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Cod ECLI

ECLI:RO:TBCLJ:2022:037.######

ROMÂNIA
TRIBUNALUL CLUJ – SECŢIA PENALĂ
DOSAR NR. ####/117/2016
Document supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679

SENTINŢA PENALĂ NR. ##/2022
Ședință publică din data de 24.02.2022
Instanțe constituită din:
PREŞEDINTE: ##### ###### #####
GREFIER: ######### ##### #####
Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.N.A. Serviciul Teritorial Cluj este reprezentat prin
procuror ##### ######.
Pe rol se află soluţionarea cauzei privind pe inculpatul ######### #######, trimis în
judecată prin rechizitoriul nr. ###/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, pentru săvârşirea infracţiunii
de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic.
art. 35 alin. (1) din C. pen. (două acte materiale).
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.
Procedura este legal îndeplinită, pronunţarea făcându-se în lipsa părţilor.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de 17.05.2021, fiind consemnate pe
larg în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa a stabilit
termen pentru pronunţare la data de 17.06.2021, când a amânat succesiv pronunţarea la datele de
19.07.2021, 11.08.2021, 13.09.2021, 11.10.2021, 08.11.2021, 06.12.2021, 29.12.2021,
28.01.2022, respectiv la data de 24.02.2022, când a pronunţat prezenta sentinţă.
TRIBUNALUL
1. Deliberând, constată următoarele:
#### La data de 20.05.2016, sub nr. ####/100/2016, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului
######### – Secţia penală rechizitoriul emis la data de 19.05.2016, în dosarul nr. ###/P/2015 al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie –
Serviciul Teritorial Cluj.
#### Prin sentinţa penală nr. ###/01.07.2016 a Curţii de Apel Cluj – Secţia penală şi de
minori s-a dispus strămutatarea dosarului nr. ####/100/2016 al Tribunalului ######### privind
pe inculpatul ######### ####### la Tribunalul Cluj. Actele îndeplinite la instanţa de la care s-a
strămutat judecarea cauzei au fost menţinute.
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Tribunalul ######### a dispus scoaterea de pe rol a cauzei şi înaintarea dosarului împreună
cu dosarele asociate către Tribunalul Cluj.
#### Prin rechizitoriul emis la data de 19.05.2016, în dosarul nr. ###/P/2015 al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul
Teritorial Cluj, înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj – Secţia penală la data de 05.07.2016, sub nr.
####/117/2016, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului
######### #######, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din
C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (două acte
materiale).
În actul de sesizare s-au stabilit, în esenţă, următoarele limite ale judecăţii:
Inculpatul ######### #######, în calitate de primar al Municipiului #### Mare, în baza
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în considerentul atribuţiilor pe care le avea în baza Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu privire la propunerea de proiecte de hotărâri
Consiliului Local al Municipiului #### Mare şi la exercitarea funcţiei de ordonator principal de
credite:
1) În perioada martie 2015 – septembrie 2015, pentru susţinerea financiară a Asociaţiei
Cluj Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare de către Municipiul #### Mare şi implicit pentru
eliberarea sumelor de bani alocate de Consiliul Local al Municipiului #### Mare a pretins şi primit
de la #### ########, preşedintele executiv al asociaţiei sportive, în trei rânduri, suma totală de
70.000 lei (50.000 lei în luna martie 2015, 10.000 lei în luna iulie 2015 prin intermediul martorei
Somay ######### – beneficiarul sumei solicitate de inculpat – şi 10.000 lei în septembrie 2015);
2) După luna noiembrie 2015, pentru a propune Consiliului Local al Municipiului ####
Mare susţinerea financiară a Asociaţiei Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare cu suma
de 1.000.000 lei/1.200.000 lei i-a pretins lui #### ######## să cesioneze pe numele unei persoane
ce urma să fie indicată de el (iniţial indicându-se numele lui ######## #######) S.C. #######
######## ##### S.R.L., care deţinea anumite licenţe de radio şi televiziune, precum şi site-ul
eMaramureş (proprietatea denunţătorului), cesiune care nu a mai fost finalizată, iar la data de
14.04.2016, în acelaşi scop, a solicitat de la aceeaşi persoană suma de 400.000 lei (care provenea
dintr-o sponsorizare de 600.000 lei pe care clubul de fotbal a obţinut-o de la SC ##### #####
##### S.A.), sumă din care a primit 30.000 lei la data de 26.04.2016, când a fost prins în flagrant,
iar la data de 25.04.2016, la solicitarea inculpatului, din aceeaşi sumă pretinsă cu titlu de mită,
#### ######## a remis lui #### ##### #### suma de 5.000 euro în contul unei datorii a
inculpatului faţă de o persoană de la care #### ##### #### împrumutase în interesul inculpatului
suma de 20.000 euro.
Aceste aspecte redate la secţiunea încadrarea juridică a rechizitoriului au fost detaliate în
cadrul secţiunii privind situaţia de fapt.
Pentru a se reţine aceste aspecte procurorul a indicat în rechizitoriu ca mijloace de probă
următoarele:
În volumul I din dosarul de urmărire penală (în continuare d.u.p.): proces-verbal de
consemnare a denunţului oral din data de 16.12.2015 - f. 1-18; declaraţie suspect #########
####### din data de 26.04.2016 - f. 25; declaraţiile din datele de 03.05.2016 şi 25.04.2016 ale
inculpatului ######### ####### date la Curtea de Apel Cluj, respectiv Tribunalul Cluj, în dosarul
nr. ####/117/2016 - f. 54-69; declaraţie inculpat ######### ####### din data de 16.05.2016 - f.
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71-72; proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 26.04.2016 - f. 82-87; planşă
fotografică reprezentând aspecte din data de 26.04.2016, de la acţiunea de prindere în flagrant a
inculpatului ######### ####### – f. 88-90; proces-verbal din data de 26.04.2016, de consemnare
a seriilor bancnotelor ce compun suma de 30.000 lei - f. 91-95; planşă fotografică privind
activitatea de consemnare a seriilor bancnotelor ce compun suma de 30.000 lei - f. 96-138; procesverbal din data de 27.04.2016 privind restituirea sumei de 25.000 lei numitului #### ######## f. 139-142; proces-verbal de percheziţie domiciliară din data de 26.04.2016 cu privire la
percheziţia efectuată la biroul primarului ######### ####### - f. 177-179; antecontract de prestări
servicii publicitare încheiat între ######### ####### şi #### ######## la data de 16.01.2013 - f.
181-182; stat de plată avans salarii pe luna 04/#### ########## ##### SRL - f. 183; extras de
cont din data de 28.04.#### ########## ##### SRL - f. 193; chitanţa nr. ##########.04.2014
eliberată de ####### ####### SRL pentru ########## ##### SRL - f. 194; ordine de plată emise
de BRD, plătitor ########## ##### SRL - f. 194 verso; situaţia clienţilor în sold la data de
28.04.2014 la E ######### ##### SRL - f. 195; ordine de plată emise de BRD, plătitor
########## ##### SRL - f. 196; extras de cont din data de 28.04.#### ########## ##### SRL
- f. 197-203; anexa nr. 2 la contractul 206/24.02.2012 privind derularea de campanii de
comunicare multimedia – f. 216; adeverinţa nr. 656/17.04.2013 emisă de Ministerul Tineretului
şi Sportului pentru ### FCM #### Mare –f. 220; înscris denumit ,,completare documentaţie”
întocmit în numele vicepreşedintelui ### FCM #### Mare ###### ##### datată 11.09.2013 - f.
221; statutul ### FCM #### Mare - f. 222-227; încheiere civilă nr. ####/20.03.2013 din dosarul
nr. ####/182/2013 al Judecătoriei #### Mare - f. 228-229; declaraţie persoană vătămată ####
######## din data de 20.04.2016 - f. 237-240; continuarea declaraţiei de persoană vătămată ####
######## din data de 27.04.2016 - f. 241-248; continuarea declaraţiei de persoană vătămată ####
######## din data de 16.05.2016 - f. 249; proces-verbal de ridicarea banderolelor bancare
înmânate de inculpatul ######### ####### lui #### ######## din data de 26.04.2016 şi plic ce
conţine banderolele predate de #### ######## organelor de urmărire penală - f. 250, 267;
declaraţie martor ######## ####### ### din data de 29.04.2016, f. 251-255; declaraţie martor
#### ##### #### din data de 28.04.2016 - f. 256-260; declaraţie martor #### ###### ####### din
data de 26.04.2016 - f. 261-265; chitanţă de depunere numerar eliberată de ### şi ordin de plată
pentru suma de 5.000 lei pentru ###### ##### ##### SA - f. 266; planşă fotografică reprezentând
aspectele privind înregistrarea ambientală din data de 26.04.2016 cu ocazia înmânării sumei de
5.000 lei de către inculpatul ######### ####### martorului #### ###### ####### - f. 268-269;
declaraţie martor #### ####### ######## din data de 03.05.2016 - f. 270-272; declaraţie martor
Czigler ##### ######## din data de 03.05.2016 - f. 273-275; continuare declaraţie martor Czigler
##### ######## din data de 09.05.2016 - f. 276-278; declaraţie martor ##### #### ####### din
data de 09.05.2016 - f. 279-285; declaraţie martor ##### #### ######## din data de 16.05.2016 f. 286-289; declaraţie martor ###### ######## ###### din data de 16.05.2016 - f. 290-292;
declaraţie martor ####### ###### ###### din data de 13.05.2016 - f. 293-298; declaraţie martor
Corui ###### ##### din data de 13.05.2016 - f. 299-302; declaraţie martor ####### ####### din
data de 10.05.2016 - f. 303-307; declaraţie martor ##### ####### ###### din data de 10.05.2016
- f. 308-312; declaraţie martor #### ###### #### din data de 10.05.2016 - f. 313-317; declaraţie
martor ###### ###### ###### din data de 10.05.2016 - f. 318-322; declaraţie martor ### ######
####### din data de 10.05.2016 - f. 323-327; declaraţie martor #### ##### din data de 10.05.2016
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- f. 328-335; declaraţie martor ###### ##### #### din data de 10.05.2016 - f. 336-340; declaraţie
martor ####### ##### din data de 10.05.2016 - f. 341-344; declaraţie martor ###### ######
######## din data de 10.05.2016 – f. 345-350; declaraţie martor ####### #### din data de
10.05.2016 - f. 351-355; declaraţie martor #### ###### ##### din data de 10.05.2016 - f. 356360; declaraţie martor ######## ######## ######### din data de 10.05.2016 – f. 361-365;
declaraţie martor ######### ####### din data de 10.05.2016 – f. 366-370; declaraţie martor
###### ###### ###### din data de 10.05.2016 - f. 371-375; declaraţie martor #### #######
##### din data de 05.05.2016 - f. 376-384; declaraţie martor ####### ###### din data de
05.05.2016 - f. 385-390; declaraţie martor ####### ### ######### din data de 06.05.2016 - f.
391-399; declaraţie martor ### ###### ######### din data de 05.05.2016 - f. 401-407; declaraţie
martor ##### ###### din data de 09.05.2016 - f. 408-414; proces-verbal din data de 09.05.2016
de ridicare a înscrisului reprezentând tabel nominal cu jucătorii ### FCM ######### referitor la
primele achitate de inculpatul ######### ####### şi tabelul nominal cu jucătorii - f. 415-416;
declaraţie martor ##### ###### ######## #### din data de 17.05.2016 – f. 417-424; cerere
adresată Primăriei Municipiului #### Mare de către ##### ###### ######## #### + înscris
olograf - f. 425-426; declaraţie martor ###### #### ###### din data de 17.05.2016 - f. 427-432;
declaraţie martor ######### Somay din data de 16.05.2016 – f. 433-436; declaraţie martor #####
#### ##### din data de 16.05.2016 - f. 437-441.
În volumul II d.u.p.: proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 22 ianuarie
2016, privind redarea fişierului denumit „2.12.2015.m4a” - f. 1-14; proces-verbal de certificare a
înregistrărilor din data de 25 ianuarie 2016, privind redarea fişierului denumit „4.12.2015
lumiere.m4a” - f. 15-39; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 26 ianuarie 2016,
privind redarea folderului denumit „5.11.2015.m4a” - f. 40-49; proces-verbal de certificare a
înregistrărilor din data de 27 ianuarie 2016, privind redarea folderului denumit „Cc 05.01.m4a” f. 50-56; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 28 ianuarie 2016, privind redarea
folderului denumit „Cc Birou Imp 2.m4a” - f. 57-75; proces-verbal de certificare a înregistrărilor
din data de 29 ianuarie 2016, privind redarea folderului denumit „Cc birou.m4a” - f. 76-88; procesverbal de certificare a înregistrărilor din data de 01 februarie 2016, privind redarea folderului
denumit „New recording.m4a” - f. 89-99; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de
02 februarie 2016, privind redarea folderului denumit „9.12.2015.m4a” - f. 100-105; proces-verbal
de certificare a înregistrărilor din data de 02 februarie 2016, privind redarea folderului denumit
„6.11.2015.m4a” - F. 106-112; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 03 februarie
2016, privind redarea folderului denumit „10.12.2015.m4a” - f. 113-140; proces-verbal de
certificare a înregistrărilor din data de 04 februarie 2016, privind redarea folderului denumit
„16.12.2015.m4a” - f. 141-153; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 05
februarie 2016, privind redarea folderului denumit „27.11.2015.m4a”- f. 154-160; proces-verbal
de certificare a înregistrărilor din data de 05 februarie 2016, privind redarea folderului denumit
„Cc birou 23.11.2015.m4a” - f. 161-167; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de
15 februarie 2016, privind redarea folderului denumit „11.01.m4a” - f. 168-175; proces-verbal de
certificare a înregistrărilor din data de 16 februarie 2016, privind redarea folderului denumit
„14.11.m4a” - f. 176-179; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 17 februarie
2016, privind redarea folderului denumit „15.01.m4a” - f. 180-184; proces-verbal de certificare a
înregistrărilor din data de 18 februarie 2016, privind redarea folderului denumit „Cc 22.01.m4a” -
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f. 185-189; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 19 februarie 2016, privind
redarea folderului denumit „Cc 26.01.m4a” - f. 190-192; proces-verbal de certificare a
înregistrărilor din data de 22 februarie 2016, privind redarea folderului denumit „Cc 29.012.m4a”
- f. 193-194; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 23 februarie 2016, privind
redarea folderului denumit „Cc 29.01.m4a” - f. 195-198; proces-verbal de certificare a
înregistrărilor din data de 01 martie 2016, privind redarea folderului denumit „25.02.m4a” - f. 199202; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 01 martie 2016, privind redarea
folderului denumit „Cc 01.02.m4a” - f. 203-207; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din
data de 02 martie 2016, privind redarea folderului denumit „Cc 01.021.m4a” - f. 208-214; procesverbal de certificare a înregistrărilor din data de 03 martie 2016, privind redarea folderului denumit
„Cc 02.02.m4a” - f. 215-223; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 29 martie
2016, privind redarea folderului denumit „17.03.m4a” - f. 224-230; proces-verbal de certificare a
înregistrărilor din data de 29 martie 2016, privind redarea folderului denumit „19.03.m4a” - f. 231234; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 30 martie 2016, privind redarea
folderului denumit „new recording 214.03.m4a” - f. 235-238; proces-verbal de certificare a
înregistrărilor din data de 07 aprilie 2016, privind redarea folderului denumit „BAstion.m4a” - f.
239-247; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 18 aprilie 2016, privind redarea
folderului denumit „Fgh.m4a” - f. 248-251; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data
de 21 aprilie 2016, privind redarea folderului denumit „18.04.m4a” - f. 252-255; proces-verbal de
certificare a înregistrărilor din data de 27 aprilie 2016, privind redarea folderului denumit
„22.04.m4a” - f. 256-259; proces-verbal de certificare a înregistrărilor din data de 04 mai 2016,
privind redarea folderului denumit „25.04.m4a” - f. 260-265; proces-verbal de certificare a
înregistrărilor din data de 26 aprilie 2016, privind redarea discuţiei ambientale care a avut loc la
data de 25 aprilie 2016 între #### ######## şi #### ##### - f. 266-274; planşă fotografică ce
conţine aspecte de la întâlnirea dintre #### ######## şi #### ##### care a avut loc la data de
25.04.2016 - f. 275-278; proces-verbal de consemnare a seriilor ce compus suma de 5.000 de euro
întocmit la data de 25 aprilie 2016 - f. 279-282; planşă fotografică ce conţine bancnotele care
compun suma de 5.000 de euro - f. 283 – 331; proces-verbal de certificare din data de 27 aprilie
2016 ce conţine redarea dialogului ambiental purtat la data de 26 aprilie 2016 între #### ########
şi inc. ######### ####### la sediul Primăriei Municipiului #### Mare – f. 332-336; planşă
fotografică ce conţine aspecte de la întâlnirea ambientală dintre #### ######## şi inculpatul
######### ####### care a avut loc la data de 26.04.2016 la sediul Primăriei Municipiului ####
Mare - f. 337-340; proces-verbal din data de 27 aprilie 2016 privind înregistrarea în mediu
ambiental audio-video a dialogului purtat de #### ######## cu #### ##### la data de 25 aprilie
2016 - f. 341-343; proces-verbal din data de 27 aprilie 2016 privind înregistrarea în mediu
ambiental audio-video a dialogului purtat de #### ######## cu inc. ######### ####### la data
de 26 aprilie 2016 a sediul Primăriei Municipiului #### Mare - f. 344-346; proces-verbal din data
de 27.04.2016 de redare a comunicărilor telefonice efectuate de inc. ######### ####### - f. 386390; proces-verbal din data de 27 aprilie 2016 privind imprimarea pe suport digital a convorbirilor
efectuate de #### ######## şi inc. ######### ####### - f. 393.
În volumul III d.u.p.: proces-verbal de percheziție domiciliară din 18.06.2013 încheiat în
dosarul nr. ##/P/2013 al DNA – ST Cluj – f. 1-5; declarație de suspect ######### ####### din
20.08.2014 din dosarul ##/P/2013 al DNA – ST Cluj – f. 6-17; declarație de martor Lung #####
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##### din 18.06.2013 din dosarul ##/P/2013 al DNA – ST Cluj – f. 18-21; proces-verbal predareprimire a înscrisurilor puse la dispoziţia organelor de urmărire penală de către #### #######
##### din 06.05.2016 și înscrisurile anexă – f. 26-57; adresa OCPI ######### nr.
3905/13.05.2016 şi copiile certificate ale unor cărţi funciare privind bunurile imobiliare deținute
de inculpatul ######### ####### – f. 58-77; corespondență cu SC ######### SRL și
documentele predate de această societate, (jurnale de bancă, state de plată) – f. 78-98; factura nr.
