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            Dosar penal nr.84/P/2019 

 

 

 

 

________/__________/_________ 

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 secție 

(….) 

 

 

 

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

23.05.2019 

 

 (….), procuror șef al Serviciului Teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie,  

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.84/P/2019 

privind pe inculpatul: IONELE SILVIU IOAN, cercetat în stare de arestare 

preventivă pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, 

prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen. cu 

aplicarea art.35 alin.2 C.pen. (două acte materiale) și introducere în mod ilicit de 

telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, 

dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool în 

formă continuată, prevăzută de art.185 alin.2 din Legea nr.254/2013 cu aplicarea 

art.35 alin.2 C.pen. (două acte materiale, din care unul în forma tentativei), ambele 

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

 

EXPUN URMĂTOARELE: 
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1. În fapt 

La data de 14.03.2019, DNA  - Serviciul Teritorial Constanța s-a sesizat din 

oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prevăzută de art.6 din 

Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen. și introducerea în mod ilicit de 

telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, 

dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool, 

prevăzută de art.185 alin.2 din Legea nr.254/2013. 

În concret, din informațiile aflate la dispoziție s-a stabilit că la începutul 

anului 2019, făptuitorul Ionele Silviu Ioan, comisar de penitenciare, încadrat la 

Penitenciarul Tulcea, a primit de la o persoană deocamdată necunoscută o sumă 

bani pentru a introduce în penitenciar mai multe telefoane mobile, pe care le-a 

livrat deținutului (....), încarcerat în unitatea amintită, în executarea unei pedepse 

privative de libertate pentru săvârșirea unei infracțiuni de omor. 

De asemenea, din datele deținute rezulta că (....) primea telefoanele în 

contextul în care făcea parte dintr-o grupare coordonată de numitul (....), aflat în 

executarea unei pedepse cu detențiunea pe viață, specializată în comiterea de 

infracțiuni prin metoda accidentul. 

În continuare, informativ s-a stabilit că mai multe asemenea fapte de 

înșelăciune comise de gruparea încarcerată în Penitenciarul Tulcea făceau obiectul 

dosarului penal nr.(....)/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași. 

 (....) a rezultat că la data 01.03.2019, inculpatul Ionele Silviu Ioan a primit 

de la inculpatul (....) 8 telefoane mobile și 66 de cartele SIM, pentru a le introduce 

în Penitenciarul Tulcea. 

 Cu aceeași ocazie, pentru acest serviciu, inculpatul (....) i-a dat inculpatului 

Ionele Silviu Ioan suma de 4.000 lei. 

 (....) 

 Ulterior, într-o discuție telefonică purtată cu martorul (....), condamnat la 

detențiune pe viață și la acel moment încarcerat tot în Penitenciarul Tulcea, care 
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era persoana căreia îi revenea rolul de a comercializa în penitenciar telefoanele 

vândute, martorul (....) a mai confirmat o dată primirea telefoanelor mobile de la 

inculpatul Ionele Silviu Ioan. 

 La data de 11.03.2019, a avut loc o nouă discuție telefonică între (....) și 

(....), în cadrul căreia, acesta din urmă a afirmat că în weekendul 16 – 17.03.2019, 

se va întâlni în mun. Tulcea cu Ionele Silviu Ioan pentru a-i remite mita promisă în 

schimbul introducerii în penitenciar a telefoanelor mobile. 

 Cu aceeași ocazie, (....) i-a cerut lui (....) să intensifice demersurile pentru ca 

rudele deținuților care achiziționaseră telefoanele să îl caute și să le plătească, 

pentru ca, la rândul lui, să îi poată plăti inculpatului Ionele Silviu Ioan. 

(….)  

Întâlnirea programată între inculpații (....) și Ionele Silviu Ioan a avut loc, cel 

dintâi declarând că s-a petrecut pe drumul județean care se desprinde din DN 22 

Constanța – Tulcea către localitatea Cataloi, (….). 

