentru efectuarea unei 

intervenții chirurgicale la nas. 

*** 

Prin ordonanța din data de 12 martie 2019, s-a dispus conexarea dosarului 

57/P/2018 la dosarul nr. 56/P/2018. 

 

În cauză au fost efectuate acte de urmărire penală faţă de inculpații. col. 

dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL, GAVRILUȚ SIMONA și față de (.....), în 

urma cărora a fost stabilită următoarea situație de fapt: 

 

*** 

(.....) 

*** 

Situația de fapt stabilită ca urmare a actelor de urmărire penală 

efectuate în cauză: 

A. În cursul lunii octombrie 2018, martora (.....), în contextul în care 

prezenta anumite simptome respiratorii, s-a prezentat la Spitalul Universitar de 
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Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” - Secția O.R.L., unde a luat legătura 

cu inculpatul. col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL. Acesta a consultat-o și i-a 

recomandat un set de analize și investigații imagistice pentru a clarifica 

diagnosticul și pentru a stabili conduita terapeutică. 

După efectuarea investigațiilor și a analizelor, martora (.....) a revenit cu 

rezultatul acestora la inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL  care a 

stabilit următorul diagnostic: deviație de sept nazal, rinită cronică hipertrofică și 

edmoidită cronică hiperplazică. În foaia de observație întocmită cu prilejul 

internării pacientei diagnosticul de „edmoidită cronică hiperplazică” nu este 

menționat. 

Inculpatul. col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL a stabilit că, în vederea 

tratării afecțiunilor de care suferă martora (.....), este necesară efectuarea unei 

intervenții chirurgicale pentru realizarea căreia sunt necesare parcurgerea altor 

analize, un bilet de trimitere de la medicul de familie și o adeverință de la locul 

de muncă. 

Martora (.....) a efectuat și cel de-al doilea set de analize, după care l-a 

contactat telefonic pe inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL și au 

stabilit ca intervenția chirurgicală să fie realizată în data de 27 noiembrie 2018. 

Astfel, la data de 27 noiembrie 2018, în jurul orei 07:00, martora (.....) s-a 

prezentat la Secția O.R.L. a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 

“Dr. Carol Davila,” unde a luat legătura cu asistenta șefă care s-a ocupat de 

realizarea formalităților necesare pentru internare, fiind cazată în rezerva cu nr. 4. 

În aceeași rezervă se mai aflau și martorele (.....), internată la Secția O.R.L. în 

perioada 26.11 – 01.12. 2018 și (.....) internată în secția O.R.L. în perioada 26-

29.11.2018. 

(.....) 
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După internare, inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL a 

consultat-o din nou pe (.....) pentru a se asigura că intervenția chirurgicală poate fi 

efectuată și pentru a completa foaia de observație. 

Cu prilejul acestui consult, martora (.....) a declarat că inculpatul col. dr. 

VRĂCIOIU RADU-VIOREL s-a aplecat la urechea ei și i-a spus: „să 

pregătești ceva și pentru anestezist, iar mie să-mi dai când crezi tu”. Consecutiv 

acestui moment, în timp ce pacienta se deplasa către rezervă, pe coridor, 

inculpatul s-a apropiat de ea și a întrebat-o: „Și pentru mine?” Atunci martora a 

mers în salon, a luat din portofel o bancnotă de 200 de lei, apoi a luat și o pungă 

cu diverse medicamente/picături și a revenit pe coridor, în proximitatea rezervei 

în care se afla cazată, unde o aștepta inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU 

VIOREL. Martora i-a dat bancnota de 200 de lei inculpatului, acesta a luat banii, 

s-a uitat la ei și i-a restituit pacientei aruncându-i în pungă spunându-i: „Ce, îți 

bați joc de mine? Pentru ăștia nici nu urc de la cabinet până sus!”. (cabinetul 

medicului se afla la etajul 2 al Policlinicii, iar Secția O.R.L. se afla la etajul 5 

într-un corp de clădire aflat în imediata vecinătate a Policlinicii). 

După ce i-a restituit banii pacientei, inculpatul s-a îndepărtat de ea și ia 

spus că nu mai au ce discuta, să se pregătească de operație adoptând o atitudine 

recalcitrantă și indiferentă. Martora s-a scuzat și i-a spus că va îl va căuta soțul ei, 

lăsând să se înțeleagă că el îi va da mai mulți bani. 

În continuare, martora (.....) a intrat în salon și le-a povestit pacientelor care 

se aflau în aceeași rezervă ce i-a spus inculpatul, după care l-a contactat telefonic 

pe (.....), soțul ei, căruia i-a relatat cele întâmplate. 