005821/26.04.2016 şi bonul fiscal emis de SC ###### ##### ##### SA Glasul Maramureşului
pentru primirea sumei de 5.000 lei de la inculpatul ######### ####### – f. 99-103; proces-verbal
– experiment judiciar din 16.05.2016 și planșa fotografică cu aspecte de la experimentul judiciar f. 165-175; proces-verbal de predare primire memory stick din 07.04.2016, încheiat cu
denunțătorul #### ######## - f. 176; proces-verbal de predare primire memory stick din
16.05.2016, încheiat cu denunțătorul #### ######## – f. 177; proces-verbal de predare primire
memory stick din 25.04.2016, încheiat cu denunțătorul #### ######## - f. 178; proces-verbal
predare primire suporturi optice și stick-uri de memorie din 20.04.2016 încheiat cu denunțătorul
#### ######## - f. 179-180; proces-verbal de predare primire memory stick din 07.01.2016,
încheiat cu denunțătorul #### ######## - f. 181; proces-verbal de predare primire memory stick
din 01.02.2016, încheiat cu denunțătorul #### ######## - f. 182-183; proces-verbal de predareprimire memory stick din 26.02.2016, încheiat cu denunțătorul #### ######## - f. 184; procesverbal inscripționare suport optic din 18.12.2015 - f. 185; atașamente e-mail din datele de
20.04.2016 și 22.04.2016 - f. 186-189; adresa de înaintare de către ### Fotbal Cluj Municipal ####
Mare nr. 2036/04.05.2016 și documentele predate de această asociație sportivă respectiv factură
emisă de ### FCM #### Mare către SC ##### ##### ##### SRL, contract de publicitate
272/14.04.2016, extrase de cont pentru perioada februarie 2015 – septembrie 2015 ale ### FCM
#### Mare – f. 213-229; adresa nr. 1283/10.05.2016 emisă de SC ########## ##### SRL prin
administrator judiciar și extrasele de cont ale acestei societăţi comerciale pentru perioada iunie –
august 2015 – f. 230-268; adresa nr. 4641/09.05.2016 emisă de Consiliul Național al
Audiovizualului privind SC ########## ##### SRL și SC ####### ######## ##### SRL și
documentele puse la dispoziție (licențe, decizii) – f. 269-289; adresa nr. 19072/G/II/09.05.2016
emisă de Agenția Națională de Integritate și raportul de evaluare nr. 13588/G/II/08.03.2012
privind pe ######### ####### – f. 290-296; proces-verbal din 16.05.2016 privind ridicarea unor
înscrisuri de la #### ######## și înscrisurile predate de acesta (dispoziție de plată, facturi fiscale,
chitanțe, procură notarială) – f. 313-326; factura seria QS nr. ###########.07.2015 emisă de
##### ######## SRL către Asociația Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare – f. 327;
chitanță retragere numerar din 30.07.2015- titular cont Asociația Club Sportiv Fotbal Club
Municipal #### Mare – f. 328; dispoziție de plată către casierie din 01.08.2015 – #### ########
– f. 329; informații ONRC privind SC ####### ######## ##### SRL, SC ########## #####
SRL – f. 330-348; informații cu privire la dosar nr. ####/182/2015 din 25.11.2015 privind
Asociația FREE MEDIA – f. 370-371; informații publice de pe Google referitoare la Czigler #####
######## – f. 372; informații de pe site on line actualMM.ro referitoare la inculpatul #######
######### – f. 373-374; informaţii privind veniturile salariale ale lui #####-######## ######–
f. 375-384.
În volumul IV d.u.p.: contract susținere financiară nr. 5531/11.02.2014 şi anexele la
contractul de susţinere financiară – f. 1-15; act adițional nr. 1/25.04.2014 la contractul de susținere

6

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
financiară dintre #### #### #### ## ######### #### ####### ###### #### ######### ####
#### ##. 5531/11.02.2014 - f. 16 – 17; act adițional nr. 2/17.06.2014 la contractul de susținere
financiară dintre #### #### #### ## ######### #### ####### ###### #### ######### ####
#### ##. 5531/11.02.2014 - f. 20 – 21; act adițional nr. 3/23.07.2014 la contractul de susținere
financiară dintre #### #### #### ## ######### #### ####### ###### #### ######### ####
#### ##. 5531/11.02.2014 și Anexa - f. 24 – 26; hotărârea Consiliului Local #### Mare nr.
215/2014 privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 Asociației Club
Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare - f. 27 – 28; hotărârea nr. 3/22.07.2014 a adunării
generale a membrilor fondatori ai Asociației Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare - f.
32; procura specială autentificată la BNP ######## Rakoczi-####### sub nr. 4026/25.07.2014 f. 33; act adițional nr. 4/17.10.2014 la contractul de susținere financiară dintre #### #### #### ##
######### #### ####### ###### #### ######### #### #### ##. 5531/11.02.2014 - f. 34 – 35;
act adițional nr. 5/11.11.2014 la contractul de susținere financiară dintre #### #### #### ##
######### #### ####### ###### #### ######### #### #### ##. 5531/11.02.2014 și Anexa - f.
39 – 41; act adițional nr. 6/13.11.2014 la contractul de susținere financiară dintre #### #### ####
## ######### #### ####### ###### #### ######### #### #### ##. 5531/11.02.2014 - f. 44 –
45; act adițional nr. 7/08.12.2014 la contractul de susținere financiară dintre #### #### #### ##
######### #### ####### ###### #### ######### #### #### ##. 5531/11.02.2014 - f. 49 – 50;
adresa Primăria #### Mare Direcția Achiziții Serviciul Finanțări Locale nr. 37/12.02.2014 către
Direcția Economică - f. 53; adresa Primăria #### Mare Direcția Achiziții Serviciul Finanțări
Locale nr. 109/17.04.2014 către Direcția Economică, referat decont Asociația Club Sportiv Fotbal
Club Municipal #### Mare - f. 114 – 115; adresa Primăria #### Mare Direcția Achiziții Serviciul
Finanțări Locale nr. 132/29.04.2014 către Direcția Economică, referat înaintare decont Asociația
Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare - f. 180 – 181; adresa Primăria #### Mare Direcția
Achiziții Serviciul Finanțări Locale nr. 156/19.05.2014 către Direcția Economică, referat înaintare
decont Asociația Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare - f. 201 – 202; adresa Primăria
#### Mare Direcția Achiziții Serviciul Finanțări Locale nr. 215/06.06.2014 către Direcția
Economică, referat înaintare decont Asociația Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare - f.
233 – 234; adresa Primăria #### Mare Direcția Achiziții Serviciul Finanțări Locale nr.
249/10.07.2014 către Direcția Economică, referat înaintare decont Asociația Club Sportiv Fotbal
Club Municipal #### Mare - f. 47 – 248; adresa Primăria #### Mare Direcția Achiziții Serviciul
Finanțări Locale nr. 250/10.07.2014 către Direcția Economică, referat înaintare decont Asociația
Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare - f. 255 – 256; adresa Primăria #### Mare Direcția
Achiziții Serviciul Finanțări Locale nr. 281/30.07.2014 către Direcția Economică, referat înaintare
decont Asociația Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare - f. 260 – 261; adresa Primăria
#### Mare Direcția Achiziții Serviciul Finanțări Locale nr. 305/22.08.2014 către Direcția
Economică, referat înaintare decont Asociația Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare – f.
292 – 293; adresa Primăria #### Mare Direcția Achiziții Serviciul Finanțări Locale nr.
341/01.10.2014 către Direcția Economică, referat înaintare decont Asociația Club Sportiv Fotbal
Club Municipal #### Mare - f. 338 – 340.
În volumul V d.u.p.: referatul nr. 359/17.10.2014, emis de Serviciul Finanţări Locale către
Direcţia Economică a municipiului ####-Mare - f. 11-3; referatul nr. 393/12.11.2014, emis de
Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică a municipiului ####-Mare - f. 91-93; referatul

7

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
nr. 406/20.11.2014, emis de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică a municipiului
####-Mare - f. 158-160; referatul nr. 434/09.12.2014, emis de Serviciul Finanţări Locale către
Direcţia Economică a municipiului ####-Mare - f. 226-228; referatul nr. 458/23.12.2014, emis de
Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică a municipiului ####-Mare - f. 299-300.
În volumul VI d.u.p.: contract de susţinere financiară nr. 23011 din 24.08.2015 încheiat
între Municipiul ####-Mare şi Asociaţia Club Sportiv Fotbal Club Municipal ####-Mare - f. 1bis4; anexa nr. 1 la contract de susţinere financiară nr.23011 din 24.08.2015 încheiat între Municipiul
####-Mare şi Asociaţia Club Sportiv Fotbal Club Municipal ####-Mare - f. 5; actele adiţionale
nr. 1/15.09.2015, 2/17.09.2015, 3/07.10.2015, 4/09.10.2015, 5/11.12.2015, 6/20.01.2016,
7/20.01.2016 la contract de susţinere financiară nr. 23011 din 24.08.2015 încheiat între Municipiul
####-Mare şi Asociaţia Club Sportiv Fotbal Club Municipal ####-Mare şi anexe(adresa,
solicitare) - f. 6-39; referat emis de Serviciul Finantari Locale către Directia Economica nr. 141
din 25.08.2015 - f. 40-41; referat emis de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică nr.
155 din 10.09.2015 - f. 42-44; referat emis de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică
nr. 186 din 08.10.2015 - f. 132-134; referat emis de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia
Economică nr. 204 din 28.10.2015 - f. 203-205; referat emis de Serviciul Finanţări Locale către
Direcţia Economică nr. 11 din 26.01.2016 - f. 259-261; referat emis de Serviciul Finanţări Locale
către Direcţia Economică nr. 22 din 16.02.2016 şi ordine de plată – copie certificată - f. 272 –
276; referat emis de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică nr.24 din 22.02.2016 - f.
277-279.
În volumul VII d.u.p.: contract de susținere financiară nr. 5489/12.02.2015 și anexe ( 2) f. 11-15; act adițional nr. 1/20.07.2015 la contractul nr. 5489/12.02.2015 - f. 16-18; referat nr.
14/16.02.2015 întocmit de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică - f. 22 – 23; referat
nr. 35/06.04.2015 întocmit de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică - f. 24 -25;
referat nr. 39/22.04.2015 întocmit de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică - f. 45
- 47; referat nr. 40/23.04.2015 întocmit de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică f. 103 – 105; referat nr. 45/29.04.2015 întocmit de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia
Economică - f. 234 – 236; anexa nr. 2/28.04.2015 la contractul nr. 128/19.08.2014 - f. 244; referat
nr. 51/13.05.2015 întocmit de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică - f. 281 – 282;
referat nr. 118/20.07.2015 întocmit de Serviciul Finanţări Locale către Direcţia Economică - f. 316
– 318.
În volumul VIII d.u.p.: Hotărârea nr. 47/2015 a Consiliului Local #### Mare, document
listat de pe site-ulwww.baiamare.ro - f. 1-2; Hotărârea nr. 369/2015 a Consiliului Local #### Mare,
document listat de pe site-ul www.baiamare.ro - f. 3-4; Hotărârea nr. 458/2015 a Consiliului Local
#### Mare, document listat de pe site-ul www.baiamare.ro - f. 5-7; Hotărârea nr. 562/2015 a
Consiliului Local #### Mare, document listat de pe site-ul www.baiamare.ro - f. 8-9; Hotărârea
nr. 42/2015 a Consiliului Local #### Mare, document listat de pe site-ul www.baiamare.ro - f. 1012; Hotărârea nr. 215/2015 a Consiliului Local #### Mare, document listat de pe site-ul
www.baiamare.ro - f. 13-14; Hotărârea nr. ######### a Consiliului Local #### Mare, document
listat de pe site-ul www.baiamare.ro - f. 15-16; adresa A.C.S. Fotbal Club Municipal #### Mare
nr. 1448/28.01.2016, cu o anexă - f. 19-20; adresa nr. 5371/03 februarie 2016 a Municipiului ####
Mare - f. 21; corespondenţă e-mail între ######## ###### şi ######## ######## - f. 22; adresa
### FCM #### Mare din data de 28 martie 2016, fără număr de înregistrare - f. 24; referat întocmit
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de Municipiul #### Mare la data de 14.04.2016 - f. 25; ordin de plată nr. 782/19.02.2014, plătitor
Municipiul #### Mare - f. 27; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de
19.02.2014 - f. 28; adresa Direcţiei Achiziţii nr. 37/12 februarie 2014 - f. 29; adresa Direcţiei
Achiziţii nr. 84/4 aprilie 2014 - f. 30-31; ordin de plată nr. 1237/19.03.2014, plătitor Municipiul
#### Mare - f. 32; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 19.03.2014 - f.
33; adresa Direcţiei Achiziţii nr. 37/12 februarie 2014 - f. 34; solicitarea ### FC Municipal ####
Mare nr. 16/12.02.2014 - f. 36; ordin de plată nr. 1730/17.04.2014, plătitor Municipiul #### Mare
- f. 37; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 17.04.2014 - f. 38; adresa
Direcţiei Achiziţii nr. 109/17 februarie 2014 - f. 39-40; ordin de plată nr. 1947/06.05.2014, plătitor
Municipiul #### Mare - f. 41; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de
29.04.2014 - f. 42; adresa Direcţiei Achiziţii nr. 32/29 aprilie 2014 - f. 43-44; ordin de plată nr.
2174/21.05.2014, plătitor Municipiul #### Mare - f. 45; ordonanţare de plată emisă de Municipiul
#### Mare la data de 19.05.2014 - f. 46; adresa Direcţiei Achiziţii nr. 156/19 mai 2014 - f. 47-48;
ordin de plată nr. 2544/11.06.2014, plătitor Municipiul #### Mare - f. 49; ordonanţare de plată
emisă de Municipiul #### Mare la data de 06.06.2014 - f. 50; adresa Direcţiei Achiziţii nr. 215/06
iunie 2014 - f. 51-52; ordin de plată nr. 3203/23.07.2014, plătitor Municipiul #### Mare - f. 53;
ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 10.07.2014 - f. 54; adresa Direcţiei
Economice nr. 249/10 iulie 2014 - f. 55-56; ordin de plată nr. 3204/23.07.2014, plătitor Municipiul
#### Mare - f. 57; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 10.07.2014 - f.
58; adresa Direcţiei Economice nr. 250/10 iulie 2014 - f. 59-60; ordin de plată nr. 3448/07.08.2014,
plătitor Municipiul #### Mare - f. 61; ordin de plată nr. 3462/08.08.2014, plătitor Municipiul ####
Mare - f. 62; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 30.07.2014 - f. 63;
adresa Direcţiei Economice nr. 281/30 iulie 2014 - f. 64-65; ordin de plată nr. 3934/09.09.2014,
plătitor Municipiul #### Mare - f. 66; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la
data de 26.08.2014 - f. 67; adresa Direcţiei Economice nr. 305/22 august 2014 - f. 68-69; ordin de
plată nr. 4379/08.10.2014, plătitor Municipiul #### Mare - f. 70; ordonanţare de plată emisă de
Municipiul #### Mare la data de 03.10.2014 - f. 71; adresa Direcţiei Economice nr. 341/01
octombrie 2014 - f. 72-74; ordin de plată nr. 4615/27.10.2014, plătitor Municipiul #### Mare - f.
75; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 19.10.2014 - f. 76; adresa
Direcţiei Economice nr. 359/17 octombrie 2014 - f. 77-79; ordin de plată nr. 5069/13.11.2014,
plătitor Municipiul #### Mare - f. 80; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la
data de 12.11.2014 - f. 81; adresa Direcţiei Economice nr. 393/12 noiembrie 2014 - f. 82-84; ordin
de plată nr. 5211/26.11.2014, plătitor Municipiul #### Mare - f. 85; ordonanţare de plată emisă de
Municipiul #### Mare la data de 20.11.2014 - f. 86; adresa Direcţiei Economice nr. 604/20
noiembrie 2014 - f. 87-89; ordin de plată nr. 5605/15.12.2014, plătitor Municipiul #### Mare - f.
90; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 09.12.2014 - f. 91; adresa
Direcţiei Economice nr. 434/ 9 decembrie 2014 - f. 92-94; ordin de plată nr. 172/12.01.2015,
plătitor Municipiul #### Mare - f. 95; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la
data de 29.12.2014 - f. 96; adresa Direcţiei Economice nr. 458/23 noiembrie 2014 - f. 97-98; ordin
de plată nr. 997/23.02.2014, plătitor Municipiul #### Mare - f. 99; ordonanţare de plată emisă de
Municipiul #### Mare la data de 18.02.2015 - f. 100; ordin de plată nr. 1046/27.02.2015, plătitor
Municipiul #### Mare - f. 101; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de
18.02.2015 - f. 102; ordin de plată nr. 1077/03.03.2014, plătitor Municipiul #### Mare - f. 103;
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ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 18.02.2015 - f. 104; adresa
Direcţiei Economice nr. 14/16 februarie 2015 - f. 105-106; adresa ### FC Municipal #### Mare
nr. 438/13.02.2015 - f. 108-110; ordin de plată nr. 2251/04.05.2015, plătitor Municipiul #### Mare
- f. 111; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 28.04.2015 - f. 112; adresa
Direcţiei Economice nr. 35/6 aprilie 2015 - f. 113-114; ordin de plată nr. 2252/04.05.2015, plătitor
Municipiul #### Mare - f. 115; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de
28.04.2015 - f. 116; adresa Direcţiei Economice nr. 39/22 aprilie 2015 - f. 117-119; ordin de plată
nr. 2253/04.05.2015, plătitor Municipiul #### Mare - f. 120; ordonanţare de plată emisă de
Municipiul #### Mare la data de 28.04.2015 - f. 121; adresa Direcţiei Economice nr. 40/23 aprilie
2015 - f. 122-124; ordin de plată nr. 2411/08.05.2015, plătitor Municipiul #### Mare - f. 125;
ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 30.04.2015 - f. 126; adresa
Direcţiei Economice nr. 45/29 aprilie 2015 - f. 127-129; ordin de plată nr. 2651/29.05.2015,
plătitor Municipiul #### Mare - f. 130; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la
data de 15.05.2015 - f. 131; adresa Direcţiei Economice nr. 51/13 mai 2015 - f. 132-133; ordin de
plată nr. 4461/27.07.2015, plătitor Municipiul #### Mare - f. 134; ordonanţare de plată emisă de
Municipiul #### Mare la data de 28.04.2015 - f. 135; ordin de plată nr. 4494/29.07.2015, plătitor
Municipiul #### Mare - f. 136; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de
21.07.2015 - f. 137; ordin de plată nr. 4512/30.07.2015, plătitor Municipiul #### Mare - f. 138;
ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 21.07.2015, în copie xerox
conformă cu originalul - f. 139; ordin de plată nr. 4534/31.07.2015, plătitor Municipiul #### Mare
- f. 140; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 21.07.2015 - f. 141; ordin
de plată nr. 4541/03.08.2015, plătitor Municipiul #### Mare - f. 142; ordonanţare de plată emisă
de Municipiul #### Mare la data de 21.07.2015 - f. 143; adresa Direcţiei Economice nr. 118/20
iulie 2015 - f. 144-146; ordin de plată nr. 4992/27.08.2015, plătitor Municipiul #### Mare - f. 147;
ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 26.08.2015 - f. 148; adresa
Direcţiei Economice nr. 141/25 august 2015 - f. 149-150; ordin de plată nr. 5044/31.08.2015,
plătitor Municipiul #### Mare - f. 151; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la
data de 31.08.2015 - f. 152; adresa Direcţiei Economice nr. 141/25 august 2015 - f. 153-154;
solicitarea A.C.S. FC Municipal #### Mare nr. 1532/25.08.2015 - f. 156; ordin de plată nr.
