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

Anul 2019, luna martie, ziua 08 

 

 Procuror (….) din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial 

Constanţa,  

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

privind pe inculpata: 

 

CĂPITANU CLAUDIA, (….) , cercetată în stare de libertate, pentru săvârșirea 

infracțiunii de: 

- Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) alin. 3 din Legea 

241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. (pedepsită cu închisoare de la 5 la 11 

ani) 

 

EXPUN URMĂTOARELE: 

 

 Modalitatea de sesizare 

 

În temeiul disp.art.328 alin.1 C.pr.pen. 

şi art. 222 din OUG nr.43/2002, am 

verificat sub aspectul legalităţii şi 

temeiniciei 

 

Procuror şef serviciu 

(….) 
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La data de 07.02.2013, ANAF – Garda Financiară Constanța a sesizat Direcția 

Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța cu plângerea nr. (….)30.01.2013 

pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art.4, art. 9 alin. 1 lit. b și alin. 

3, art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 și art. 9 alin. 1 lit. f și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 de 

către reprezentanții legali ai SC (.....) SRL. 

La data de 28.08.2013, ANAF – Garda Financiară Constanța a sesizat Direcția 

Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța cu plângerea nr. (.....) 

/22.08.2013 pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art.4, art. 9 alin. 1 

lit. b și alin. 3, art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 și art. 9 alin. 1 lit. f și alin. 3 din Legea nr. 

241/2005 de către reprezentanții legali ai SC (.....) SRL 

A fost format dosarul nr. 17/P/2013 la nivelul Direcției Naționale Anticorupție – 

Serviciul Teritorial Constanța. 

Prin ordonanța din 27 aprilie 2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul 

Teritorial Constanța a dispus începerea urmăririi penale IN REM pentru săvârșirea 

infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 4, art. 9 alin. 1 lit. b și alin. 3, art. 9 alin. 1 

lit. c și alin. 3 și art. 9 alin. 1 lit. f și alin. 3 din Legea nr. 241/2005 de către 

reprezentanții legali ai SC (.....) SRL. 

Prin ordonanța nr. 17/P/2013 din 11 mai 2016, Direcția Națională Anticorupție – 

Serviciul Teritorial Constanța a dispus clasarea urmăririi penale pentru săvârșirea 

infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, în ceea ce 

privește reprezentanții (.....) SRL Constanța, întrucât nu există probe de săvârșire a 

faptei, precum și disjungerea cauzei și declinarea competenței materiale de 

soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea 

efectuării de cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 

alin. 1 lit. b și alin. 3, art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 și art. 9 alin. 1 lit. f și alin. 3 din Legea 

nr. 241/2005 de către reprezentanții legali ai SC (.....) SRL. 

Prin ordonanța nr. (.....) /2018 a procurorului general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție s-a admis conflictul negativ de competență cu 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și s-a stabilit competența materială în 

favoarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța. 

Dosarul nou format a primit nr. 127/P/2018. 
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Din mijloacele de a rezultat următoarea situaţie de fapt 

În perioada 27.03.2009 – 22.06.2010, inculpata CĂPITANU CLAUDIA, în 

calitate de administrator al societății comerciale SC (.....) S.R.L. CONSTANȚA (CUI - 

17146095), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscale, a omis cu intenție 

să evidențieze în contabilitate sau în alte documente legale (declarații, deconturi TVA, 

situații financiare, bilanțuri ș.a.) operațiunile comerciale efectuate sau veniturile 

realizate în sumă de 20.709.583 lei (valoare tranzacții fără TVA – baza de impozitare), 

veniturile omise de la evidențiere fiind obținute din tranzacționarea (vânzarea/prestarea) 

de către societatea SC (.....) SRL a unor produse, servicii sau lucrări (bunuri livrate: 

siguranțe fuzibile, papuci cu contactori, cărbuni, vitrine, dulap medicamente, șapă 

termoizolantă, baghetă, split,  agregate, profile metal, nisip,  piatră, țeavă rotundă,  

tablă, sârmă, aparat de sudură, electrozi, duze, plăcuță ceramică, aliaj sudură, duză 

aliaj de sudură, cuțit debitare, spray, polistiren expandat, profil U, cornier, carcasă 

pompă, robinet, clapet, țeavă presiune, polizor cu disc, costum protecție, trusă lăcătuș, 