La scurt timp, în salon a venit o asistentă care a invitat-o pe (.....) la sala de 

operație. A intrat în sala de consult anestezic (triaj pacienți), după care asistenta a 

plecat și a venit medicul anestezist, (….), care a consultat-o din punct de vedere 

anesteziologic,  iar apoi a plecat.  
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După aproximativ un minut, în sala de consult anestezic a venit și 

inculpatul col. dr. VRACIOIU RADU-VIOREL și a întrebat-o dacă „I-ai dat 

ceva anestezistului?”, la care martora a răspuns că a uitat, iar apoi a luat-o de 

braț și a trimis-o în salon să îi aducă ceva medicului anestezist. Inculpatul i-a 

deschis ușa de acces în zona rezervelor folosind cardul său de acces iar apoi a 

așteptat-o pe hol, în fața ușii de acces în camera de consult anestezic. 

Martora a revenit în salon, a împrumutat 100 de lei de la (….), a mai luat 

50 de lei din portofel și s-a întors către blocul operator, unde era așteptată în fața 

sălii de consult anestezic ( triaj pacienți) de către inculpatul col. dr. VRĂCIOIU 

RADU-VIOREL, căruia i-a înmânat suma de 150 de lei, pentru ca acesta, la 

rândul lui, să-i remită medicului anestezist.  

Inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL a luat banii de la 

pacientă și, fără a-i număra, i-a pus în buzunarul bluzei, după care (.....) a intrat în 

sala de operație nr. 3 și a urcat pe masa de operație. La scurt timp, (….) a intrat în 

sala de operație, moment în care  a fost întâmpinat de inculpatul col. dr. 

VRĂCIOIU RADU-VIOREL.  

(….) 

Prin urmare, se constată că nu există suficiente probe din care să rezulte, 

dincolo de orice îndoială rezonabilă, că  (….) a săvârșit infracțiunea pentru a fost 

pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa, respectiv că a primit de la 

inculpatul VRĂCIOIU RADU VIOREL suma de 150 de lei, sumă care 

provenea de la pacienta (.....). 

În continuare, pacienta (.....) a fost anesteziată, iar inculpatul col. dr. 

VRĂCIOIU RADU-VIOREL a realizat intervenția chirurgicală, după care 

pacienta a fost transportată la rezerva (….) . În data de 27 noiembrie 2018 a mai 

fost consultată doar de către medicul rezident.  
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În data de 28 noiembrie 2018, inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU-

VIOREL a consultat-o pe (.....), context în care i-a reproșat că soțul ei nu o 

căutase încă, făcând aluzie la promisiunea pacientei din data de 27 noiembrie 

2018 referitoare la faptul că soțul ei, (.....), urmează a-l căuta pe inculpat pentru a-

i remite o suma mai consistentă. 

Cu prilejul vizitei medicale din data de 29 noiembrie 2018, inculpatul a 

chemat-o pe (.....) să îi înlocuiască pansamentele, context în care i-a reproșat din 

nou că ”nu faci nimic din ce ți-am zis!” după care i-a spus că dacă ea sau soțul 

ei au să-i „spună” ceva, îl găsesc la cabinet. 

Conform solicitării inculpatului col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL, la 

data de 29 noiembrie 2019, în jurul orelor 10:00, martorul denunțător (.....) a mers 

la cabinetul inculpatului situat în (….). În prealabil, martorului denunțător i-a fost 

predată suma de 1.000 de lei de către organele de urmărire penală. 

 După ce a intrat în cabinetul inculpatului col. dr. VRĂCIOIU RADU-

VIOREL, martorul denunțător (.....) i-a spus că este soțul pacientei (.....) și că 

soția sa i-a transmis să îl caute, moment în care inculpatul s-a arătat deranjat de 

faptul că nu l-a căutat mai devreme, spunând: „Eh, te-a căutat! Dacă vroiaţi să 

mă căutaţi vreunu’! Dacă nu, să fiţi sănătoşi!” 

 În continuare, a existat un scurt dialog despre cum a decurs intervenția 

chirurgicală și perioada post-operatorie, inculpatul punând accentul pe caracterul 

dificil al operației și pe faptul că acum pacienta este bine.  

 (….) 

 Apoi, martorul denunțător, în contextul în care știa de la soția sa că 

inculpatul a refuzat să primească suma de 200 de lei cu motivarea că suma este 

prea mică, l-a întrebat pe inculpat dacă trebuie să mai dea vreo sumă de bani, să 

mai facă ceva sau dacă trebuie plătit vreun pansament, întrebându-l pe inculpat 

să-i spună cât îl costă exact, la care inculpatul a răspuns că nu trebuie plătit nici 
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un pansament și că, dacă vrea să facă vreo cinste, să facă, dar el nu procedează 

așa (în sensul că nu menționează nicio sumă, pentru că „nu-mi place așa”).  