5309/11.09.2015, plătitor Municipiul #### Mare - f. 157; ordonanţare de plată emisă de Municipiul
#### Mare la data de 11.09.2015 - f. 158; ordin de plată nr. 5353/15.09.2015, plătitor Municipiul
#### Mare – f. 159; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 11.09.2015 f. 160; ordin de plată nr. 5433/24.09.2015, plătitor Municipiul #### Mare - f. 161; ordonanţare de
plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 11.09.2015 - f. 162; ordin de plată nr.
5563/02.10.2015, plătitor Municipiul #### Mare - f. 163; ordonanţare de plată emisă de Municipiul
#### Mare la data de 11.09.2015 - f. 164; adresa Direcţiei Economice nr. 155/10 septembrie 2015
- f. 165-166; ordin de plată nr. 369/26.01.2016, plătitor Municipiul #### Mare - f. 167; ordonanţare
de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 12.10.2015 - f. 168; adresa Direcţiei Economice
nr. 186/08 octombrie 2015 - f. 169-170; ordin de plată nr. 370/26.01.2016, plătitor Municipiul
#### Mare - f. 171; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 28.10.2015 f. 172; adresa Direcţiei Economice nr. 204/28 octombrie 2015 - f. 173-174; ordin de plată nr.
456/02.02.2016, plătitor Municipiul #### Mare - f. 175; ordin de plată nr. 441/02.02.2016, plătitor
Municipiul #### Mare - f. 176; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de

10

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
27.01.2015 - f. 177; ordin de plată nr. 788/15.02.2016, plătitor Municipiul #### Mare - f. 178;
ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 27.01.2016 - f. 179; adresa
Direcţiei Economice nr. 11/26 ianuarie 2016 - f. 180-181; ordin de plată nr. 914/25.02.2016,
plătitor Municipiul #### Mare - f. 182; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la
data de 17.02.2016 - f. 183; ordin de plată nr. 1315/08.03.2016, plătitor Municipiul #### Mare - f.
184; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la data de 17.02.2016 - f. 185; adresa
Direcţiei Economice nr. 22/16 februarie 2016 - f. 186-187; ordin de plată nr. 1316/08.03.2016,
plătitor Municipiul #### Mare - f. 188; ordonanţare de plată emisă de Municipiul #### Mare la
data de 23.02.2016 - f. 189; adresa Direcţiei Economice nr. 24/22 februarie 2016 - f. 190-191.
#### În etapa camerei preliminare au fost formulate cereri şi excepţii de inculpatul
######### #######.
Prin încheierea penală nr. ##/CP/28.07.2016 judecătorul de cameră preliminară din cadrul
Tribunalului Cluj a respins cererile şi excepţiile formulate de către inculpat şi a constatat legalitatea
sesizării, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea
judecăţii.
Prin încheierea menţionată au fost tranşate, printre altele, următoarele aspecte relevante
reţinându-se: „ (...) înregistrările puse la dispoziţia organelor de urmărire penală de către
denunţătorul #### ######## privesc propriile convorbiri purtate de el cu inculpatul #########
####### sau cu alte persoane, certificate ulterior de către organele de urmărire penală, conform
prevederilor Codului de procedură penală. Legiuitorul a admis posibilitatea unei persoane pusă în
faţa unei situaţii infracţionale de a folosi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor pentru a
releva această infracţiune, cu respectarea de către stat a obligaţiei pozitive de a apăra dreptul prev.
de art.8 din Cedo.
Înregistrările unor convorbiri sau comunicări de către părţi sau alte persoane, conform disp.
art. 139 al. 3 C.p.p., pot fi efectuate, atât înainte, cât şi pe parcursul procesului penal, legea
neimpunând vreo limitare în timp în sensul menţionat, singura cerinţă impusă pentru a putea fi
considerat mijloc de probă este ca înregistrarea să privească propriile convorbiri sau comunicări
purtate cu terţe persoane.
(...)
Judecătorul constată că, la dosar nu există nicio probă în sensul invocat de inculpat,
respectiv că denunţătorul, ulterior depunerii denunţului, „ar fi continuat să acţioneze pentru
organele de cercetare penală provocând continuarea săvârşirii faptelor de natură penală reţinute în
sarcina inculpatului, prevalându-se de disp. art. 139 al. 3 C.p.p., cu eludarea disp. art. 150 C.p.p.”;
nu există nicio probă care să releve reaua-credinţă a organelor judiciare, de manipulare a
denunţătorului în orice mod, prin folosirea de tactici sau orice fel de manopere, inclusiv provocarea
în sensul menţionat şi care sunt interzise de lege potrivit art. 101 C.p.p., ale cărui dispoziţii
prevăzute la alin. 1 au fost respectate; per a contrario, înregistrările efectuate de sus-numit şi
contestate de inculpat, sunt consecinţa voinţei sale exclusive, raportat la care reglementările legale
în vigoare, ca dealtfel şi practica Cedo, nu prevăd cenzuri şi care ulterior au fost doar certificate
de organele de urmărire penală, conform legii.
În aceeaşi ordine de idei, este de precizat faptul că, dispoziţiile art. 150 C.p.p. nu sunt
aplicabile în speţă, raportat la înregistrările personale efectuate de denunţător cu telefonul său
mobil, întrucât, acesta nu a acţionat în calitate de investigator sub acoperire sau colaborator, ci din
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proprie inţiativă, independent de activitatea de urmărire a organelor judiciare şi de orice implicare
a acestora din urmă.
După audierea denunţătorului la data de 20.04.2016 şi în contextul celor declarate de susnumit, organele de urmărire penală au procedat la interceptarea convorbirilor purtate în mediu
ambiental în datele de 25.04.2016 (înregistrare convorbire ambientală dintre denunţător şi martorul
#### ##### ####) şi 26.04.2016 (înregistrare convorbire ambientală dintre denunţător şi inculpat),
admise în baza încheierii penale nr. ###/C/P/23.04.2016 date de judecătorul de drepturi şi libertăţi
din cadrul Tribunalului Cluj care a emis la aceeaşi dată şi mandatele de supraveghere nr. 188-189;
acestea au fost puse în aplicare de către ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul DNA - Serviciul
Teritorial Cluj, încheind două procese-verbale în sensul menţionat, aflate la f. 341-346 vol. II dup,
deci cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, contrar susţinerilor inculpatului menţionate la
pct. 2. (...)
Prin ordonanţa ###/P/2015 a DNA-Serv. Teritorial Cluj, emisă la data de 18.12.2015, s-a
dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiunea de luare de mită, prev. de art.289 al.
1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 35 al.1 C.p., respectiv pentru două acte
materiale şi anume, primirea în perioada martie-septembrie 2015, de către inculpatul #########
####### a sumei de 70.000 lei de la denunţătorul #### ######## pentru susţinerea financiară a
### FCM ####-Mare de către #### #########, prin încheierea unor contracte, anterior lunii
august 2015 şi pretinderea de către inculpat, ulterior lunii august 2015, însă, anterior depunerii
denunţului, a cesionării unor licenţe de radio şi televiziune de către denunţător, pentru o nouă
susţinere financiară a ### FCM ####-Mare, de către #### #########.
Prin ordonanţa din data de 26.04.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de inculpatul ######### #######, sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită în formă
continuată, prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1
C.p., deci pentru aceleaşi acte materiale reţinute în ordonanţa din data de 18.12.2015.
Sub aspectul stării de fapt, în ordonanţa de mai sus s-a reţinut în plus în cazul celui de-al
doilea act material că, pentru îndeplinirea aceluiaşi act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, pe
lângă cesionarea de către denunţător a societăţii ce deţinea anumite licenţe de radio şi televiziune,
a pretins şi suma de 400.000 lei; precum şi că, din această sumă, la data de 25.04.2016, inculpatul
i-a solicitat denunţătorului să remită o anumită sumă de bani martorului #### ##### ####, pentru
o datorie.
Prin ordonanţa din data de 26.04.2016, s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de sus-numit,
sub aspectul comiterii infracţiunii de mai sus, pentru cele două acte materiale menţionate în
ordonanţele anterior arătate.
În ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, în cazul celui de-al doilea act material
s-a arătat în plus că, la data de 26.04.2016, inculpatul a primit de la denunţător suma de 30.000 lei,
din cea pretinsă pentru susţinerea financiară a clubului de fotbal.
Potrivit art. 311 al. 1 C.p.p., în cazul în care, după începerea urmăririi penale, organul de
urmărire penală constată fapte noi, date cu privire la participarea unor alte persoane sau împrejurări
care pot duce la schimbarea încadrării juridice a faptei, dispune extinderea urmăririi penale ori
schimbarea încadrării juridice.
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Aşa cum reiese din întreaga literatură de specialitate şi practică judiciară în materie, s-a
statuat că infracţiunea de luare de mită este o infracţiune cu consumare anticipată, cu modalităţi
alternative.
În cazul în care, făptuitorul realizează mai multe dintre variantele alternative ale
elementului material al infracţiunii, se va reţine o singură infracţiune de luare de mită, iar nu
concursul de infracţiuni ori forma continuată a acesteia; situaţie în care, fapta se consumă în
momentul realizării primei activităţi infracţionale.
Or, în speţă, raportat la cel de-al doilea act material reţinut în sarcina inculpatului, pretins
comis în data de 26.04.2016, în formă continuată, privit separat de primul act material, acesta
constituie o unitate naturală de infracţiuni şi care nu este incompatibilă cu existenţa unei pluralităţi
de acte materiale, cu condiţia ca acestea, privite în ansamblul lor, prin legătura dintre ele, să
alcătuiască o singură acţiune în vederea aceluiaşi rezultat; sens în care, dispoziţiile art. 311 al. 1
C.p.p. nu îşi au aplicabilitate raportat la speţa în discuţie.”
Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpatul. Contestaţia a fost respinsă, ca
nefondată, prin încheierea penală nr. ###/23.08.2016 a judecătorului de cameră preliminară din
cadrul Curţii de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori.
În argumentare s-au reţinut, printre altele, următoarele: durata urmăririi penale in rem până
la dispunerea efectuării în continuare a urmăririi penale in personam nu este una nerezonabilă; din
probele administrate în cadrul urmăririi penale nu a rezultat nici măcar suspiciunea că denunţătorul
#### ######## ar fi fost îndemnat de organele de anchetă direct sau indirect să provoace inculpatul
pentru a comite o infracţiune, nefiind incidente prevederile art. 101 alin. (1) şi (3) din C.p.p.; nu
reiese că denunţătorul ar fi efectuat înregistrările convorbirilor telefonice la solicitarea organelor
de anchetă, aceste înregistrări fiind efectuate de către denunţător, după susţinerile sale, pentru a
putea justifica anumite cheltuieli pe care denunţătorul le-a făcut în numele clubului şi pentru a
putea reaminti inculpatului contestator promisiunile făcute de acesta în legătură cu alocarea unor
sume de bani pentru derularea activităţii clubului; martorul denunţător nu a avut calitatea de
colaborator al organelor de urmărire penală, nefiind aplicabile prevederile art. 148 din C.p.p.; din
analiza concretă a discuţiilor înregistrate nu reiese în concret o provocare din partea acestuia.
În etapa camerei preliminare inculpatul a fost arestat preventiv, măsura fiind menţinută
până la data de 10.08.2016, când a fost înlocuită cu arestul la domiciliu prin încheierea penală nr.
###/10.08.2016 a Curţii de Apel Cluj – Secţia penală (definitivă).
#### Etapa judecăţii
Participarea inculpatului la judecată
Inculpatul a participat la majoritatea termenele de judecată, iar la termenele la care a lipsit
a depus la dosar justificările aferente.
Atât în cursul urmăririi penale, cât şi în etapa judecăţii (termenul din data de 14.12.2016),
inculpatului i-au fost prezentate drepturile şi obligaţiile procesuale.
Inculpatul ######### ####### a solicitat instanţei readministarea probatoriului strâns în
cursul urmăririi penale, contestând temeinicia acestuia, respectiv a solicitat administrarea mai
multor probe noi. Poziţia procesuală iniţială a fost în sensul că nu este vinovat de acuzaţiile reţinute
în actul de sesizare (încheierea din data de 14.12.2016). Instanţa a încuviinţat readministrarea
probatoriului şi a dispus administrarea unor probe noi.
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În cadrul cercetării judecătoreşti au fost administrate sau readministrate următoarele
mijloace de probă:
Volumul I din dosarul instanţei: solicitarea adresată D.N.A. de a înainta telefonul iPhone
5S cu care s-au realizat înregistrările de către #### ########, respectiv laptopul denunţătorului
utilizat în copierea înregistrărilor de pe telefonul mobil; răspunsul D.N.A. – Serviciul Teritorial
Cluj – doar telefonul a fost ridicat, iar nu şi laptopul (f. 100, vol. I d.i.); declaraţia martorului ####
######## din data de 01.03.2017 (f. 140-145, vol. I d.i.);
Volumul II din dosarul instanţei: a doua parte a declaraţiei date de martorul #### ########
la data de 07.04.2017 (f. 68-73, vol. II d.u.p.); declaraţia martorei ### ###### ######### din data
de 26.04.2017 (f. 95, vol. II d.u.p.); declaraţia martorei ####### ### ######### din data de
26.04.2017 (f. 92-93, vol. II d.u.p.); declaraţia martorului ####### ###### din data de 26.04.2017
(f. 89-90, vol. II d.u.p.); declaraţia martorului #### ####### din data de 17.05.2017 (f. 134, vol.
II d.u.p.); declaraţia martorului ##### #### ####### din data de 17.05.2017 (f. 136-138, vol. II
d.u.p.); copii ale unor discuţii pe whatapp listate purtate de ##### #### cu #### ######## depuse
de martorul ##### #### (f. 139-140, vol. II d.u.p.); declaraţia martorei Czigler ##### ########
din data de 14.06.2017 (f. 172-173, vol. II d.i.); declaraţia martorei Somay ######### din data de
14.06.2017 (f. 175-176, vol. II d.i.); adresa de înaintare a telefonului mobil marca iPhone 5S ridicat
de la #### ######## la data de 16.05.2016 (f. 183, vol. II d.i.); declaraţia martorului #### ######
####### din data de 12.07.2017 (f. 199-200, vol. II d.i.).
Volumul III din dosarul instanţei: declaraţia din data de 04.10.2017 a martorului #####
#### ######## (f. 53-54, vol. III d.i.); rezoluţia din data de 22.08.2017 a Inspecţiei Judiciare –
Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori, în lucrarea nr. 4714/IJ/898/DIP/2017 (f. 56-57,
vol. III d.i.); declaraţia martorului ##### ###### din data de 01.11.2017 (f. 133-134, vol. III d.i.);
declaraţia martorului ####### ####### din data de 01.11.2017 (f. 136, vol. III d.i.) declaraţia
martorului ####### ###### din data de 01.11.2017 (f. 138-139, vol. III d.i.); declaraţia martorului
Corui ###### ##### din data de 01.11.2017 (f. 141, vol. III d.i.); declaraţia martorului ######
######## ###### din data de 29.11.2017 (f. 169-170, vol. III d.i.).
Volumul IV din dosarul instanţei: opinia expertului-parte transmisă în formă de raport de
expertiză din 14.01.2018 (f. 13-36, vol. IV d.i.); declaraţia martorului #####-###### ########
#### din data de 18.01.2018 (f. 38, vol. IV d.i.); declaraţia martorului ###### #### ###### din
data de 15.02.2018 (f. 58-59, vol. IV d.u.p.); declaraţia martorului #### ##### din data de
15.02.2018 (f. 60-61, vol. IV d.u.p.); declaraţia martorului Iglea #### ##### din data de
15.02.2018 (f. 62, vol. IV d.u.p.); declaraţia martorului #### ###### din data de 14.03.2018 (f.
97-98, vol. IV d.i.); declaraţia martorei ######## ######### ###### din data de 14.03.2018 (f.
100-101, vol. IV d.i.); raportul de expertiză criminalistică nr. 53/23.03.2018 întocmit de LIEC Cluj
(f. 143-158, vol. IV d.i.); declaraţia martorului ##### ###### ####### din data de 11.04.2018 (f.
174-175, vol. IV d.i.); declaraţia martorului ###### ##### ###### din data de 11.04.2018 (f. 177175, vol. IV d.i.); declaraţia martorului ##### ###### #### din data de 11.04.2018 (f. 179-180,
vol. IV d.i.); înscrisuri, copii ale unor procese-verbale de redare ale interceptărilor din alt dosar de
urmărire penală (f. 181-201, vol. IV d.i.); copia hotărârii nr. 54/2018 privind constituirea de parte
civilă a Municipiului #### Mare în dosarul de urmărire penală nr. ####/P/2016 al Parchetului de
pe lângă Judecătoria #### Mare şi cererea aferentă (f. 202-205, vol. IV d.i.).
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Volumul V din dosarul instanţei: obiecţiunile expertului numit la recomandarea
inculpatului cu privire la raportul de expertiză criminalistică (f. 28-62, vol. V d.i.); declaraţia
martorei ###### ########### ##### ######## din data de 09.05.2018 (f. 64-65, vol. V d.i.);
declaraţia martorului #### ###### din data de 09.05.2018 (f. 67-68, vol. V d.i.); declaraţia
martorului ###### #### #### din data de 06.06.2018 (f. 184-185, vol. V d.i.); declaraţia martorului
##### #### din data de 06.06.2018 (f. 187, vol. V d.i.).
Volumul VI din dosarul instanţei: declaraţia martorului ### ###### din data de 12.07.2018
(f. 45, vol. VI d.i.); declaraţia martorului ##### #### din data de 12.07.2018 (f. 47-48, vol. VI
d.i.); declaraţia martorului Lung ##### ##### din data de 12.07.2018 (f. 50-51, vol. VI d.i.);
declaraţia martorului ##### ######### din 26.09.2018 (f. 90-91, vol. VI d.i.); declaraţia
martorului ######## ####### ### din data de 24.10.2018 (f. 109-111, vol. VI d.i.); declaraţia
martorului #### ##### din data de 16.01.2019 (f. 135-138, vol. VI d.i.);
Începând cu volumul al VIII-lea al dosarului se regăsesc actele de procedură şi mijloacele
de probă efectuate/reluate de completul de judecată în noua compunerea (care a şi soluţionat cauza
pe fond).