semicarcasă pompă, rotor pompă Jiu,  lagăr pompă, colier de fixare, robineți de 

trecere, piese din PVC, vată minerală, țeavă PPR inserție, rigips, geamuri securit, 

anvelope, țeavă sudată elicoidal, disc abraziv, șuruburi, bară bronz, electrozi, sârmă, 

unsoare, disc abraziv, șnur teflonat, burghiu, șurub, rulmenți, aliaj lipit, sârmă tubulară 

pentru sudură, suporți ceramici, sârmă, cot forjat, întinzător, flanșe, disc abraziv, bară 

inox, electrozi superbaz, oțel lat, agregate de carieră, piatră spartă, silicon, cablu, 

soluții geam, furtun , butuc roată, injector,  piese auto, soluție parbriz, becuri, disc 

tăiere metal, diagramă tahograf, centrală termică, radiator aluminiu, lavoar, baterie 

lavoar, savonieră, suport prosop, gresie faianță, rafturi,  cutie viteză, pompă direcție, 

ș.a..; servicii prestate și lucrări executate : Montaj gresie și faianță, reparații și 

zugrăveli, manoperă șapă, amenajare taluz, prestări servicii (fără a fi precizată natura 

serviciilor în factură), manoperă conform deviz (fără a fi deviz anexat la factură), 

lucrări instalații sanitare, lucrări construcții rigips, închiriere macara, înlocuiri 

conducte apă), conform tranzacțiilor (vânzărilor, prestărilor către terți) cu societățile 

(.....). 
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Prin acțiunile sale, inculpata CĂPITANU CLAUDIA a cauzat bugetului de stat  

un prejudiciu în sumă de  7.247.447 lei  (echivalent 1.714.634 euro), format din 

3.313.576 lei  - echivalent 783.883,19 euro - cu titlu de impozit pe profit și 3.934.871 

lei – (echivalent 930.801,67 euro) - cu titlu de TVA. 

 

(.....) 

Concluzionând,  

În perioada 04.03.2009 – 20.09.2012, Societatea comercială (.....) S.R.L. 

CONSTANȚA a omis să evidențieze în contabilitate sau în alte documente legale 

(Declarații, Deconturi TVA, Situații Financiare, Bilanțuri ș.a.) operațiunile comerciale 

efectuate sau veniturile realizate în sumă de 32.952.575 lei sau în echivalent euro 

7.269.324,50  euro (la cursul 4,5331 lei/euro din data de 28.09.2012). Veniturile omise 

de la evidențiere, au fost obținute din vânzarea unor produse, servicii sau lucrări 

efectuate. 

 Livrarea de bunuri, servicii sau lucrări  este confirmată de 45 de beneficiari ai 

societății comerciale (.....) S.R.L. Constanța în ”declarațiile informative privind livrările 

/ prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național” D394 depuse la organele fiscale. 

Sumele declarate în aceste declarații se regăsesc în Deconturile de TVA depuse la 

organele fiscale, deconturi prin care societățile beneficiare au calculat și declarat la 

organele statului taxa pe valoare adăugată de plată sau de rambursat. 

 În anexa nr. 4 la raportul de constatare sunt descrise facturile (ridicate de a 

societăți comerciale, aflate la dosar) emise de un număr de 28 Societăți comerciale 

beneficiare, cu menționarea produselor, serviciilor sau lucrărilor comercializate astfel: 

Bunuri comercializate: 

Siguranțe fuzibile, papuci cu contactori, cărbuni, vitrine, dulap medicamente, șapă 

termoizolantă, baghetă, split,  agregate, profile metal, nisip,  piatră, țeavă rotundă,  tablă, 

sârmă, aparat de sudură, electrozi, duze, plăcuță ceramică, aliaj sudură, duză aliaj de 

sudură, cuțit debitare, spray, polistiren expandat, profil U, cornier, carcasă pompă, 

robinet, clapet, țeavă presiune, polizor cu disc, costum protecție, trusă lăcătuș, 

semicarcasă pompă, rotor pompă Jiu,  lagăr pompă, colier de fixare, robineți de trecere, 

piese din PVC, vată minerală, țeavă PPR inserție, rigips, geamuri securit, anvelope, 
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țeavă sudată elicoidal, disc abraziv, șuruburi, bară bronz, electrozi, sârmă, unsoare, disc 