 În același context, martorul denunțător a întrebat dacă suma de 50 de lei 

este suficientă la care inculpatul, stupefiat, întreabă:  „50 de lei?” după care are o 

scurtă reacție de ilaritate. 

 (….) 

   În urma solicitărilor repetate și exprese ale inculpatului în sensul de a face 

cinste, martorul denunțător (.....) a scos suma de 500 de lei, din suma de 1000 de 

lei pe care o avea asupra sa de la Direcția Națională Anticorupție, și i-a oferit-o 

inculpatului col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL, întrebându-l dacă „e bine?”. 

Inculpatul a răspuns: „Băi, moaţă, bă! Bine, mă, bine! Hai!” 

Martorul a pus banii pe scaunul de consultații. Inculpatul a luat banii de pe 

scaun și i-a pus în buzunarul drept al bluzei. 

(….) 

B. În cursul lunii noiembrie 2018, inculpata GAVRILUȚ SIMONA, 

având anumite afecțiuni respiratorii, la recomandarea unei prietene, l-a contactat 

pe inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU VIOREL la sediul Spitalului 

Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” care a consultat-o 

stabilindu-i diagnosticul de rinită cronică hipertrofică și i-a recomandat 

efectuarea unui set de analize. 

După efectuarea  analizelor medicale, inculpata GAVRILUȚ SIMONA l-

a contactat din nou pe inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU VIOREL 

punându-i la dispoziție rezultatele analizelor medicale, împrejurare în care a fost 

stabilită data intervenției chirurgicale în ziua de 28 noiembrie 2018. 

La data de 28 noiembrie 2018, inculpata GAVRILUȚ SIMONA a fost 

internată la secția O.R.L. a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. 
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Carol Davila” și a fost cazată în rezerva cu nr. 4, astfel cum rezultă și din 

cuprinsul foii de observație nr. (….) din data de 28 noiembrie 2018. 

(….) 

În timp ce se afla în salon, înainte de realizarea intervenției chirurgicale, 

inculpata GAVRILUȚ SIMONA a fost chemată de către inculpatul col. dr. 

VRĂCIOIU RADU-VIOREL, pe hol unde a întrebat-o dacă are bani la ea şi cât 

are, aceasta spunându-i că, da, precizând că are suma de 500 de lei. Totodată 

inculpata GAVRILUȚ SIMONA l-a întrebat inculpatul col. dr. VRĂCIOIU 

RADU-VIOREL dacă este ok, la care inculpatul a răspuns afirmativ. 

Consecutiv acestui  moment, inculpata GAVRILUŢ SIMONA a revenit la 

salon, iar după câteva momente a fost chemată din nou de inculpatul VRĂCIOIU 

RADU VIOREL pentru efectuarea unui consult preoperator în sala de consultații. 

Cu ocazia acestui consult, inculpata GAVRILUȚ SIMONA i-a pus în buzunarul 

inculpatului col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL suma de 500 de lei. 

Inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL a efectuat intervenția 

chirurgicală asupra inculpatei GAVRILUȚ SIMONA, care a constat în 

reducerea parțială a cornetelor nazale, cu anestezie locală. 

Faptul că inculpata a fost supusă unei anestezii locale, i-a permis acesteia 

să părăsească spitalul în aceeași zi.  

(….) 

II. ÎN DREPT: 

Fapta inculpatului col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL, care, în calitate 

de medic primar O.R.L., în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar 

Central „ Dr. Carol Davila,”  în perioada 27-29 noiembrie 2018, a pretins şi 

primit de la martora (.....) şi de la martorul denunţător (.....) suma de 500 de lei în 

legătură realizarea unei intervenţii chirurgicale de deviație de sept nazal și rinită 
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cronică hipertrofică în Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol 

Davila,” întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită prev. 

de art.  289 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000. 

Fapta inculpatului VRĂCIOIU RADU VIOREL, care la data de 28 

noiembrie 2018, în calitate de medic primar O.R.L., în cadrul Spitalului 

Universitar de Urgență Militar Central „ Dr. Carol Davila,” a primit de la 

inculpata GAVRILUȚ SIMONA suma de 500 de lei pentru realizarea unei 

intervenții chirurgicale în vederea tratării unei afecțiuni respiratorii întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. 

pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000. 