Și de această dată, inculpatul Ionele Silviu Ioan a avut suspiciuni, 

considerând că este urmărit însă ulterior, s-a convins că nu era cazul și a continuat 

deplasarea spre locul de întâlnire, informându-l pe (....) printr-un mesaj whatsapp 

despre acest lucru: 

(….)  

Conform declarațiilor inculpatului (....), în cadrul acestei întrevederi, i-a dat 

inculpatului Ionele Silviu Ioan suma de 2.500 lei și trei telefoane mobile, 2 marca 

Freeman și unul AEKU, precum și 2 încărcătoare. 

(….)  

  

(….)  

Inculpatul (....) a colaborat cu organele de urmărire penală și a dat declarații 

prin care a recunoscut integral faptele și a confirmat situația de fapt expusă mai 

sus. 

(…..) 
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De altfel, la data de 13.05.2019, inculpatul (....) a solicitat încheierea 

unui acord de recunoaștere a vinovăției, faptele reținute în sarcina sa făcând 

obiectul dosarului penal nr.85/P/2019 al DNA - Serviciul Teritorial Constanța. 

(….) 

2. În drept, 

Fapta inculpatului Ionele Silviu Ioan, comisar de penitenciare, încadrat la 

Penitenciarul Tulcea care, la datele de 01.03.2019 şi 02.04.2019 a primit de la 

inculpatul (....) sumele de 4.000 şi respectiv 2.500 lei, acceptând totodată 

promisiunea de a primi în viitor suma de 3500 lei, în legătură cu îndeplinirea unor 

acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv pentru a introduce în Penitenciarul 

Tulcea mai multe telefoane mobile, întrunește elementele constitutive ale 

infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.6 din Legea 

nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.2 C.pen. 

(două acte materiale). 

(….) 

Fapta inculpatului Ionele Silviu Ioan care, la data de 02.03.2019, a introdus 

în mod ilicit, în Penitenciarul Tulcea, opt telefoane mobile şi mai multe cartele 

SIM, iar la data de 02.04.2019 a primit în vederea introducerii ilicite în penitenciar 

încă trei telefoane mobile care au fost descoperite în autoturismul său, cu ocazia 

unei percheziţii, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de introducere 

în mod ilicit de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, 

cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a 

datelor şi alcool în formă continuată, prevăzută de art.185 alin.2 din Legea 

nr.254/2013 cu aplicarea art.35 alin.2 C.pen. (două acte materiale, din care 

unul în forma tentativei). 

(….) 

 

3. Latura civilă 
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Dată fiind natura infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului, în prezenta 

cauză nu poate fi exercitată o acțiune civilă alăturată celei penale. 

 

4. Mijloace de probă 

 înscrisuri; 

 declarații martori; 

 interceptări ale convorbirilor telefonice și procese verbale de redare; 

 înregistrări video și procese verbale de redare; 

 planșe fotografice; 

 date privind traficul telefonic comunicate de operatorii de telefonie 

mobilă și procese verbale de interpretare; 

 procese verbale de percheziție; 

 mijloace materiale de probă; 

 alte procese verbale; 

 raport de constatare criminalistică; 

 declarațiile inculpaților; 

 fișa de cazier judiciar a inculpatului Ionele Silviu Ioan. 

 

(….) 

7. Măsuri preventive. Măsuri asigurătorii. Alte date 

Prin ordonanța nr.46/P/2019 din data de 03.04.2019 a DNA - Serviciul 

Teritorial Constanța, s-a dispus reținerea inculpatului Ionele Silviu Ioan pe o 

durată de 24 ore începând cu data de 03.04.2019 ora 18:00 şi până la data de 

04.04.2019 ora 18:00. 