Volumul VIII din dosarul instanţei: răspunsul nr. ##########.03.2019 emis M.A.I. –
D.G.P.I. din care rezultă că nu a colaborat cu a existat o colaborare cu D.N.A. în cursul urmăririi
penale în prezenta cauză (f. 30, vol. VIII d.i.); răspunsul din data de 04.03.2012 emis de P.Î.C.C.J.
– D.N.A. referitor la faptul că S.R.I. nu a pus în executare mandatele de supraveghere tehnică în
dosarul nr. ###/P/2015 al D.N.A., nu există corespondenţă între D.N.A. şi S.R.I. – D.J.I. Cluj,
D.G.P.I. – S.J.P.I. #########, D.G.P.I. – D.J.I. #########, netransmiterea unor note de informare
cu caracter clasificat sau neclasificat în prezenta cauză de către S.R.I. sau D.G.P.I., respectiv
existenţa unei corespondenţe clasificate între D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj şi S.R.I. – D.J.I.
######### cu privire la dosarul de urmărire penală nr. ###/P/2015 al D.N.A. (f. 32, vol. VIII d.i.);
declaraţia martorei ### ###### ######### din data de 09.03.2020 (f. 45-47, vol. VIII d.i.);
declaraţia martorului ####### ###### din data de 09.03.2020 (f. 48-49, vol. VIII d.i.); declaraţia
martorului ####### ### ######## din data de 09.03.2020 (f. 50-51, vol. VIII d.i.); corespondenţa
D.N.A.-Serviciul Teritorial Cluj – S.R.I. declasificată de către D.N.A. (f. 80-83, vol. VIII d.i.);
corespondenţa S.R.I. – D.N.A.-Serviciul Teritorial Cluj, declasificată de către S.R.I. (f. 84-88, vol.
VIII d.i.); hotărârea nr. 18/19.12.2019 a Colegiului de conducere al Tribunalului Cluj referitoare,
printre altele, la completurile specializate în soluţionare cauzelor de corupţie (f. 90-95, vol. VIII
d.i.); declaraţia martorei #### ####### ##### din 02.06.2020 (f. 114-115, vol. VIII d.i.); declaraţia
martorului #### ######## din 02.06.2020 (f. 116-119, vol. VIII d.i.); răspunsul D.N.A. – Serviciul
Teritorial Cluj privind colaborarea cu S.R.I. şi raporturile cu martorul denunţător #### ########
(f. 155-156, vol. VIII d.i.); declaraţia martorului ##### #### ######## din 11.06.2020 (f. 158159, vol. VIII d.i.); declaraţia martorului #### ####### ######## din 11.06.2020 (f. 160-161, vol.
VIII d.i.); declaraţia martorei Czigler ##### ######## din 29.06.2020 (f. 185-186, vol. VIII d.i.);
declaraţia martorului #### ###### ####### din 29.06.2020 (f. 187-188, vol. VIII d.i.); declaraţia
martorei #####-###### ######## #### din 29.06.2020 (f. 189-190, vol. VIII d.i.); declaraţia
martorei Somay ######### din 29.06.2020 (f. 191-193, vol. VIII d.i.).
Volumul IX din dosarul instanţei: declaraţia martorului ##### ###### din data de
08.09.2020 (f. 54-55, vol. IX d.i.); declaraţia martorului ###### #### ###### din data de
08.09.2020 (f. 56, vol. IX d.i.); declaraţia martorului #### ##### din data de 08.09.2020 (f. 57-60,
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vol. IX d.i.); declaraţia expertului criminalist ####### ##### ###### din data de 01.10.2020 (f.
105-108, vol. IX d.i.): declaraţia martorului ####### ###### ###### din data de 01.10.2020 (f.
109-110, vol. IX d.i.); declaraţia martorului Iglea #### ##### din data de 01.10.2020 (f. 11, vol.
IX d.i.); declaraţia martorului Corui ###### ##### din data de 01.10.2020 (f. 112-113, vol. IX
d.i.); declaraţia martorului #### ##### din data de 01.10.2020 (f. 114-115, vol. IX d.i.); declaraţia
martorului ###### ######## ###### din data de 01.10.2020 (f. 116, vol. IX d.i.); procesul-verbal
de efectuare a percheziţiei informatice asupra telefonului mobil marca Apple, model iPhone 5S,
seria IMEI ##############8 (f. 170-172, vol. IX d.i.).
Volumul X din dosarul instanţei: declaraţia martorului ### ###### din data de 19.10.2020
(f. 93, vol. X d.i.); declaraţia martorului ####### ####### din data de 19.10.2020 (f. 44, vol. X
d.i.); declaraţia martorului Lung ##### ##### din data de 19.10.2020 (f. 45-46, vol. X d.i.).
Volumul XI din dosarul instanţei: declaraţia martorului ##### ###### ####### din data
de 07.12.2020 (f. 28-29, vol. XI d.i.); declaraţia martorului ##### ######### din 07.12.2020 (f.
30-31, vol. XI d.i.); declaraţia martorului ##### ###### #### din 07.12.2020 (f. 32-33, vol. XI
d.i.); declaraţia martorului #### ###### ###### din 07.12.2020 (f. 34-36, vol. XI d.i.); declaraţia
martorului ##### #### din 11.01.2021 (f. 94-95, vol. XI d.i.); declaraţia martorului ###### #####
###### din 11.01.2021 (f. 96, vol. XI d.i.); declaraţia martorului ###### #### #### din 11.01.2021
(f. 97-98, vol. XI d.i.); declaraţia martorului #### ###### din 25.01.2021 (f. 179-180, vol. XI d.i.);
declaraţia martorei ###### ########### ##### ######## din 25.01.2021 (f. 181, vol. XI d.i.);
declaraţia martorei ##### (fostă ########) ######### din 25.01.2021 (f. 182-183, vol. XI d.i.).
Volumul XII din dosarul instanţei: declaraţia martorului ##### #### din 25.02.2021 (f. 1819, vol. XII d.i.), copia fişei de cazier judiciar a martorului denunţător #### ######## (f. 30, vol.
XII d.i.), ordonanţa de clasare din 16.07.2019 emisă în dosarul nr. ##/P/2018 al D.N.A. – Serviciul
Teritorial Cluj (f. 33, vol. XII d.i.), înscrisuri medicale depuse de inculpat, declaraţia martorului
##### #### din data de 17.03.2021 (f. 71-73, vol. XII d.i.), declaraţia martorului ###### ######
din data de 17.03.2021 (f. 74-76, vol. XII d.i.), încheierea penală nr. ###/01.02.2018 emisă în
dosarul nr. #####/182/2017 de către Judecătoria #### Mare (f. 78-80, vol XII d.i.), copii ale
procesului-verbal de redare a înregistrărilor din dosarul nr. ##/P/2013 al D.N.A. – Serviciul
Teritorial Cluj (f. 119-133, vol. XII d.i.), comunicările scrise prin intermediul aplicaţiei whatapp
purtate de inculpat cu martorul ####, puse la dispoziţia instanţei de către inculpat în cursul judecăţii
(f. 134-138, vol. XII d.i.), declaraţia inculpatului ######### ####### dată la data de 2728.04.2021 (f. 139-149, vol. XII d.i.), sentinţa penală nr. ##/07.02.2019 a Tribunalului Cluj –
Secţia penală (f. 161-170, vol. XII d.i.), decizia penală nr. ####/A/03.11.2020 a Curţii de Apel
Cluj (f. 171-185, vol. XII d.i.), adresa înregistrată la dosarul cauzei la data de 11.05.2021, prin care
Judecătoria #### Mare – Secţia penală a înaintat Tribunalului Cluj fişele dosarelor penale în care
au fost dispuse soluţii faţă de #### ######## (f. 186-191, vol. XII d.i.), ordonanţa din data de
31.05.2018 emisă în dosarul nr. ####/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria #### Mare (f.
193-198, vol. XII d.i.), încheierea penală nr. ###/01.02.2018 a Judecătoriei #### Mare pronunţată
în dosarul nr. #####/182/2017 (f. 199-202, vol. XII d.i.), ordonanţa din data de 23.10.2017 emisă
în dosarul nr. ####/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria #### Mare (f. 203-205, vol. XII
d.i.), copia procesului-verbal de certificare a înregistrărilor întocmit la data de 02.09.2013 în
dosarul nr. ##/P/2013 al P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj, copie înaintată de la
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dosarul nr. ####/100/2018/a1 al Curţii de Apel Cluj – Secţia penală şi de Minori (f. 207-250, vol.
XII d.i.).
Volumul XIII din dosarul instanţei: La data de 14.05.2021, înainte de dezbateri, inculpatul,
prin avocat ales, a înaintat o notă probatorie cuprinzând nota informativă nr. 21330/13.05.2021
referitoare la datoriile în sumă de 398.279,32 lei ale Asociaţiei Sportive Club Sportiv Fotbal Club
Municipal #### Mare, prin #### ########, către Municipiul #### Mare (f. 145-146 vol. XIII d.i.),
o notificare adresată de ####### ###### ###### inculpatului ######### ####### datată
18.12.2017 privind suma de 30.000 lei (f. 147 vol. XIII d.i.), o chitanţă datată 26.05.2020 emisă
de de ####### ###### ###### (f. 148 vol. XIII d.i.). Totodată, s-au depus copii ale unor înscrisuri
din dosarul nr. ####/100/2018 al Tribunalului ######### – f. 149-154 vol. XIII d.i., un
rechizitoriu emis în dosarul nr. ##/P/2020 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj (f. 155-159 vol.
XIII d.i.), ordonanţa de autorizare colaborator cu identitate reală şi procese-verbale de certificare
a înregistrărilor emise în alte dosare, încheierea Curţii de Apel Bucureşti din 03.06.2020 emisă în
dosarul nr. ####/2/2014*, încheierea penală din 10.02.2021 emisă de Tribunalul Cluj – Secţia
penală în dosarul nr. ####/117/2020/a1 (f. 160-208, vol. XIII d.i.).
Cereri în probaţiune respinse:
- efectuarea unei cercetări la faţa locului pentru a lămuri modul de utilizare a anexei
biroului primarului, respectiv modul de realizare a accesului la această anexă (nu se putea stabili
prin cercetare la faţa locului modul în care era folosită anexa la data de 26.04.2016, respectiv dacă
accesul se realiza efectiv doar din biroul primarului);
- cererea de confruntare a inculpatului şi a denunţătorului (la momentul solicitării
confruntării, inculpatul se prevala de dreptul la tăcere, singurele declaraţii fiind cele din faţa
judecătorului de drepturi şi libertăţi cu ocazia soluţionării propunerilor privind măsurile preventive
din cursul urmăririi penale);
- cererea de efectuare a unei expertize tehnice judiciare care să cuprindă transcrierile
înregistrărilor audio şi obiectivele stabilite de instanţă pentru efectuarea expertizei criminalistice
– obiectivele au făcut obiectul expertizei criminalistice;
- cererea de emitere a adresei către D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj pentru a înainta
procesele-verbale nr. S93/25.04.2016 şi S94/26.04.2016 privind individualizarea mijloacelor
speciale de supraveghere (încheierea penală din data de 18.01.2018 şi încheierea din data de
06.02.2020);
- cererea de emitere a unei adrese către D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj prin care să se
comunice Registrul R6 privind evidenţa metodelor de supraveghere şi cercetare şi a proceselorverbale menţionate anterior (încheierea penală din data de 18.01.2018 şi încheierea din data de
06.02.2020);
- cererea de audiere în calitate de martori a numiţilor ####### ####, ##### ######, a
procurorului de caz ###### ##### şi a numitului ##### ####### (conform susţinerilor şef al
serviciului tehnic al D.N.A.) – încheierea din 20.03.2019;
- cererea de efectuare a unei adrese către INEC privind existenţa unui protocol întocmit
între D.N.A. şi I.N.E.C. – întrucât expertiza criminalistică a fost dispusă de către instanţă în faza
judecăţii, iar nu de către D.N.A, cererea nefiind utilă soluţionării cauzei (încheierea din data de
06.02.2020);
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- cererea de declasificare şi înaintare la dosar a borderourilor de poştă militară întocmite
de către S.R.I. cu privire la notele de redare a înregistrărilor efectuate de martorul denunţător, ca
neutile soluţionării cauzei (încheierea din 11.06.2020) – mijlocul de probă este reprezentat de
însăşi înregistrarea efectuată de către martorul-denunţător, iar nu procesul-verbal de redare
întocmit de către organul judiciar, astfel notele de redare întocmite de S.R.I. pe baza înregistrărilor
efectuate de martor nu au relevanţă, deoarece ele au fost ulterioare înregistrărilor efectuate de
martor, iar procesele-verbale întocmite de organele judiciare în baza acestor note de redare nu
constituie mijloace de probă, conform legii.
Alte cereri, excepţii sau aspecte prealabile soluţionate în cursul judecăţi:
- cererea de excludere ca nelegale a înregistrărilor realizate cu telefonul mobil de către
martorul #### ######## a fost respinsă pentru considerentele care se regăsesc în cadrul încheierii
din data de 06.02.2020;
- instanţa a admis solicitarea apărării de a se comunica instanţei dacă a existat colaborare
între Serviciul Român de informaţii sau M.A.I. – Direcţia Generală de Protecţie internă şi Direcţia
Naţională Anticorupţie în prezenta cauză în cursul urmăririi penale, în baza protocolului de
colaborare – în acest sens a fost solicitată corespondenţa dintre cele două autorităţi (încheierea din
data de 06.02.2020);
- referitor la cererea de audiere a expertului recomandat de inculpat, prin încheierea din
data de 06.02.2020 instanţa a pus în vedere inculpatului ca până la finalizarea cercetării
judecătoreşti să asigure prezenţa expertului (aflat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii) la
instanţă; expertul recomandat de inculpat nu s-a prezentat, apărarea precizând că nu se poate
prezenta din considerente legate de pandemia de coronavirus;
- cererea de audiere a expertului criminalist a fost încuviinţată, expertul fiind audiat;
- s-a constatat imposibilitatea de reaudiere în noua compunere a completului de judecată a
martorului ######## ####### ###, decedat în cursul procesului.
Durata procedurii:
- inculpatul a beneficiat de două termene de judecată pentru pregătirea apărării, acordate
anterior datei de 15.12.2019;
- formularea unor cereri repetate de revocare/înlocuire a măsurilor preventive respinse de
către instanţă/judecător, respectiv a contestaţiilor contra încheierilor pronunţate, respinse de
asemenea – peste 20 de asemenea cereri/contestaţii;
- formularea unei cereri de recuzare la data de 06.06.2016 a judecătorului care a soluţionat
o cerere de revocare a măsurii arestării preventive (cererea de revocare a măsurii fiind înregistrată
sub nr. ####/100/2016/a1.3), respinse prin încheierea penală din 17.06.2016 a judecătorului de
cameră preliminară din cadrul Tribunalului #########.
- formularea unei cereri de recuzare a preşedintelui iniţial al completului de judecată,
respinsă prin încheierea din data de 26.01.2017, respectiv a unei alte cereri de recuzare la data de
30.01.2019, respinsă prin încheierea din data de 30.01.2019;
- reiterarea a numeroase cereri în probaţiune asupra cărora instanţa s-a pronunţat în
prealabil. Unele cereri au fost repetate la mai multe termene de judecată în cursul procesului;
- administrarea în condiţii de contradictorialitate, nemijlocire şi oralitate a unui număr mare
de probe: declaraţia inculpatului, declaraţiile altor persoane (au fost audiaţi de primul titular de
complet 34 de martori, iar de al treilea titular de complet au fost audiate un număr de 37 de
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persoane – expertul criminalist, martorii şi inculpatul), comisiile rogatorii la alte instanţă din ţară,
înscrisurile, percheziţia informatică, expertiza criminalistică, corespondenţa secretă dintre S.R.I.
şi D.N.A., desecretizată în mare măsură, listările unor convorbiri de pe whatapp dintre inculpat şi
martorul denunţător, respectiv dintre martorul denunţător şi alte persoane, copiile unor înscrisuri
şi procesele-verbale de redare a unor convorbiri telefonice din alte dosare penale;
- schimbarea titularului completului de judecată (trei titulari schimbaţi în cursul judecăţii)
a impusă readministrarea probatoriului în condiţii de oralitate şi nemijlocire, sub noul titular al
completului:
Astfel, preşedintele iniţial al completului de judecată VI FNCP (căruia i-a fost repartizată
aleatoriu cauza) a fost d-na judecător ##### #### #######. Din motive obiective (chestiuni de
ordin medical) prin hotărârea nr. 9/30.05.2019 a Colegiului de conducere al Tribunalului Cluj s-a
dispus ca dl. judecător ##### ##### (delegat pe o perioadă limitată de timp) să preia completul VI
FNCP. Faţă de schimbarea titularului completului de judecată, inculpatul a solicitat
readministrarea probatoriului (cererea din data de 06.06.2019 – f. 23-44 vol. VII d.i.), cererea fiind
admisă de către instanţă în noua compunere prin încheierea din data de 06.06.2019. Delegarea
acestui judecător a încetat în luna decembrie 2019.
Ca urmare a încetării delegării d-lui judecător ##### #####, completul de judecată a fost
preluat de un nou judecător, ##### ##### ######, începând cu data de 15.12.2019, conform
hotărârii nr. 17/04.12.2019 a Colegiului de conducere a Tribunalului Cluj (f. 77-78, vol. VIII d.i.).
La primul termen de judecată din luna februarie 2020 a fost reluată cercetarea judecătorească.
- în baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020, respectiv a hotărârilor nr.
23/18.03.2020, nr. 24/19.03.2020, nr. 25/25.03.2020 şi nr. 26/30.03.2020 adoptate de Colegiul de
conducere al Curţii de Apel Cluj, referitoare la lista cauzelor de urgenţă deosebită care vor fi
soluţionate în perioada stării de urgenţă (în contextul pandemiei de Covid - 19), prezenta cauză a
fost suspendată de drept pe durata stării de urgenţă care a durat 60 de zile (perioada 17 martie – 15
mai 2020); termenul în cunoştinţă a fost pierdut prin suspendarea judecăţii, astfel că s-a dispus
citarea inculpatului şi fixarea unui termen suficient în acest sens.