 Fapta inculpatului col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL, care, la data de 

27 noiembrie 2018, a determinat-o pe martora (.....) să-i ofere medicului 

anestezist, (….),  suma de 150 de lei pentru efectuarea anesteziei, întrunește 

elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la dare de mită prev. de art. 47 

alin. 1 C. pen. rap. la art. 290 alin. 1 C. pen. și art. 6 din Legea 78/2000.  

 Fapta inculpatei GAVRILUȚ SIMONA, care, la data de 28 noiembrie 

2018, i-a remis inculpatului col. dr. VRĂCIOIU RADU VIOREL suma de 500 

de lei pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale în vederea tratării unei 

afecțiuni respiratorii, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de 

mită prev. de art. 290 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000. 

 

III. MIJLOACE DE PROBĂ: 

(….) 

  Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează 

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

necesare şi legal administrate, precum şi că faptele descrise mai sus există, au 
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fost săvârşite de inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU VIOREL, respectiv de 

către inculpata GAVRILUȚ SIMONA şi că aceștia răspund penal, 

1. În temeiul art. 327  lit. a) din C. proc. pen., 

2. În temeiul art. 315 alin. 1 lit. b, art. 314 alin. 1 lit. a, art. 16 lit. c din C. 

proc. pen cu aplicarea art. 328 alin. 3 C. proc. pen. 

3. În temeiul art. 315 alin. 1 lit. b, art. 314 alin. 1 lit. a, art. 16 lit. h din C. 

proc. pen şi art. 290 alin. 3 C. pen. cu aplic. art. 328 alin. 3 C. proc. pen. 

 

D I S P U N 

1.a. Trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului 

VRĂCIOIU RADU-VIOREL, (….) pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

- luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea 

78/2000, constând în aceea constând în aceea că, în perioada 27-29.11.2018, col. 

doctor VRĂCIOIU RADU-VIOREL, a pretins și primit de la numiții (.....) și 

(.....) suma de 500 de lei în legătură cu intervenția chirurgicală efectuată de 

inculpat la data de 27.11.2018, pentru următoarele afecțiuni: deviație de sept 

nazal și rinită cronică hipertrofică; 

- luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C. pen. rap la art. 6 din Legea 

nr. 78/2000, constând aceea că în data de 28.11.2018, inculpatul col. dr. 

VRĂCIOIU RADU-VIOREL a primit suma de 500 de lei, pentru efectuarea unei 

intervenții chirurgicale la nas, de la numita GAVRILUȚ SIMONA, pacientă 

internată în rezerva 4 a Secției O.R.L. din cadrul Spitalului Universitar de 

Urgență Militar Central ,,Carol Davila” București. 

- instigare la dare de mită prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 290 alin. 

1 C. pen. și art. 6 din Legea 78/2000, constând în aceea că, la data de 27 

noiembrie 2018, inculpatului col. dr. VRĂCIOIU RADU VIOREL a 
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determinat-o pe martora (.....) să-i remită suma de 150 de lei medicului anestezist, 

(….) , în legătură cu exercitarea atribuțiunilor de serviciu ale acestuia. 

toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 

1.b. Trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei GAVRILUȚ 

SIMONA (….), pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 

alin. 1 C. pen. rap.  la art. 6 din Legea 78/2000, constând în aceea că, în data de 

28.11.2018, fiind internată în rezerva nr. 4, etajul 5, Secția O.R.L. a Spitalului 

Universitar de Urgență Militar Central ,,Carol Davila” București, i-a remis 

medicului col. dr. VRĂCIOIU RADU-VIOREL, suma de 500 de lei, pentru 

efectuarea unei intervenții chirurgicale la nas. 

 

(….) 

6.  Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei, care potrivit art. 

274 alin. 1 și 2 C. proc. pen. din care suma de 2500 de lei urmează a fi suportată 

de inculpatul col. dr. VRĂCIOIU RADU VIOREL, iar suma de 500 de lei 

urmează a fi suportată de inculpata GAVRILUȚ SIMONA. 

7. În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu însoțit de două 

copii certificate şi dosarul cauzei se transmit TRIBUNALULUI BUCUREŞTI 

competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1 C. proc. pen. rap. la art. 

44 alin. 4 din C. proc. pen., urmând a fi citate următoarele persoane: 

 

INCULPAȚI: 

1. col.  dr. VRĂCIOIU RADU VIOREL (….) 

2. GAVRILUȚ SIMONA,  (….) 

 

MARTORI: 

(….) 

PROCUROR MILITAR, 
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(….) 
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