Prin încheierea nr.25/04.04.2019 a judecătorului de drepturi și libertăți de la 

Tribunalul Constanța, pronunțată în dosarul nr. (….)/2019, a fost luată măsura 

arestării preventive a inculpatului Ionele Silviu Ioan, pe o durată de 30 de zile, 

începând cu data de 04.04.2019 şi până la data de 03.05.2019, inclusiv. 
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Prin încheierea nr.29/24.04.2019 a judecătorului de drepturi și libertăți de la 

Tribunalul Constanța, pronunțată în dosarul nr. (….) /2019, s-a dispus prelungirea 

măsurii arestării preventive a inculpatului Ionele Silviu Ioan pe o durată de 30 de 

zile, începând cu data de 04.05.2019 şi până la 02.06.2019, inclusiv. 

În baza art.72 C.pen., instanța va deduce din pedeapsa care va fi aplicată 

inculpatului durata măsurilor privative de libertate luate față de acesta în faza de 

urmărire penală. 

În baza art.289 alin.3 C.pen., instanța va dispune confiscarea de la inculpat a 

sumelor de 4000 și respectiv 2500 lei, primite de acesta cu titlu de mită. 

Prin ordonanța nr.46/P/2019 din data de 14.05.2019 s-a dispus luarea 

măsurii sechestrului asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile şi sumelor de 

bani: 

- Teren cu construcții, Destinație clădire: Garaj, Suprafaţă construită: 24 mp, 

Suprafaţă proprietate: 39 mp, Adresa: Tulcea, (….) ; 

- Clădire/constructie Tip clădire: Imobil/apartament cu 3 camere şi 

dependinţe; Supr.utila: 63.83 mp Suprafața utila clădire rez: 63.83 mp Valoare 

impunere: 196.596,4 lei, Adresa: Tulcea, (….) ; 

- Mijloc de transport, categorie: Autoturisme; Denumire: AUDI A6 (….) ; 

-  Suma de 1.700 (unamieşaptesute) euro depusă în contul (….)1 deschis la  (….) 

Bank SA pe numele inculpatului Ionele Silviu Ioan; 

-  Suma de 200 (douăsute) lei depusă în contul (….)deschis la (….)t Bank SA pe 

numele inculpatului Ionele Silviu Ioan; 

 

 8. Propuneri adresate judecătorului de cameră preliminară 

 În baza art.330 C.proc.pen., propunem menținerea măsurii arestării 

preventive luată față de inculpat, în considerarea împrejurării că temeiurile care 

determinat luarea și respectiv prelungirea acestei măsuri subzistă și în prezent. 

 (…..) 
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 Faţă de cele expuse mai sus, constatând că au fost respectate dispoziţiile 

legale care garantează aflarea adevărului iar urmărirea penală este completă, 

existând probele necesare şi legal administrate,  

În temeiul art.327 lit.a C.proc.pen. și art.46 C.proc.pen. cu aplicarea art.13 

alin.5 din OUG nr.43/2002,  

 

D I S P U N: 

 

1. Trimiterea în judecată, în stare de arestare preventivă, a 

inculpatului: 

Ionele Silviu Ioan – (….), comisar de penitenciare, pentru săvârșirea 

infracțiunilor de: 

luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 

raportat la art.289 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.2 C.pen. (două acte 

materiale) și 

introducere în mod ilicit de telefoane mobile şi alte mijloace de 

comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de 

internet, medii de stocare a datelor şi alcool, în formă continuată, prevăzută de 

art.185 alin.2 din Legea nr.254/2013 cu aplicarea art.35 alin.2 C.pen. (două acte 

materiale, din care unul în forma tentativei), ambele cu aplicarea art.38 alin.1 

C.pen. 

 

(….) 

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

certificată şi dosarul cauzei se vor înainta Tribunalului Tulcea, urmând a fi citaţi: 

 

INCULPAT: Ionele Silviu Ioan - (….), în prezent încarcerat în CRAP al 

IPJ Constanța; 
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MARTORI: 

(….) 

 În temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen. se stabilesc cheltuieli judiciare în 

cuantum de 3.000 lei în sarcina inculpatului Ionele Silviu Ioan. 

 

PROCUROR ȘEF SERVICIU 

(….) 
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