- au existat situaţii de imposibilitate de prezentare temporară a unor martori pentru a fi
audiaţi (de exemplu, ######## #######, ##### ####, ##### ######### pentru motive medicale
sau a martorei ##### ######### ###### din alte considerente), precum şi situaţii de neprezentare
nejustificată a unor martori ceea ce a condus la emiterea mai multor mandate de aducere (de
exemplu, cazul martorilor ##### ####, Somay ########, ##### ####, #### #####, #####
######, ####### #######, ##### ###### #######, ###### ######, #### ######). S-a constatat
în anumite situaţii o ostilitate din partea unor participanţi în a se prezenta la solicitările instanţei
(de exemplu, ##### #### şi #### ##### cu privire la care s-au emis în cursul procesului cca. 10
mandate de aducere din diferite motive acestea neputând fi executate prin aducerea martorilor la
instanţă; totodată, s-a dispus amendarea martorului #### #####);
- au existat numeroase situaţii de infectare a unor martori cu virusul SARS COV-2 sau
situaţii în care martorii/alţi participanţi la proces care trebuiau audiaţi au fost contacţi direcţi ai
unor persoane infectate;
- au fost efectuate mai multe comisii rogatorii pentru audierea martorilor ##### ####
#######, ######## ####### ### şi ##### (fostă ########) ######### prin videoconferinţă cu
Tribunalul ######### – încheierile din datele de 19.10.2020, 12.11.2020, 07.12.2020, 11.01.2021;
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- redactarea hotărârii (pronunţarea având loc după motivare) a impus un termen mai lung
de 120 de zile, întrucât a fost necesară sistematizarea unui număr mare de acte (9 volume de
urmărire penală de peste 400 file, peste 25 de volume în dosare asociate de cameră preliminară
sau vizând măsurile preventive dispuse faţă de inculpat în cursul procesului, 14 volume în etapa
judecăţii şi alte dosare asociate).
#### Poziţia exprimată de Ministerul Public după efectuarea cercetării judecătoreşti
S-a solicitat condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în regim de detenţie cu
aplicarea pedepsei complementare pe durată maximă şi a pedepsei accesorii – art. 66 lit. a, b, g din
C.p.p., deducerea măsurilor preventive privative de libertate. S-a solicitat menţinerea sechestrului
asigurător, respectiv confiscarea sumelor obţinute prin comiterea infracţiunii.
Inculpatul i-ar fi propus denunţătorului să devină preşedintele ### FCM #### Mare, însă
această poziţie a fost preluată formal de tatăl denunţătorului, denunţătorul fiind ales de adunarea
generală preşedinte executiv. Inculpatul i-a promis denunţătorului #### ######## sprijin financiar
pentru achitarea datoriilor clubului de fotbal şi pentru continuarea activităţii clubului. #########
####### stabilea ce sumă să ceară Consiliului local, sens în care denunţătorul realiza solicitarea
către instituţia publică.
Referitor la pronunţarea soluţiei de achitare a numiteri Czigler #####-######## pentru
mărturie mincinoasă, prin decizia penală nr. ####/A/2020 a Curţii de Apel Cluj, procurorul a
susţinut că nu ar împiedica instanţa să reţină cele susţinute în rechizitoriu cu privire la suma de
10.000 lei care ar fi fost transmisă inculpatului de către denunţător.
Din documentele depuse de Primăria Municipiului #### Mare ar rezulta că autoritatea
locală ar fi virat în contul clubului de fotbal suma de 100.000 lei – patru ordine de plată de 50.000
lei, 20.000 lei, 20.000 lei, respectiv 10.000 lei. Aceste sume de bani au intrat în contul clubului la
datele de 28.07.2015, 30.07.2015, 31.07.2015, respectiv. 03.08.2015. Cu excepţia ultimei sume de
10.000 lei, toate celelalte sume de bani au fost retrase în numerar în ziua intrării în cont de ####
########, cu menţiunea „plată salarii”. Ar fi ilogic ca #### ######## să îi fi solicitat martorei
Czigler să-i depună vreo sumă de bani în cont. În plus, din decizia Curţii de Apel Cluj ar reieşi că
suma de 7.600 lei ar fi fost depusă în contul personal al denunţătorului la data de 29.07.2015, dată
la care s-ar fi emis o chitanţă de depunere, iar nu un ordin de plată, respectiv o dată ulterioară,
30.07.2015, când s-ar fi emis un ordin de plată pe contul personal al lui #### în care s-a achitat
suma de 10.000 lei către o societate de turism. La această ultimă dată #### ######## ar fi fost la
bancă pentru a retrage şi sumele de bani menţionate anterior cu titlu de salarii.
Martora Czigler ar fi afirmat că nu cunoaşte în ce cont ar fi fost depuşi banii, dar că ar fi
primit de la funcţionarul bancar un ordin de plată. Procurorul a indicat că nu era posibil ca martora
Czigler să fi aplicat ştampila cu semnătura lui #### ######## pe dovada de depunere a banilor
emisă la data de 29.07.2015. Procurorul a prezentat susţinerile sale cu privire la imposibilitatea
folosirii unui ordin de plată de către marora Czigler la data de 29.07.2015.
S-a insistat asupra nesincerităţii declaraţiei martorei Somay #########, respectiv asupra
faptului că nu s-au făcut presiuni asupra acesteia în etapa urmăririi penale, deoarece la luarea
declaraţiilor ar fi fost prezenţi mai mulţi avocaţi, iar sesizarea din oficiu a Inspecţiei Judiciare ca
urmare a alegaţiilor acesteia apărute în presă a fost clasată.
Procurorul a prezentat motivele pentru care consideră că martora Somay se afla în relaţii
apropiate cu inculpatul şi în relaţii de duşmănie cu martorul-denunţător.
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Martora Czigler ar fi fost angajată după data de 26.10.2015, când a plecat de la ##
########## ##### SRL la Asociaţia Free Media al cărei preşedinte este martora Somay. Ulterior
martora Czigler ar fi fost angajată la SC ##### SA, societate comercială la care consiliul local al
Municipiului #### Mare este acţionar majoritar.
S-a evidenţiat de ce şi martora Czigler era în raporturi de aversitate cu #### ######## şi,
cu toate acestea, acesta din urmă a indicat-o ca martor. Ca atare, s-a apreciat că martorul ####
######## a spus adevărul cu privire la remiterea sumei de 10.000 lei, prin intermediul lui Somay,
în fapt pentru Somay, dar la solicitarea inculpatului.
Referitor la predarea de către denunţător către inculpat a sumei de 10.000 lei, procurorul a
evidenţiat declaraţia martorului #### ########, declaraţia martorului #### ##### (cu privire la
cele comunicate de #### ########), care ulterior a revenit asupra declaraţiei iniţiale.
Referitor la această chestiune, procurorul a prezentat şi conţinutul conversaţiilor
înregistrate între denunţător şi inculpat la data de 26.05.2016, cu ocazia remiterii unei alte sume
de bani, din care ar reieşi confirmarea predării sumei anterioare de 10.000 lei în cursul anului 2015.
În plus, s-a făcut trimitere la convorbirea ambientală din 22.04.2016 când inculpatul i-ar fi solicitat
lui #### să scoată o altă sumă de bani aşa cum mai procedase anterior denunţătorul, „cu răbdare”
sume mai mici.
Referitor la al doilea act material, procurorul a relevat următoarele:
Convorbirile ambientale înregistrate de către #### ######## cu telefonul său mobil ar fi
confirmat faptul că pentru susţinerea financiară a A.C.S. F.C.M. #### Mare de către Municipiul
#### Mare cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei, inculpatul i-ar fi solicitat denunţătorului ####
######## să cesioneze pe numele unei persoane care urma să fie indicată de el, iniţial fiind indicat
######## #######, SC ####### ######## ##### SRL care ar fi deţinut anumite licenţe de radio
şi televiziune, precum şi site-ul eMaramureş deţinut de denunţător.
Referitor la suma de 400.000 lei pretinsă de inculpatul ######### ####### din valoarea
contractului de publicitate (600.000 lei) încheiat la data de 14.04.2016 între A.C.S. F.C.M. ####
Mare şi SC ##### ##### ##### SRL, procurorul a făcut trimitere la discuţiile înregistrate audio
de către denunţător la data de 14.04.2016, respectiv la data de 19.04.2016 şi la data de 22.04.2016,
din care ar rezulta suma cerută, modalitatea în care denunţătorul urma să o scoată din bancă,
destinaţia sumei (pentru campania electorală).
În continuare, procurorul a prezentat probaţiunea pe care îşi susţine afirmaţiile referitoare
la restituirea de către #### ######## a 5.000 Euro din contul clubului de fotbal către #### #####,
dintr-o sumă de 20.000 euro, împrumutată la rândul său de #### ##### în interesul inculpatului
######### #######, toate acestea la solicitarea inculpatului adresată denunţătorului la data de
25.04.2016, în baza înţelegerii anterioare referitoare la predarea a 400.000 lei.
De asemenea, procurorul a prezentat înregistrările realizate de denunţător la data de
26.04.2016, când a fost predată suma de 30.000 lei inculpatului de către denunţător într-o anexă a
biroului inculpatului, precum şi probele referitoare la remiterea de către inculpat a unei sume de
5.000 lei către martorul #### ######. S-a arătat că în momentul flagrantului inculpatul ar fi afirmat
că nu cunoaşte ce s-a întâmplat cu suma de 5.000 lei, respectiv că suma predată de #### ########
ar constitui o rambursare a unor prime pe care le-ar fi plătit jucătorilor de la A.C.S. F.C.M. ####
Mare, respectiv că valoarea primelor achitate de acesta jucătorilor prin intermediul lui ##### ####
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şi ##### ###### ar fi fost de 50.000 lei. Acest aspect a fost comunicat prin SMS de către inculpat
martorei Somay ######### la momentul realizării activităţilor de constatare.
În faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Cluj, inculpatul a afirmat că, în
perioada 2013-aprilie 2016 ar fi remis denunţătorului #### ######## sume de bani cuprinse între
500.000 lei şi 700.000 lei pentru a ajuta ### FCM #### Mare, banii provenind din surse proprii şi
nefiind încheiate acte doveditoare.
S-a prezentat opinia procurorului cu privire la achiziţionarea trustului de presă eMaramureş
de la Inserv Media de către inculpat prin interpunerea denunţătorului #### ########.
S-a prezentat modalitatea în care a ajuns #### ######## preşedinte executiv al clubului de
fotbal cu sprijinul inculpatului #########, precum şi faptul că prin declaraţiile date în faţa
judecătorului de drepturi şi libertăţi referitoare la suma de 400.000 lei cu privire la care era acuzat
că a pretins-o cu titlu de mită lui #### ########, inculpatul a recunoscut implicit autenticitatea
conţinutului convorbirilor ambientale din data de 14.04.2016, înregistrate de #### ########. S-a
precizat că nu poate fi justificat de către inculpat că suma de 400.000 lei ar fi reprezentat datoria
către primărie, de vreme ce i-ar fi comunicat denunţătorului că suma îi trebuia pentru campania
electorală, respectiv să scoată sume mici de bani, cuprinse între 20.000 lei – 30.000 lei.
De asemenea, procurorul a susţinut lipsa de sinceritate a declaraţiilor inculpatului cu privire
la momentele în care #### ######## ar fi venit în biroul inculpatului şi ar fi remis suma de 30.000
lei. Declaraţia inculpatului în sensul că secretara sa i-ar fi înmânat lui #### ###### suma de 5.000
lei din suma remisă de #### ######## ar fi nefondată, fiind contrazisă de declaraţia martorului
#### ###### care a afirmat că inculpatul l-a chemat şi i-a remis suma în anexa biroului. De
asemenea, procurorul a prezentat conţinutul mesajului trimis de ######### ####### martorei
Somay ######### la momentul realizării flagrantului de către organele de urmărire penală, din
care ar reieşi că acesta i-a comunicat ce să declare cu privire la remiterea sumei de 30.000 lei.
S-au prezentat probele din care ar reieşi cui a aparţinut iniţiativa achiziţionării trustului de
presă de la Inserv Media, anume inculpatului, respectiv faptul că inculpatul ar fi recunoscut
implicarea sa financiară în achiziţia trustului de presă doar după ce, cu ocazia percheziţiei
domiciliare de la biroul său din 26.04.2016, pe biroul inculpatului, printre alte documente, s-a găsit
înscrisul intitulat „antecontract de prestări servicii publicitare”, încheiat la data de 16.02.2013.
Prin declaraţia de suspect, ######### ####### a susţinut că banii pentru trustul de presă
au fost înmânaţi lui de către #### ######## pentru a fi remişi lui Lung ##### #####, însă în
realitate #### ######## era administrator de drept al ## ########## ##### SRL, iar inculpatul
era cel care a achiziţionat trustul de presă. În realitate, înscrisul ar fi fictiv. ######### nu i-ar fi
remis bani cu titlu de împrumut lui #### ########, ci pentru a susţine activitatea trustului. De
altfel, procurorul a precizat că prima menţiune la un pretins împrumut acordat în anul 2016 de
inculpat denunţătorului ar rezulta din declaraţia de avere a inculpatului întocmită în anul 2017.
Cu ocazia percheziţiei informatice asupra telefonului mobil ridicat de la #### ########
au fost identificate mai multe înregistrări ambientale nepredate iniţial organelor de urmărire
penală. Unele dintre acestea ar releva tocmai faptul că inculpatul ######### era la curent cu
chestiunea referitoare la contractul de publicitate, fiind informat de #### ######## – fişierul
##############5.m4a, fişierul ##############0.m4a, fişierul ##############7, fişierul
##############7, fişierul ##############4 şi fişierul ##############5.
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Interesul inculpatului ######### ####### pentru finanţarea clubului de fotbal în pofida
existenţei datoriilor ar reieşi din convorbirea ambientală înregistrată de denunţător stocată în
fişierul ##############9.
S-a arătat că anumiţi martori propuşi de inculpat sunt persoane aflate în cercul relaţional al
inculpatului, în relaţii de prietenie cu acesta ori chiar în relaţii contractuale cu Primăria
Municipiului #### Mare.
#### Apărările inculpatului din cursul procesului, precum şi cele susţinute prin concluziile
finale:
Apărarea a solicitat achitarea inculpatului în baza art. 16 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen.,
pentru primul act material, respectiv în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C. proc. pen., pentru
al doilea act material.
###### S-a arătat că declaraţiile martorului denunţător nu oferă aceleaşi garanţii de
obiectivitate şi imparţialitate precum un martor obişnuit, deoarece este un martor condiţionat de o
dublă subiectivitate, una derivând din statutul său de denunţător, iar cealaltă derivând din
beneficiul pe care i-l acordă legea – în cauză nepedepsirea pentru pretinsa dare de mită.
Referitor la acest martor – #### ######## – apărarea a considerat că mai multe declaraţii
ale altor martori (Somay #########, ###### ######, #### ######, ##### ####, ##### ######
####, ##### #### ########, ###### ###########) reflectă că ar fi o persoană lipsită de
sinceritate, fără cuvânt şi care împrumuta bani afirmând că iniţiativa îi aparţinea inculpatului
#########. A formulat denunţul pentru a scăpa de propriile dosare penale aflate la acel moment
în curs la DNA (declaraţiile martorilor ######## ####### ###, ###### #### ####, #### #####,
#### ######, ##### ####).
Ulterior formulării denunţului, cele două dosare penale ale martorului #### ########
instrumentate de DNA au fost soluţionate printr-o soluţie favorabilă acestuia, iar în plus ar fi existat
mai multe întâlniri între martorul denunţător, procurorul de caz şi martorul #### ##### pentru a-l
convinge pe acesta din urmă să formuleze denunţ împotriva inculpatului #########.
S-a arătat că, deşi martorul #### ######## a comis în termenul de încercare a unei
suspendării condiţionate a executării pedepsei cu închisoarea (a fost condamnat la pedeapsa de 8
luni închisoare pentru comiterea infracţiunii prev de art. 335 alin. (1) din C. pen. prin sentinţa
penală nr. ######### a Judecătoriei #### Mare) o nouă infracţiune rutieră (art. 335 alin. (1) teza
I din C. pen.), faţă de acesta s-ar fi dispus printr-o coincidenţă cel puţin interesantă o soluţie de
renunţare la urmărirea penală – ordonanţa nr. ####/P/2016. Această soluţie nu a fost infirmată de
către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei #### Mare prin încheierea penală
nr. ###/01.02.2018, reţinând că nu sunt îndeplinite condiţiile renunţării la urmărirea penală,
deoarece fapta ar fi fost comisă în termenul de încercare.
Nu s-a condiţionat plata deconturilor clubului de fotbal de cesionarea societăţii #######
######## ##### SRL, aspect nereţinut nici în acuzaţie, însă martorul #### ar fi denunţat inclusiv
acest aspect nereal.
Acţiunile subsecvente denunţului şi implicarea martorului-denunţător exagerată în
obţinerea de probe pentru susţinerea denunţului, prin efectuarea de înregistrări, prin păstrarea de
legături constante cu procurorul de caz, prin încercarea de a-l determina pe martorul #### să
depună denunţ contra inculpatului ######### ####### ar vădi un interes deosebit al martorului
#### ca finalitatea denunţului să fie formularea de acuzaţii contra inculpatului.
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###### înregistrările ambientale efectuate în cauză de denunţător au fost realizate de o
persoană necompetentă. Susţinerile Ministerului Public se concentrează pe declaraţiiile
martorului-denunţător şi înregistrările realizate de acesta. Denunţătorul a colaborat strâns cu
organele de urmărire penală. Apărarea a acceptat ideea că pentru perioada martie-septembrie 2015,
în lipsa unui cadru procesual, denunţătorul a înţeles să înregistreze discuţiile purtate cu inculpatul
pentru a-şi susţine acuzaţia. Totuşi după denunţul din 17 decembrie 2015, organele judiciare nu au
apelat la procedura legală de supraveghere tehnică, ci au acceptat ca #### ######## să desfăşoare
în continuare activităţi pentru care nu era competent. Martorului-denunţător nu i s-a oferit nici
statutul de colaborator, conform art. 148 alin. (10) din C. proc. pen.
S-a făcut trimitere la hotărârea CEDO în cauza M.M. c. Olanda, arătându-se că pot fi
utilizate înregistrările efectuate de părţi sau alte persoane, însă este necesar ca aceste persoane să
nu acţioneze ca nişte agenţi ai statului. Efectuarea înregistrărilor de către #### ######## (aspect
cunoscut de către organele judiciare de la data înregistrării denunţului), fără a se proceda la
autorizarea sa drept colaborator, urmată apoi de predarea către organele judiciare pentru a fi
transcrise s-ar afla în cel mai bun caz la limita legalităţii.