abraziv, șnur teflonat, burghiu, șurub, rulmenți, aliaj lipit, sârmă tubulară pentru sudură, 

suporți ceramici, sârmă, cot forjat, întinzător, flanșe, disc abraziv, bară inox, electrozi 

superbaz, oțel lat, agregate de carieră, piatră spartă, silicon, cablu, soluții geam, furtun , 

butuc roată, injector,  piese auto, soluție parbriz, becuri, disc tăiere metal, diagramă 

tahograf, centrală termică, radiator aluminiu, lavoar, baterie lavoar, savonieră, suport 

prosop, gresie faianță, rafturi,  cutie viteză, pompă direcție, ș.a..   

Servicii prestate și lucrări executate : Montaj gresie și faianță, reparații și 

zugrăveli, manoperă șapă, amenajare taluz, prestări servicii (fără a fi precizată natura 

serviciilor în factură), manoperă conform deviz (fără a fi deviz anexat la factură), lucrări 

instalații sanitare, lucrări construcții rigips, închiriere macara, înlocuiri conducte apă. 

 Facturile ridicate și care se află la dosar sunt emise de următoarele  societăți 

comerciale : 

(.....). 

 La unele societăți comerciale de mai sus au fost  luate și note explicative de la 

reprezentanții societăților supuse controlului încrucișat. Răspunsurile date de 

reprezentanții societăților supuse controlului încrucișat sunt cuprinse sintetic și în anexa 

nr. 26 la raportul de constatare, în care se menționează unde au fost recepționate 

mărfurile, unde au fost executate lucrările sau unde au fost prestate serviciile. 

Având în vedere că tranzacțiile efectuate de beneficiarii S.C. (.....) S.R.L. 

Constanța au fost declarate în D394, sumele din D394 se regăsesc în Deconturile de 

TVA ale beneficiarilor, iar taxa pe valoare adăugată din facturile emise de S.C. (.....) 

S.R.L. Constanța dedusă în aceste deconturi, faptul că la  62% din totalul beneficiarilor 

au fost ridicate facturi în care sunt scrise livrări de mărfuri, prestări servicii sau 

executări de lucrări descrise în conținutul Raportului de constatare, faptul că valoarea 

facturilor emise de S.C. (.....) S.R.L. Constanța a fost achitată în procent de 32% prin 

virament fără ca această societate comercială să restituie acești bani ca necuveniți, duce 

la concluzia că omisiunea evidențierii în contabilitate sau în documente legale a 

operațiunilor efectuate precizate mai sus a generat sustragerea de la plata impozitului pe 

profit și a taxei pe valoare adăugată aferentă, prejudiciul cauzat bugetului de stat  fiind 

în sumă de  5.272.412 lei  cu titlu de impozit pe profit și 6.872.076 lei cu titlu de TVA. 
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Echivalentul în euro al prejudiciului anterior menționat la cursul din data de 28.09.2012 

este următorul : 

1. Impozit pe profit  1.163.091,92 euro  (5.272.412 : 4,5331) 

2. TVA                       1.515.977,14 euro  (6.872.076 : 4,5331) 

 

Din această sumă se va reține doar cea aferentă perioadei în care inculpata 

CĂPITANU CLAUDIA a fost administrator al SC (.....) SRL, respectiv perioada 

27.03.2009 – 22.06.2010, operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate în 

această perioadă fiind în sumă de 20.709.583 lei (valoare tranzacții fără TVA – baza de 

impozitare), veniturile omise de la evidențiere fiind obținute din tranzacționarea de către 

societatea SC (.....) SRL a unor produse, servicii sau lucrări. 

Tranzacțiile au fost calcultate conform facturilor emise de SC (.....) SRL în 

perioada 27.03.2009 – 22.06.2010 (Anexa nr. 37/1 din raportul de constatare tehnico-

științifică – atât cele existente fizic la dosar, cât și cele declarate conform Declarației 

394).  

Prejudiciul total adus bugetului de stat de către CĂPITANU CLAUDIA este în 

sumă de 7.247.447 lei  (echivalent 1.714.634 euro), format din 3.313.576 lei  

(echivalent 783.883,19 euro) cu titlu de impozit pe profit și 3.934.871 lei (echivalent 

930.801,67 euro) cu titlu de TVA. 