În realitate organul judiciar a fost cel care a direcţionat strângerea de probe prin efectuarea
de înregistrări de către denunţător. Prin percheziţia informatică s-a stabilit că denunţătorul ţinea
legătura constantă cu procurorul de caz. Astfel, în perioada 18.12.2015, a doua zi după depunerea
denunţului, până la data de 07.04.2016, între procurorul de caz şi denunţător au avut loc nu mai
puţin de 73 de apeluri telefonice, în contextul în care nu s-au verificat şi alte posibile comunicări
între aceste persoane efectuate prin alte aplicaţii telefonice. Cei doi discutau telefonic fie înainte
de întâlnirile lui #### ######## cu inculpatul, fie imediat după acestea.
Toate probele obţinute în această modalitate sunt lovite de nulitate absolută – decizia
C.C.R. nr. 302/2017.
În cazul în care nu s-ar reţine nulitatea absolută ar trebui să se aplice prin analogie
prevederilor art. 103 alin. (3) din C. proc. pen.
Raporturile dintre denunţător şi procurorul de caz ar depăşi limitele unei cooperări normale,
fiind mai degrabă specifică unui colaborator autorizat.
În continuare, apărarea a procedat la prezentarea cronologiei apelurilor telefonice şi a
înregistrărilor efectuate de #### ########, aşa cum reies în urma percheziţiei informatice.
Totodată, s-a arătat că martorul denunţător a susţinut nereal că ar fi realizat înregistrările fără vreo
influenţă din partea organelor judiciare, fapt combătut de existenţa apelurilor telefonice. În plus,
de la dosarul de urmărire penală ar lipsi procesele-verbale de predare a unora din înregistrările
depuse de #### la dosar. Pentru anumite înregistrări s-ar fi realizat un singur proces-verbal cu
ocazia primirii de către organul de urmărire penală, iar pentru o parte dintre înregistrări nu s-ar fi
realizat astfel de procese-verbale, fiind întocmit doar ulterior un proces-verbal din 20.04.2016. De
altfel, depunerea anterioară a acestor înregistrări decurge din redarea lor anterioară în proceseverbale. Ca atare, ar fi existat în cauză o colaborare neformală între denunţător şi procuror.
S-a susţinut că nu s-a acordat statutul de colaborator autorizat pentru a se evita limitarea
forţei probante a declaraţiilor lui #### ########, ca atare, ar trebui aplicat art. 103 alin. (3) din
C. proc. pen.
S-a mai arătat că redarea convorbirilor a fost efectuată de un organ necompetent. S.R.I. a
transmis către organul de urmărire penală notele de redare. Organul de urmărire penală s-a rezumat
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la schimbarea antetului şi la certificarea lor de către procuror. S-a făcut trimitere la raportul de
expertiză din data de 14.01.2018 efectuat de expertul parte. S-a făcut trimitere la prevederile art.
143 din C. proc. pen. referitor la procesele-verbale în care se consemnează rezultatul activităţii de
supraveghere tehnică care constituie mijloace de probă şi la deciziile C.C.R. nr. 51/2016 şi nr.
26/2019.
De asemenea, s-a făcut trimitere la considerentele unei decizii de speţă pronunţate de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală (decizia nr. ###/A/2021, pronunţată în dosarul nr.
###/43/2017), cu privire la excluderea interceptărilor realizate cu participarea S.R.I.
Există o îndoială rezonabilă asupra provenienţei şi autenticităţii înregistrărilor. Ordinea
cronologică a efectuării înregistrărilor nu corespunde ordinii cronologice a sistemelor de operare
iOS (pag. 12 din raportul de expertiză). De asemenea, au fost aduse critici modalităţii de efectuare
a expertizei criminalistice.
S-a susţinut că expertului parte nu i s-ar fi permis participarea la realizarea expertizei ceea
ce ar atrage nulitatea relativă a administrării probei (referitor la această chestiune instanţa a
evidenţiat deja de ce nu poate fi reţinută, expertului nefiindu-i oprit accesul la materialele necesare
pentru efectuarea expertizei, chestiune care diferă de însăşi participarea la efectuarea expertizei
nepermisă de legea în vigoare).
###### Referitor la lipsa de temeinicie a acuzaţiei prin neîntrunirea laturii obiective a
înfracţiunii de luare de mită, în privinţa pretinsei primiri a sumei de 50.000 lei în luna martie 2015,
inculpatul a precizat că doar denunţătorul a susţinut acest aspect, neexistând alte probe în aces
sens.
###### Referitor la primirea sumei de 10.000 lei în luna iulie 2015, martora Czigler #####
a precizat că #### i-ar fi remis dor ######### lei pentru a o depune la bancă, la BRD – Sucursala
#### Mare. #### nu i-ar fi comunicat să predea banii către Somay ########, ci să-i ducă direct la
bancă.
Martorul #### ####### şi-a retractat declaraţia din etapa de urmărire penală, în etapa
judecăţii afirmând că #### nu îşi aduce aminte ca #### să-i fi comunicat ceva martorei Czigler la
momentul remiterii plicului.
###### ######## a relatat că după plecarea martorei Czigler între #### şi #### ar fi avut
loc o discuţie legată de bancă. Martora Somay a susţinut că nu a primit bani de la #### nici
personal, nici prin intermediari. În plus, încrisurile de la dosar confirmă faptul că în contul lui ####
s-ar fi depus la data de 29 iulie 2015 suma de 7.600 lei. Czigler a arătat că după depunere i-ar fi
remis lui #### dovada de plată.
În plus, martora Czigler a fost achitată pentru mărturie mincinoasă după ce ar fi fost trimisă
în judecată de către DNA în legătură cu declaraţiile date în prezenta cauză.
###### Referitor la primirea sumei de 10.000 lei în septembrie 2015, singura probă care
ar susţine acest aspect ar fi reprezentată de declaraţia martorului #### ##### #### care ulterior a
fost parţial retrasă, însă aceasta era o probă indirectă, martorul auzind de la #### ######## acest
aspect.
Parchetul consideră că remiterea sumelor de bani în cursul anului 2015 ar fi fost confirmată
de ######### ####### într-o discuţie cu #### ######## din 26.04.2016 – procesul-verbal de la
f. 335-336, vol. II d.u.p., însă acele afirmaţii generale nu ar avea legătură cu cele susţinute de
martorul-denunţător.
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###### Referitor la cesionare licenţelor de radio şi televiziune şi a site-ului eMaramureş,
s-a susţinut că rechizitoriul nu ar face o distincţie clară între înregistrările care ar fundamenta
pretinsa solicitare de cesiune a licenţelor şi cele ce ar demonstra pretinsa solicitare a sumei de
400.000 lei, ambele solicitări fiind realizate în scopul susţinerii financiare a clubului conform
acuzaţiei. Înregistrările prezentate între paginile 30-62 din rechizitoriu nu s-ar afla în ordine
cronologică, fiind redate într-o manieră lipsită de loialitate, fiind o îmbinare de secvenţe din
conversaţii cu date diferite, fără a se menţiona acest lucru, pentru a se crea impresia unei
continuităţi a conversaţiei care nu există. Inclusiv în volumul II d.u.p. procesele-verbale de redare
a conversaţiilor nu ar fi aranjate într-o ordine cronologică. Mai mult, datele trecute ca nume ale
unor fişiere nu ar corespunde cu data reală a conversaţiei înregistrate (spre exemplu fişierul intitulat
02.12.2015 care ar reda o conversaţie din data de 15.12.2015 – procesul-verbal de redare nu ar
menţiona numele fişierului care se redă). Trebuie să se aibă în vedere cronologia reală a
conversaţiilor prezentată de expertul parte în tabelul 4 anexat raportului din 14.01.2018.
Referitor la pretinderea mitei, perioada care ar trebui avută în vedere ar fi luna noiembrie
2015 – 17.12.2015, data denunţului, pentru această perioadă existând 14 înregistrări. Înregistrările
nu ar evidenţia condiţionarea finanţării clubului de cesionarea licenţelor de radio şi TV. Conform
susţinerilor apărării, #### dorea „să scape” de trustul de presă pentru că acumulase datorii.
######### ####### nu ar fi avut iniţiative preluării trustului de presă de către ######## #######,
ci doar ar fi fost de acord cu propunerea lui #### ########.
###### Nu ar exista legătură între acţiunea de pretindere descrisă de acuzare şi funcţia de
primar exercitată de inculpat.
În primul rând, declaraţiile martorilor ar releva că deblocarea sumei de bani (330.000 lei),
precum şi alocarea finanţării nu putea fi realizată, deoarece clubul nu întrunea toate condiţiile
legale. Suma de 330.000 lei nu putea fi plătită clubului, datorită existenţei datoriei de 317.000 lei.
Declaraţiile administrate şi înregistrările efectuate de denunţător au confirmat faptul că
inculpatul dorea finanţarea clubului de fotbal pe anul 2016, însă aceasta era blocată de existenţa
datoriilor clubului de fotbal către bugetul de stat, dar şi de lipsa depunerii deconturilor în totalitate
pentru anul 2015.
Nu ar fi existat o condiţionare din partea inculpatului cu privire la alocarea finanţării în
favoarea ### #### Mare de eventuala cesiune a părţilor sociale. Inculpatul dorea finanţarea
clubului, a căutat soluţii în aces sens, însă legislaţia nu permitea.
Poziţia inculpatului a fost întotdeauna de respectare a legislaţiei, sens în care s-a consulatat
cu angajaţii primăriei.
Acuzarea nu ar fi relevat în ce ar fi constat folosul. Obţinerea folosului ar părea lipsită de
sens prin prisma acuzaţiilor pendinte dintr-un alt dosar – ####/100/2018 – în care este acuzat că
ar fi exercitat activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, respectiv ar fi condus de facto ## #
######### ##### SRL. Or, această din urmă acuzaţie o exclude pe cea din prezenta cauză.
Singurul sens posibil ar fi în sensul că cesiunea ar fi fost indicată pe numele unei alte persoane,
însă în cauză s-a reţinut că ar fi fost vorba de o persoană ce urma a fi indicată de inculpat. Or,
pretinderea s-ar referi la chestiuni generale.
###### Relativ la pretinderea sumei de 400.000 lei la data de 14.04.2016 şi primirea sumei
de 30.000 lei la data de 26.04.2016:
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Între ### FCM #### Mare şi SC ##### ##### ##### SRL s-a încheiat contractul de
publicitate nr. 272/14.04.2016, conform căruia clubul sportiv urma să promoveze imaginea
societăţii SC ##### ##### ##### SRL în schimbul sumei de 600.000 lei. În aceeaşi zi, ulterior
semnării contractului #### ######## ar fi avut o întâlnire cu inculpatul, când acesta din urmă i-a
solicitat remiterea sumei de 400.000 lei din această sumă, în schimbul susţinerii financiare a ###
FCM #### Mare de către Municipiu cu suma de 1.000.000/1.200.000 lei. Discuţia înregistrată care
ar susţine acuzaţia ar fi vizat, în realitate, plata datoriei pe care clubul o avea către Primăria ####
Mare şi care era în cuantum de aproape 400.000 lei (370.000 lei). Din discuţia din data de
14.04.2016 ar reieşi că inculpatul l-a îndemnat pe #### să plătească 200.000 lei la finanţe (Două
sute de mii de lei, du-te şi închide aia...). S-a susţinut că, dată fiind calitatea sa de primar, în
exprimarea orală inculpatul se identifica cu primăria.
În privinţa sumei de 30.000 lei remise inculpatului de #### ######## la data de
26.04.2016, aceasta ar reprezenta restituirea împrumutului acordat de acesta pentru plata primelor
de joc şi de obiectiv promise jucătorilor FCM #### Mare. S-a făcut trimitere la conţinutul
declaraţiei martorului ####### care l-ar fi împrumutat pe inculpat pentru ca acesta la rândul său
să îl împrumute pe #### ########.
De asemenea, apărarea a reţinut declaraţia martorilor Corui ######, ##### ####### ####,
##### ######, Iglea ####, ####### #######, #### #####, ######## ######### ######, ######
######## ######, ##### ####### ######, #### ###### ####, ###### ###### ######, ###
###### ######, ###### ##### ####, ####### #####, ###### ###### ########, ####### ####,
#### ###### #####, ######## ######## #########, ######### #######, ###### ######
######, ##### #### ########.
S-a susţinut că inculpatul ar fi acordat cu regularitate sume de bani clubului de fotbal (lui
#### ######## sau altor persoane trimise de acesta) – declaraţiile martorilor #### #####, ######
#### ######, ###### #### ####, ##### ####, ##### ###### ####, ###### ######## ######.
Apărarea a explicat poziţia sa cu privire la contradicţiile dintre declaraţiile inculpatului
######### #######. De asemenea, a susţinut că atunci când #### i-a remis inculpatului suma de
30.000 lei, ######### ####### i-ar fi restituit banderolele bancare, deoarece nu mai avea
încredere de ceva timp în #### ######## pe care l-ar fi crezut în stare de orice.
Suma de 5.000 euro remisă de #### ######## către #### ##### la data de 25.04.2016 ar
fi constituit stingerea unui împrumut personal a lui ####. Aceasta constituia partea din împrumutul
de 20.000 euro obţinut de inculpat şi denunţător de la martorul ####### ####, prin intermediul lui
#### #####, lui #### revenindu-i obligaţia de restituire a sumei de 5.000 euro – declaraţiile
martorilor #### ##### şi ##### #########. Inclusiv propriile înregistrări ale denunţătorului ar
contrazice teza susţinută de acesta şi parchet.
###### În atare context, s-a solicitat achitarea inculpatului, în temeiul art. 16 alin. (1) lit.
b) teza I din C. proc. pen., deoarece primirea sumelor de bani ar constitui restituirea unor
împrumuturi anterioare.
Analiza tribunalului
2. Aspecte preliminarii
#### Autoritatea de lucru judecat a sentinţei penale nr. ##/07.02.2019 a Tribunalului Cluj
– Secţia penală, definitivă prin decizia penală nr. ####/A/03.11.2020 a Curţii de Apel Cluj
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Potrivit sentinţei penale nr. ##/07.02.2019 a Tribunalului Cluj – Secţia penală (f. 161-170,
vol. XII d.i.) Czigler ##### ######## a fost achitată sub aspectul comiterii infracţiunii de mărturie
mincinoasă în formă continuată, reţinându-se următoarele: „Este real că inculpata Czigler #####
######## nu era în relații foarte apropiate cu numitul #### ########, și că ar fi fost ilogic ca susnumitul să susțină că i-a încredințat acesteia o sumă de bani care să o ducă numitei Somay
#########, în condițiile în care nu ar fi fost adevărat, însă așa cum am susținut, rechizitoriul nu sa bazat pe demonstrarea acestei ipoteze, ci pe demonstrarea ipotezei negative, contrare, potrivit
căreia că inculpata nu a dus suma de aproximativ 8.000 lei la BRD – Groupe Societe General Agenția Millenium #### Mare.
Celelalte aserțiuni din rechizitoriu privind aspectul că inculpata ar fi arătat un ordin de plată
numite Somay #########, aspect de altfel susținut de către aceasta din urmă în una din declarațiile
sale, sau că inculpata nu a reținut, ceea ce ar fi ilogic, în accepțiunea acuzării, în ce cont a depus
banii pe care i-a dus la bancă, respectiv în contul unei persoane fizice sau al unei persoane juridice,
sunt lipsite de relevanță și neesențiale sub aspectul existenței faptei și a vinovăției inculpatei.
Așa cum am arătat deja, în condițiile în care inculpata făcea frecvente comisioane privind
ducerea unor sume de bani la respectiva agenție bancară, este logic să nu rețină întotdeauna în ce
cont sunt depuși banii. De altfel, așa cum am arătat, în condițiile în care inculpata îndeplinea o
însărcinare de comisionar, principala sa grijă era aceea ca banii să ajungă la bancă, acolo unde era
trimisă de către șeful său, fără să o intereseze în ce cont sunt depuși, în condițiile în care oricum
banca emitea dovada depunerii acelor bani, dovadă ce ajungea din nou la #### ########.
Instanţa a apreciat că există dubii serioase că fapta există în maniera descrisă în rechizitoriu.
Prin decizia penală nr. ####/A/03.11.2020 a Curţii de Apel Cluj (f. 171-185, vol. XII d.i.)
a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de către P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj
împotriva sentinţei penale nr. ##/07.02.2019 a Tribunalului Cluj – Secţia penală.
În motivarea acestei decizii, Curtea a relevat, printre altele următoarele: „Standardul de
probă acceptat pentru a ajunge la concluzia că inculpata ar fi săvârşit infracţiunea care face obiectul
judecăţii şi cu vinovăţia prevăzută de lege, adică intenţia directă sau indirectă, este doar acela care
conduce la această concluzie dincolo de orice îndoială rezonabilă.
În cazul infracţiunii de mărturie mincinoasă probaţiunea specifică trebuie să urmărească
una din următoarele direcţii: să probeze adevărul cu privire la starea de fapt, care să fie
incompatibil cu starea de fapt relevată de martor sau să probeze că este cu neputinţă să fie adevărată
starea de fapt relevată de martor. În cauză, prima direcţie ar fi însemnat probarea împrejurării că
inculpata a primit suma de 10.000 lei de la #### ######## pentru a-i duce la Somay #########.
Însă, o astfel de abordare nu a fost urmată de către procuror şi nici nu putea fi urmată, de vreme ce
această stare de fapt constituie o parte a fundamentului acuzării în cauza ####/117/2016 aflat pe
rolul Tribunalului Cluj. Cea de-a doua cale, care a fost urmată de acuzare, respectiv că declaraţia
inculpatei cu privire la împrejurarea că banii primiţi de la #### ######## i-a depus la bancă pe
numele acesteia nu poate fi adevărată, trebuia să probeze că suma de bani de 7.600 lei a fost depusă
la data de 29 iulie 2015 în contul martorului #### ######## de către o altă persoană, determinată
sau determinabilă. Acuzarea a susţinut că suma de bani de 7.600 lei a fost depusă de către ####
########. Or, martorul nu a confirmat o astfel de ipoteză; dimpotrivă s-a dovedit că semnătura
aplicată pe chitanţa de depunere a sumei de bani este aplicată cu ştampila ce conţine semnătura
martorului şi chiar acesta din urmă a declarat în faţa instanţei de apel că ar fi fost ilogic să
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folosească ştampila cu propria semnătură (...). Prin urmare, nu martorul #### ######## a depus
suma de bani de 7.600 lei la data de 29 iulie 2015 şi nu a fost identificată nicio altă persoană care
să fi efectuat o astfel de operaţiune.
Pe cale de consecinţă, nu este cu neputinţă ca inculpata să fi depus suma de bani în contul
martorului #### ######## şi, astfel, probaţiunea nu a demonstrat că inculpata ar fi dat declaraţii
necorespunzătoare adevărului. Singura chestiune de fapt care a rămas în susţinerea acuzării este
nesiguranţa inculpatei cu privire la natura înscrisului primit de la funcţionarul bancar după ce a
predat suma de 7.600 lei, însă această neconcordanţă/imprecizie nu poate răsturna prezumţia de
nevinovăţie (...)”.
Aşadar, câtă vreme atât prima instanţa sesizată cu infracţiunea de mărturie mincinoasă, cât
şi a doua instanţă sesizată în apel au reţinut că acuzaţia adusă numitei Czigler ##### ######## nu
a vizat aspectul pozitiv că aceasta a primit suma de 10.000 lei de la #### ######## pentru a o duce
la numita Somay ######### (aspect care face obiectul prezentei cauze), ci aspectul negativ,
contrar, potrivit căruia numita Czigler ##### ######## nu a dus suma de aproximativ 8.000 lei
(7.600 lei) la BRD – Groupe Societe General - Agenția Millenium #### Mare, reţinem că în
privinţa acuzaţiei aduse inculpatului ######### #######, autoritatea de lucru judecat decurgând
din hotărârea de achitare a martorei Czigler ##### ######## este una limitată.
Astfel, aceasta se limitează la aceea că nu se poate reţine că Czigler ##### ######## nu ar
fi dus suma de aproximativ 7.600 lei la BRD – Groupe Societe General - Agenția Millenium ####
Mare.
Hotărârea judecătorească rămasă definitivă invocată de apărare nu a tranşat, de altfel a
evitat explicit („(...) o astfel de abordare nu a fost urmată de către procuror şi nici nu putea fi
urmată, de vreme ce această stare de fapt constituie o parte a fundamentului acuzării în cauza
####/117/2016 aflat pe rolul Tribunalului Cluj”), chestiunea relevantă în prezentul dosar, anume
că martora Czigler ##### ######## ar fi primit suma de 10.000 lei de la #### ######## pentru a
o duce la numita Somay #########.
Ca atare, instanţa nu este legată în prezenta cauză prin autoritate de lucru judecat de sentinţa
penală nr. ##/07.02.2019 a Tribunalului Cluj – Secţia penală, definitivă prin decizia penală nr.
####/A/03.11.2020 a Curţii de Apel Cluj, în ceea ce priveşte faptul că martora Czigler #####
######## ar fi primit sau nu ar fi primit suma de 10.000 lei de la #### ######## pentru a o duce
la numita Somay #########, la solicitarea inculpatului ######### #######.
Această chestiune urmează a fi dezlegată din analiza probatoriului administrat în prezenta
cauză. Astfel, teoretic există posibilitatea ca depunerea sumei de 7.600 lei la BRD – Groupe
Societe General - Agenția Millenium #### Mare şi pretinsa manipulare a sumei de 10.000 lei de
către martora Czigler să se fi realizat în împrejurări total diferite, chiar în zile diferite.
#### Cu privire la loialitatea administrării probelor şi la calitatea de colaborator neautorizat
a denunţătorului #### ########
În primul rând, principiul loialităţii administrării probelor rezultă explicit din prevederile
art. 101 din C. proc. pen., care, printre altele, statuează că „este oprit a se întrebuinţa (...) promisiuni
şi îndemnuri în scopul de a se obţine probe”, respectiv că „este interzis organelor judiciare sau
altor persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue
săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe”.
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În al doilea rând, chestiunea loialităţii probelor a fost abordată parţial în camera
preliminară, fără să se administreze probatoriu pentru verificarea alegaţiilor inculpatului. De altfel,
în cursul anului 2016, când s-a soluţionat camera preliminară, era permisă doar prezentarea de
încrisuri noi (Decizia C.C.R. nr. 802/2017 fiind publicată ulterior în Monitorul Oficial).
În etapa judecăţii, pentru a permite verificarea îndeplinirii cerinţelor impuse de dreptul la
un proces echitabil – art. 6 parag. 1 din Convenţia e.d.o. – pentru a se stabili dacă #### ########
a acţionat la îndemnul, sub îndrumarea/supravegherea organelor de anchetă ori dacă i s-au făcut
promisiuni sau dacă a fost colaborator de facto al organelor judiciare, instanţa a administrat un
amplu probatoriu, considerând că aceste aspecte pot afecta şi relevanţa probatorie a probelor
prezentate de acest martor.
Totodată, instanţa a verificat şi dacă inculpatul a fost provocat să comită faptele.
În al treilea rând, evidenţiem faptul că formulările cuprinse în art. 101 din C. proc. pen.
„este oprit”, „este interzis”, marchează mai mult decât simple nulităţi ale procedeelor de
administrare a probelor, trasând adevărate inadmisibilităţi, care nu impun proba vreunei vătămări
şi care nu au vreo limită temporală în ceea ce priveşte invocarea lor în cursul procesului penal
(până la rămânerea definitivă a hotărârii penale). Astfel, inadmisibilităţile pot fi invocate şi ulterior
camerei preliminare, dacă chestiunea nu a fost tranşată anterior cu titlu definitiv în cursul
respectivei cauze.
Ca atare, în lumina întregului probatoriu administrat instanţa va analiza dacă martorul
denunţător #### ######## a acţionat liber de implicarea organelor de anchetă şi dacă a existat o
provocare a inculpatului să comită infracţiunile de care este acuzat.
Susţinerile apărării:
Apărarea a susţinut în esenţă că inculpatul ######### ####### ar fi fost o ţintă a S.R.I.,
sesizarea reală pornind de la această structură.
Apărarea a mai arătat că #### ######## ar fi fost identificat de către organele judiciare în
colaborare cu S.R.I. drept o verigă slabă din anturajul inculpatului (avea două dosare penale şi i sar mai fi deschis un dosar penal). #### ######## a primit ulterior o soluţie de renunţare la
urmărirea penală, iar ulterior infirmării de către judecătorul de cameră preliminară, s-a dispus
clasarea faţă de acesta.
Pe de altă parte, lui #### ######## i s-ar fi făcut o serie de promisiuni, în scopul de a
obţine declaraţii din partea acestuia, sens în care ar fi incident art. 101 alin. (1) din C. proc. pen.
În acest sens, s-a făcut trimitere la declaraţiile martorilor #### #####, ######## ####### şi
###### ####.
De asemenea, s-a evidenţiat că a existat o colaborare cu S.R.I. (conform corespondenţei
declasificate), în pofida susţinerilor procurorului de şedinţă.
Apărarea a relevat că la momentul formulării denunţului #### ######## avea un dosar la
D.N.A., fiind cercetat penal. Cauza respectivă a fost clasată în etapa judecăţii prezentei cauze, când
#### ######## trebuia să dea declaraţie în şedinţa de judecată. Totodată, #### ######## a fost
condamnat în anul 2014 la pedeapsa închisorii cu suspendare, existând riscul să se revoce
suspendarea, fiind urmărit într-o altă cauză tot pentru o infracţiune rutieră. În această ultimă cauză
procurorul a dispus iniţial renunţarea la urmărire penală, care a fost desfiinţată de instanţă pentru
nelegalitate, iar apoi s-a dispus clasarea de către procuror. Astfel, în anul 2015, #### ########
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era supus presiunii, deoarece avea o condamnare cu suspendare şi o altă faptă pentru care s-a
început urmărirea penală comisă în termenul de supraveghere.
Inculpatul prin avocaţi a susţinut că #### ######## ar fi acţionat ca un colaborator
autorizat de facto al organelor de urmărire penală începând cu data formulării denunţului, comiţând
în ipoteza în care susţinerile sale ar fi adevărate mai multe infracţiuni de dare de mită. Totuşi, în
cauză lipseşte o ordonanţă de autorizare a denunţătorului ca şi colaborator cu identitate reală, sens
în care s-a făcut trimitere la alte dosare în care s-a procedat diferit de către D.N.A., prin raportare
la prevederile art. 148 alin. (10), art. 150 rap. la art. 138 alin. (11) din C. proc. pen.
Totodată, apărarea a evidenţiat întâlnirea dintre #### ######## şi procurorul de caz în
perioada depunerii denunţului şi existenţa 74 de apeluri (41 dintre acestea constituind convorbiri
telefonice) dintre martorul denunţător şi procuror în cursul anchetei. Convorbirile erau anterioare
şi ulterioare efectuării înregistrărilor de către #### ########. În dosar există 7 înregistrări
transcrise cu dată anterioară datei la care au fost predate de către #### ######## organelor de
urmărire penală.
Procurorul ar fi eludat reglementările legale privind acordarea statutului de colaborator
autorizat, neputându-se discuta de contextul gândit de legiuitor în care a permis înregistrarea
propriilor convorbiri de către parte şi folosirea lor în procesul penal. #### ######## a strâns probe
pentru o infracţiune pe care deja o denunţase.
Referitor la înregistrările depuse de denunţător la dosar, apărarea a evidenţiat următoarele:
nu poate fi acceptat ca un organ de urmărire penală să primească pe stick copii ale unor înregistrări
de la un denunţător cu interese în cauză, fiind inexplicabil motivul pentru care nu s-a solicitat
instrumentul cu care au fost făcute înregistrările; înregistrările au fost efectuate cu patru sisteme
de operare diferite, aspect care ar exclude posibilitatea ca înregistrările să fie efectuate cu un singur
dispozitiv-telefon, cum a susţinut martorul-denunţător (la 29.01.2016 s-a înregistrat un fişier de
către un telefon pe care era instalată versiunea iOs 9.2.1., iar la 28.01.2016 s-a înregistrat un fişier
de pe un telefon pe care rula iOs 9.2); cu excepţia celor care au fost extrase la percheziţia
informatică, pentru celelalte înregistrări nu se poate verifica originalitatea lor.
Totodată, s-a argumentat prin trimitere la jurisprudenţa CEDO (cauza Labita c. Italia).
#### ######## ar fi selecţionat înregistrările pe care le-a dorit să le depună, aspect reliefat
de percheziţia informatică, când s-au mai descoperit şi alte discuţii relevante pe care ####
######## nu le-a depus a dosar. #### ######## şi-ar fi arogat, astfel, atribuţii de organ de
urmărire penală.
#### ######## ar fi transferat înregistrările pe mai multe sisteme informatice, respectiv
stick, e-mail, laptop până a fi predate organelor de urmărire penală. Înregistrările ar fi fost efectuate
cu două telefoane distincte şi cu un reportofon marca Sony.
Referitor la procesele-verbale de redare, în esenţă, susţinerile apărării pot fi rezumate în
aceea că: notele de redare au fost efectuate de S.R.I., cu toate că cel care realizase înregistrările era
un civil, nerespectându-se nici măcar protocolul dintre S.R.I. şi D.N.A. (art. 33); nici procurorul,
nici organele de cercetare penală nu au ascultat înregistrările, ci au primit notele de redare de la
S.R.I.
S-a mai susţinut că în privinţa înregistrărilor ambientale nu s-a respectat art. 168 alin. (6)
din C. proc. pen. Pe de altă parte, procesele-verbale de redare constituiau mijloace de probă, iar
înregistrările nu sunt mijloace de probă, ci un procedeu probatoriu ilegal. Lipsa autorizării trebuia
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să conducă la nulitatea absolută a mijloacelor de probă, sens în care s-a arătat că #### ########
nu era un organ de urmărire penală.
###### Referitor la pretinsa sesizare a organelor de urmărire penală de către Serviciul
Român de Informaţii (S.R.I.) şi la natura şi consecinţele colaborării dintre S.R.I. şi D.N.A. –
Serviciul Teritorial Cluj
Instanţa reţine că în cursul judecăţii a solicitat ca S.R.I. şi D.N.A. să comunice dacă a existat
vreo formă de colaborare şi în ce a constat, respectiv să transmită întreaga corespondenţă cu privire
la această cauză.
Din răspunsul şi informaţiile transmise nu a reieşit că sesizarea cu privire la faptele concrete
care fac obiectul acestei cauze ar fi pornit de la S.R.I.
De altfel, specificul faptelor în cauză face ca raporturile dintre acest martor şi inculpat să
fie cunoscute doar de cei doi. Sesizarea a pornit din iniţiativa martorului denunţător ####
######## care îl considera pe inculpat responsabil pentru faptul că martorul era cercetat într-o altă
cauză penală anterioară alături de inculpat şi era nemulţumit de faptul că raporturile dentre cei doi
erau tensionate, inculpatul punând presiune pe martor (după cum reiese din înregistrările realizate
de #### ########, precum şi din anumite declaraţii şi înscrisuri de la dosar pe care le vom dezvolta
în cadrul analizei probatoriului).
Din răspunsul nr. ##########.03.2019 emis M.A.I. – D.G.P.I. rezultă că nu a existat o
colaborare cu D.N.A. în cursul urmăririi penale în prezenta cauză (f. 30, vol. VIII d.i.).
Din răspunsul din data de 04.03.2012 emis de P.Î.C.C.J. – D.N.A. reiese că S.R.I. nu a pus
în executare mandatele de supraveghere tehnică în dosarul nr. ###/P/2015 al D.N.A., nu există
corespondenţă între D.N.A. şi S.R.I. – D.J.I. Cluj, D.G.P.I. – S.J.P.I. #########, D.G.P.I. – D.J.I.
#########, netransmiterea unor note de informare cu caracter clasificat sau neclasificat în
prezenta cauză de către S.R.I. sau D.G.P.I., respectiv existenţa unei corespondenţe clasificate între
D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj şi S.R.I. – D.J.I. ######### cu privire la dosarul de urmărire
penală nr. ###/P/2015 al D.N.A. (f. 32, vol. VIII d.i.).
Facem precizarea că, la termenul din data de 12.07.2018, procurorul de caz care a participat
la şedinţa de judecată a afirmat, referitor la colaborarea dintre S.R.I. şi D.N.A., faptul că dosarul a
fost constituit ca urmare a denunţului depus de #### ########, respectiv că nu a existat nicio
discuţie între S.R.I. şi D.N.A., neexistând nicio participare a S.R.I. în cauză. S-a mai precizat că
înregistrările efectuate de D.N.A. au fost puse în aplicare de serviciul tehnic din cadrul D.N.A.
Aceeaşi poziţie a fost exprimată şi de către procurorul de şedinţă în cadrul şedinţei din data de
06.02.2020.
Prin încheierea din data de 09.03.2020 instanţa a solicitat S.R.I. şi D.N.A. declasificarea
corespondenţei clasificate la care s-a făcut referire în adrese (corespondenţa clasificată a fost
transmisă instanţei conform regulilor în materia documentelor clasificate, fiind păstrate în condiţii
de securitate, fără ca părţile în cauză să aibă acces la aceste documente în această primă etapă).
Documentele declasificate au fost înaintate la dosarul cauzei.
Potrivit corespondenţei D.N.A.-Serviciul Teritorial Cluj – S.R.I., declasificate de către
D.N.A. (f. 80-83, vol. VIII d.i.), au fost înaintate adresa nr. 005/13.01.2016 (în urma declasificării
nr. 2/18.05.2020), adresa nr. 0022/05.02.2016 (în urma declasificării nr. 3/18.05.2020), adresa nr.
0027/15.02.2016 (în urma declasificării nr. 4/18.05.2020).
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Astfel, din adresele menţionate reiese că s-a solicitat acordarea sprijinului informativ şi
tehnic din partea S.R.I. în dosarul nr. ###/P/2015 al D.N.A., înaintându-se suporţii optici DVD-R
marca Verbatium inscripţionaţi DNA ST Cluj D256/P/2015 pentru redarea convorbirilor purtate
în mediul ambiental inscripţionate pe aceşti suporţi, notele de redare urmând să fie puse la
dispoziţie integral şi în format electronic pe un suport optic pe măsura redării convorbirilor purtate
în mediul ambiental. Au fost înaintate în total şi 5 suporturi optice CD-R marca Verbatium
inscripţionate DNA ST Cluj D256/P/2015 – NOTE DE REDARE 1-2, 3-4, 5, pentru transpunerea
notelor de redare. Persoana de contact desemnat a fost procurorul de caz.
Corespondenţa S.R.I. – D.N.A.-Serviciul Teritorial Cluj, a fost declasificată parţial de către
S.R.I. (f. 84-88, vol. VIII d.i.). Refuzul parţial al S.R.I. privind declasificarea unor informaţii a fost
justificat de nevoia nedeconspirării mijloacelor şi metodelor, inclusiv a tehnicilor speciale de
investigare concrete utilizate de S.R.I.
Din informaţiile declasificate reiese că nu s-a constituit o echipă operativă comună, nu a
fost încheiat un plan comun de acţiune, iar sprijinul a constat în transcrierea unor convorbiri
inscripţionate pe un suport de memorie ce a fost pus la dispoziţie, de către unitatea de parchet,
împreună cu alte suporturi optice destinate transpunerii notelor de redare. Sprijinul a fost acordat
la solicitarea D.N.A.
În ceea ce priveşte sprijinul tehnic, în urma verificărilor în evidenţele S.R.I., nu s-au regăsit
acte de autorizare emise în baza C.p.p. în dosarul de urmărire penală nr. ###/P/2015 al D.N.A.
Ca atare, S.R.I. nu a acordat spijin tehnic în cauză cu privire la interceptările autorizate de
către instanţă, organele de urmărire penală având acces nemijlocit şi independent la sistemele
tehnice ale Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor (C.N.I.C.). Corespondenţa secretă
cu privire la aceste aspecte a fost înaintată instanţei spre consultare, nereieşind alte date relevante
pentru apărare.
În urma obţinerii acestor informaţii, instanţa a solicitat D.N.A. lămuriri privind solicitarea
adresată S.R.I. (în baza protocolului de colaborare) de redare a conţinutului înregistrărilor realizate
de martorul #### ########.
Din răspunsul D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj din data de 11.06.2020 (f. 155-156, vol.
VIII d.i.) rezultă următoarele:
- ###### – Serviciul Teritorial Cluj nu a montat dispozitive tehnice de supraveghere şi
înregistrare asupra denunţătorului #### ########, decât după ce în cauză a fost emisă încheierea
penală nr. ###/C/P/25.04.2016 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului
Cluj;
- ###### nu a solicitat S.R.I. să monteze tehnică de supraveghere/interceptare asupra
vreunei persoane în dosarul nr. ###/P/2015 şi nu are cunoştinţă ca S.R.I. să fi montat în afara
cadrului procesual tehnică de supraveghere asupra denunţătorului.
Aceste aspecte sunt confirmare de documentele declasificate de către S.R.I şi înaintate la
dosarul cauzei.