(.....) 

*** 

  

 ÎN DREPT,   

Fapta inculpatei CĂPITANU CLAUDIA care, în perioada 27.03.2009 – 

22.06.2010, în calitate de administrator în cadrul societății comerciale SC (.....) S.R.L. 

CONSTANȚA, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscale, a omis, cu 

intenție, să evidențieze în contabilitate sau în alte documente legale (declarații, 

deconturi TVA, situații financiare, bilanțuri ș.a.) operațiunile comerciale efectuate sau 

veniturile realizate în sumă de 20.709.583 lei (valoare tranzacții fără TVA – baza de 

impozitare), veniturile omise de la evidențiere fiind obținute din tranzacționarea de 

către societatea SC (.....) SRL a unor produse, servicii sau lucrări, prin acțiunile sale, 
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inculpata CĂPITANU CLAUDIA cauzând bugetului de stat  un prejudiciu în sumă de 

7.247.447 lei  (echivalent 1.714.634 euro) - format din 3.313.576 lei  (echivalent 

783.883,19 euro) cu titlu de impozit pe profit și 3.934.871 lei (echivalent 930.801,67 

euro) cu titlu de TVA -  

constituie pentru inculpata CĂPITANU CLAUDIA infracțiunea de: 

- Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) alin. 3 din Legea 

241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. (pedepsită cu închisoare de la 5 la 11 ani) 

 

Infracțiunea de evaziune fiscală reținută în sarcina inculpatei CĂPITANU 

CLAUDIA nu este săvârșită în formă continuată, ci în formă continuă, raportat la 

obligația legală continuă de a declara veniturile realizate. 

Având în vedere limitele de pedeapsă mai reduse din legea veche, față de cele 

mai mari cuprinse în legea în vigoare de la 1 februarie 2014, legea veche este legea 

penală mai favorabilă. 

(.....) 

LATURA CIVILĂ 

 Prin adresa nr. (.....) din 3 decembrie 2018, Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice GALAŢI - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa 

a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.247.447 lei, reprezentând 

3.313.576 lei impozit pe profit și 3.934.871 lei reprezentând TVA. 

  

(.....) 

DATE PRIVIND  MĂSURILE LUATE ÎN DOSAR 

Prin ordonanţa din 02 noiembrie 2018, Direcţia Naţională Anticorupţie – 

Serviciul Teritorial Constanţa a instituit măsura sechestrului asigurator precum și a 

popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare deţinute de 

inculpata CĂPITANU CLAUDIA, până la concurența prejudiciului. 

Nu au fost luate măsuri preventive în cauză. 
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 Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea 

adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal 

administrate,  

 Rezultând din materialul de urmărire penală că fapta există, a fost săvârșită de 

inculpată și aceasta răspunde penal, 

 

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

art. 315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit. a), b), f) C.pr.pen.  

Art. 46, 63 C.pe.pen.,  

 

DISPUN: 

 

I. Trimiterea în judecată a inculpatei: 

 

CĂPITANU CLAUDIA, (.....) pentru săvârșirea infracțiunii de: 

 

- Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) alin. 3 din Legea 

241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen. (pedepsită cu închisoare de la 5 la 11 

ani) 

 

II.  

(.....) 

III. În baza at. 330 C.pr.pen., PROPUN menţinerea măsurilor asiguratorii 

luate prin ordonanţa din 02 noiembrie 2018 a Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa asupra bunurilor și conturilor 

deţinute de inculpata CĂPITANU CLAUDIA. 

 

În temeiul art. 328 alin. 2 C.pr.pen., art. 36 alin. 1 lit. c C.pr.pen., art. 41 alin. 1 

lit. a) C.pr.pen. dosarul se înaintează Tribunalului Constanţa competent să judece 

cauza în primă instanţă, urmând a fi citaţi: 
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Inculpata 

CĂPITANU CLAUDIA, (.....). 

 

Persoană vătămată/parte civilă 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice GALAŢI  - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, 

cu sediul în mun. Constanţa, Str. I.G. Duca nr. 18, jud. Constanţa 

 

Martori 

(.....) 

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen., în caz de condamnare, se stabilesc cheltuieli 

judiciare în sumă de 4.000 de lei în sarcina inculpatei CĂPITANU CLAUDIA. 

 

PROCUROR, 

      (.....)  
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