- înregistrările au fost puse la dispoziţia organului de urmărire penală din proprie iniţiativă
de către denunţătorul #### ########, nu au fost efectuate la solicitarea sau sub îndrumarea
organelor de urmărire penală;
- ###### a întocmit note de redare pentru 22 dintre convorbirile înregistrate şi predate
organelor de urmărire penală de #### ########;

33

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
- motivul colaborării cu S.R.I. a fost legat de conducerea anchetei de către procuror şi de
posibilitatea de redare a înregistrărilor audio/audio-video la momentul la care s-a formulat
solicitarea către S.R.I., raportat la volumul de muncă şi numărul ofiţerilor de poliţie din cadrul
D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj. Respectivele note de redare ar fi fost folosite exclusiv pentru
conducerea anchetei de către procuror.
###### Referitor la nulitatea absolută a înregistrărilor efectuate de #### ######## şi a
proceselor-verbale de redare a înregistrărilor, chestiune decurgând din pretinsa colaborare cu S.R.I.
În primul rând, această chestiune a fost analizată (în forma unei excepţii invocate de
inculpat în camera preliminară) de către judecătorul de cameră preliminară, în respectivul moment
fiind publicată în Monitorul Oficial decizia Curţii Constituţionale nr. 51/2016, care a fost avută în
vedere de judecător la soluţionarea cauzei. Prin decizia antemenţionată s-a admis excepţia de
neconstituţionalitate şi s-a constatat că sintagma "ori de alte organe specializate ale statului" din
cuprinsul dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din C.p.p. este neconstituţională.
Pe de altă parte, ulterior încheierii judecătorului de cameră preliminară Curtea
Constituţională a pronunţat o altă decizie în materia interceptărilor (decizia C.C.R. nr. 26/2019)
asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Ministerul Public
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parlamentul României, Înalta Curte de
Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, reţinând un asemenea conflict, şi stabilind ca
Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești, precum și Ministerul Public Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și unitățile subordonate să verifice, în
cauzele pendinte, în ce măsură s-a produs o încălcare a dispozițiilor referitoare la competența
materială și după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, și să dispună măsurile legale
corespunzătoare.
Practic, instanţa de contencios constituţional a impus sancţionarea probelor obţinute în
cauzele penale în baza protocolului nr. 00750 din 4 februarie 2009, încheiat între Ministerul Public
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații,
considerând implicarea S.R.I. în administrarea probelor ca fiind în afara limitelor constituţionale.
Instanţa observă însă că ambele decizii ale Curţii Constituţionale au în vedere punerea în
executare a mandatelor de supraveghere tehnică de către Serviciul Român de Informaţii.
Or, în cauză primul mandat de supraveghere tehnică a fost emis în cauză la data de
25.04.2016, iar punerea în executare s-a realizat de către organele judiciare, iar nu de către serviciul
de informaţii.
Colaborarea dintre S.R.I. şi D.N.A. a fost anterioară emiterii mandatelor de supraveghere
tehnică şi s-a limitat la înaintarea unor înregistrări efectuate de către un terţ, martorul denunţător
#### ########, pentru a fi întocmite note de redare de către S.R.I., ulterior notele de redare fiind
remise D.N.A.
Instanţa observă că, deşi este de neînţeles utilitatea unor asemenea redări, acestea nu
afectează în niciun fel legalitatea mijloacelor de probă în cauză.
Astfel, în cazul înregistrărilor efectuate de părţi sau de alte persoane, mijlocul de probă este
însăşi înregistrarea, după cum reiese explicit din prevederile art. 139 alin. (3) teza I din C. proc.
pen., iar nu procesul-verbal de redare, cum se întâmplă în cazul rezultatului supraveherii tehnice,
care trebuie consemnat în procese-verbale în condiţiile art. 143 din C. proc. pen.
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Pe de altă parte, decizia Curţii Constituţionale nr. 55/2020 a constatat că dispoziţiile art.
dispozițiile art. 139 alin. (3) teza finală din C. proc. pen. (care se referă la faptul că orice alte
înregistrări pot constitui mijloce de probă dacă nu sunt interzise de lege) sunt constituționale în
măsura în care nu privesc înregistrările rezultate ca urmare a efectuării activităților specifice
culegerii de informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți
fundamentale ale omului desfășurate cu respectarea prevederilor legale, autorizate potrivit Legii
nr. 51/1991.
În cauză însă nu s-a emis vreun mandat de siguranţă naţională, astfel că decizia instanţei
de contencios constituţional, precitată, nu prezintă înrâurire.
În materia înregistrărilor propriilor convorbiri sau comunicări efectuate de părţi sau de alte
persoane purtate cu terţe persoane, Curtea Constituţională a României a avut ocazia să se pronunţe
prin decizia nr. ###/2016 (publicată în Monitorul Oficial nr. 293/25.04.2017). Autorii excepţiei
de neconstituţionalitate au invocat în acest caz faptul că neconstituţionalitatea ar decurge, printre
altele, din permisiunea folosirii unor metode speciale de supraveghere - înregistrarea convorbirilor
- fără obţinerea, în prealabil, a unei autorizaţii de la un judecător, din aceea că înregistrarea
efectuată potrivit art. 139 alin. (3) din C. proc. pen. nu este limitată în timp, respectiv din aceea că
procedeul probatoriu nu este reglementat, fiind lăsat la aprecierea persoanei interesate.
Răspunzând acestor critici, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate,
arătând în considerente, printre altele: „26. În completarea celor reţinute prin deciziile anterior
menţionate, Curtea observă că, fiind chemată să se pronunţe asupra constituţionalităţii unor
dispoziţii prin care se modifica art. 91^6 din Codul de procedură penală din 1968, în sensul
eliminării posibilităţii de a se folosi ca mijloace de probă înregistrările realizate de părţi sau de alte
persoane fără încălcarea vreunei dispoziţii legale, aceasta a constatat neconstituţionalitatea
dispoziţiilor modificatoare. Astfel, prin Decizia nr. ## din 14 ianuarie 2009, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 23 ianuarie 2009, Curtea a statuat (...) prin eliminarea
posibilităţii de probaţiune, se limitează dreptul persoanei vătămate prin infracţiune, şi nu numai al
acesteia, de a se apăra pe cale judiciară, încălcându-se astfel principiul dreptului la apărare
consacrat prin art. 24 alin. (1) din Constituţie şi principiile accesului la justiţie şi al dreptului la un
proces echitabil, prevăzute de art. 21 din Legea fundamentală. 27. Distinct de cele reţinute în
jurisprudenţa sa, aspecte care îşi păstrează valabilitatea şi în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 139
alin. (3) teza întâi din Codul de procedură penală, Curtea observă că dispoziţia de lege criticată
dispune, în mod expres, că sunt avute în vedere înregistrările, efectuate de părţi sau de alte
persoane, care privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terţii. Astfel,
sunt avute în vedere convorbirile sau comunicările personale ale părţii în cauză, neputând fi
înregistrate şi prezentate ca mijloc de probă convorbirile unor terţi, în acest caz fiind incidente
dispoziţiile art. 226 din Codul penal referitoare la violarea vieţii private. Totodată, Curtea reţine
că, referindu-se la înregistrările personale efectuate de părţi sau de alte persoane, dispoziţia de lege
criticată include şi persoana inculpatului, care se poate prevala de acestea în scopul dovedirii
netemeiniciei acuzaţiilor aduse.”
În cazul înregistrărilor efectuate de părţi sau alte persoane când acestea privesc propriile
convorbiri sau comunicări purtate cu terţii, procedeul probatoriu (art. 97 alin. 3 din C. proc. pen.
– modalitatea legală de obţinere a mijlocului de probă) constă în modalitatea în care organul
judiciar obţine mijlocul de probă (înregistrarea efectuată de altă persoană, înregistrarea existând în
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acel moment). Astfel, procedeul probatoriu într-un asemenea caz poate consta fie în predarea
înregistrării de către persoana care deţine înregistrarea, fie în obţinerea înregistrării prin ridicare,
prin percheziţie informatică etc.
În cauză, într-o primă fază #### ######## a predat copii ale înregistrărilor organelor
judiciare, apoi a predat şi telefonul mobil folosit la realizarea înregistrărilor. În etapa judecăţii,
instanţa a dispus şi realizarea unei percheziţii informatice asupra telefonului mobil al
denunţătorului.
Ca atare, demersul S.R.I. de întocmire a notelor de redare este ulterior obţinerii mijlocului
de probă, iar procesele-verbale de redare a conţinutului înregistrărilor ambientale efectuate de ####
######## (procese-verbale întocmite de organele judiciare cel mai probabil parţial în baza notelor
de redare transmise de S.R.I.) nu constituie mijloace de probă, nu au nicio valoare probatorie în
cauză şi nu vor fi folosite de plano la reţinerea situaţiei de fapt. Instanţa consideră aceste proceseverbale (care se regăsesc în volumul II d.u.p.) ca fiind inadmisibile/inexistente.
De altfel, în etapa judecăţii, instanţa a audiat integral înregistrările efectuate de ####
######## fie predate în copie de acesta organelor judiciare, fie obţinute în urma percheziţiei
informatice în etapa judecăţii, şi a consemnat direct în cazul prezentei hotărâri elementele de probă
relevante.
Ca atare, înregistrările ambientale efectuate de #### ######## şi obţinute de organele
judiciare nu sunt lovite de nulitate absolută, întrucât nu pot fi afectate de întocmirea unor note de
redare de către către S.R.I., la un moment ulterior celui în care s-a obţinut mijlocul de probă.
În plus, apărarea susţine că #### ######## şi-ar fi arogat atribuţii de organ judiciar şi că
ar fi selectat înregistrările pe care le-a predat organelor judiciare.
Atragem atenţia că însăşi legea procesuală permite ca asemenea înregistrări să fie mijloace
de probă în procesul penal, iar procedeele probatorii în care organele judiciare pot obţine asemenea
înregistrări sunt multiple, inclusiv prin predarea lor de către persoana care le deţine. Or, câtă vreme
#### ######## a depus înregistrările în susţinerea denunţului formulat contra inculpatului (denunţ
pentru care avea răspunderea depunerii), în mod evident a depus ceea ce a considerat că era
relevant.
De altfel, percheziţia informatică efectuată asupra telefonului (când s-au descoperit şi alte
înregistrări decât cele depuse în copie de denunţător) evidenţiază că relevanţa înregistrărilor
nepredate de #### ######## este redusă pentru cauză.
Chestiunea selecţiei între mai multe înregistrări compacte efectuate de o persoană nu
prezintă relevanţă prin sine însăşi (cum se întâmplă spre exemplu în situaţiile în care organul
judiciar are obligaţia legală să stabilească convorbirile sau comunicările interceptate relevante şi
cedează benevol această competenţă legală unui alt organ al statului care nu constituie organ de
cercetare penală), întrucât în cazul înregistrărilor efectuate de persoane private procedeul
probatoriu prin care acestea devin mijloace de probă în cauză este reprezentat tocmai de actul de
prezentare/ridicare către/de către organul de urmărire penală, iar nu de actul de punere în executare
a vreunui mandat de supraveghere tehnică, cum se întâmplă în cazul interceptărilor
convorbirilor/comunicaţiilor.
Ca atare, este normal ca cel care a realizat înregistrarea (în condiţiile legii – vizând propriile
convorbiri/comunicaţii) să aibă controlul asupra acestora, până în momentul la care ajung la
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organul judiciar. Esenţial este ca organul judiciar să nu aibă vreo implicare în realizarea acestor
înregistrări, aspect care nu a fost dovedit în cauză prin probatoriul realizat.
###### Referitor la denunţul formulat de #### ######## şi la calitatea de colaborator
neautorizat a denunţătorului #### ########
Chestiunea a fost tranşată de către judecătorul de cameră preliminară, după cum reiese din
considerentele cuprinse în încheierea de cameră preliminară. Ne rezumăm în acest cadru la a
puncta anumite chestiuni relevante în stabilirea împrejurărilor formulării denunţului de către ####
########, respectiv a fiabilităţii probelor decurgând din declaraţiile martorului #### ######## şi
din înregistrările efectuate de acesta.
######## În momentul formulării denunţului #### ######## era cercetat într-o cauză
penală de către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj. Ulterior depunerii
denunţului şi ulterior flagrantului organizat de D.N.A., faţă de #### ######## s-a început
urmărirea penală pentru comiterea unei infracţiuni la regimul rutier. Anterior depunerii denunţului
#### ######## suferise o condamnare la pedeapsa închisorii (pentru o infracţiune comisă la
regimul circulaţiei rutiere), executarea fiind suspendată sub supraveghere, #### ########
aflându-se în termenul de supraveghere.
Prin adresa înregistrată la dosarul cauzei la data de 11.05.2021, Judecătoria #### Mare –
Secţia penală a înaintat Tribunalului Cluj fişele dosarelor penale în care au fost dispuse soluţii faţă
de #### ######## (f. 186-191, vol. XII d.i.).
Prin ordonanţa din data de 23.10.2017 emisă în dosarul nr. ####/P/2016 al Parchetului de
pe lângă Judecătoria #### Mare (f. 203-205, vol. XII d.i.) s-a dispus renunţarea la urmărirea penală
sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) teza I din C. pen., cu aplic. art. 44 alin.
(1) din C. pen. (faptă din data de 05.06.2016) de către inculpatul #### ########.
Prin încheierea penală nr. ###/01.02.2018 a Judecătoriei #### Mare pronunţată în dosarul
nr. #####/182/2017 (f. 199-202, vol. XII d.i.) a fost respinsă cererea de confirmare a soluţiei de
renunţare la urmărire penală dispusă prin ordonanţa din data de 23.10.2017 emisă în dosarul nr.
####/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria #### Mare, renunţarea la urmărirea penală
fiind desfiinţată, iar cauza trimisă la procuror pentru a completa urmărirea penală faţă de inculpatul
#### ########, cercetat pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) teza I din C. pen.,
cu aplic. art. 44 alin. (1) din C. pen.
Prin ordonanţa din data de 31.05.2018 emisă în dosarul nr. ####/P/2016 al Parchetului de
pe lângă Judecătoria #### Mare (f. 193-198, vol. XII d.i.) faţă de inculpatul #### ######## s-a
dispus clasarea sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) teza I din C. pen., cu
aplic. art. 44 alin. (1) din C. pen. (faptă din data de 05.06.2016), reţinându-se că nu existau probe
că inculpatul a comis infracţiunea.
Ca atare, observăm că această pretinsă faptă ar fi fost comisă ulterior depunerii denunţului
de către #### ######## şi ulterior flagrantului organizat de D.N.A., astfel că nu se poate discuta
de vreun interes al martorului denunţător în a depune denunţul în prezenta cauză şi a realiza
înregistrările în legătură cu soluţionarea acestei cauze penale.
Ideea depunerii denunţului a aparţinut lui #### ######## în urma consultării acestuia cu
un avocat angajat într-o altă cauză penală, în care #### ######## era cercetat împreună cu
inculpatul. Aşa cum reiese atât din înregistrările ambientale de la dosar, cât şi din declaraţiile
martorului #### ########, respectiv din declaraţiile altor martori (#### #####, #### ###### –
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într-o manieră indirectă – etc.), #### ######## considera că responsabilitatea pentru situaţia sa
juridică (cercetarea sa de către D.N.A.) aparţinea inculpatului ######### #######, care l-ar fi
atras de iure în achiziţia trustului de presă ########## ##### SRL şi i-ar fi solicitat sume de bani
intrate în contul clubului de fotbal din finanţări de la bugetul local al Municipiului #### Mare. În
plus, #### ######## avea propriile nemulţumiri decurgând din nerespectarea unor promisiuni
privind o datorie a inculpatului (de cca. 60.000 euro), investiţie proprie a martorului în trustul de
presă.
În atare context, instanţa apreciază că #### ######## a urmărit prin depunerea denunţului
lămurirea propriei situaţii juridice în cauzele în care era cercetat de către Direcţia Naţională
Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, în ceea ce priveşte trustul de presă SC ########## #####
SRL şi clubul de fotbal S.C.S. F.C.M. #### Mare.
Din declaraţiile martorului #### ##### #### din data de 16.01.2019 (f. 135-138, vol. VI
d.i.), respectiv din data de 08.09.2020 (f. 57-60, vol. IX d.i.) – naşul de cununie al martorului ####
######## şi prieten cu inculpatul, potrivit propriilor afirmaţii –, întrebat fiind martorul dacă poate
spune la cine se referea în cadrul discuției din 25.04.2016 în care #### ######## îi spune
martorului „bun, și când îl executăm”, iar martorul a replicat „după sărbători în plină campanie”
și pe final tot martorul a afirmat că „încă îi tremură mâna pe telefon”, martorul a precizat că era
vorba despre inculpat, întrucât în cursul anului 2015 #### ######## i-a cerut de mai multe ori să
facă și el denunț împotriva inculpatului, sens în care în toamna anului 2015 #### ######## i-a
intermediat o întâlnire cu procurorul ##### ######. S-au întâlnit la Vâlcele la o pescărie,
procurorul cerându-i să fac denunț împotriva inculpatului, martorul afirmând că nu are pentru ce,
că un denunț trebuie probat. Procurorul a afirmat că o să probeze organele de urmărire penală. La
întâlnire procurorul i-ar fi spus că dacă vrea poate să facă denunț împotriva inculpatului și nu l-a
influențat în nicio direcție.
Instanţa observă aceste afirmaţii se coroborează parţial cu declaraţiile martorului ####
######## care a arătat că iniţiativa întâlnirii cu procurorul a aparţinut lui #### #####. În plus, cu
toate că #### ##### a mers la locul unde se afla procurorul, întâlnirea intermediată de ####
########, tot el susţine că procurorul i-ar fi cerut să facă denunţ. Se observă non-sensul unor
asemenea afirmaţii. În realitate, #### ##### şi #### ######## l-au contactat pe procuror, deoarece
doreau să formuleze denunţuri contra inculpatului ######### #######.
#### ##### a susţinut că procurorul i-ar fi comunicat că poate să îl și înregistreze pe
inculpat, respectiv să ducă discuția cu acesta în direcția în care ar face denunțul și să îl înregistreze
(în cauză #### ##### nici nu a formulat denunţ, iar susţinerile sale nu sunt confirmate de ####
########, singura persoană prezentă la respectiva întâlnire).
#### ######## i-ar fi spus lui #### ##### că a avut mai multe discuții cu apărătorul lui
din celălalt dosar de D.N.A. din 2013, avocatul sfătuindu-l că ar fi bine să ajungă la o înțelegere
cu organele D.N.A. Aceasta chestiune se coroborează cu delcaraţiile martorului #### ########.
Instanţa, apreciază că nu există nicio probă care să evidenţieze că #### ######## ar fi fost
ademenit sau i s-ar fi făcut promisiuni să depună denunţul şi să dea declaraţii în cauză de către
vreun organ al statului (informarea unei persoane de către avocatul său sau de către organele
judiciare asupra posibilităţii de a formula un denunţ în condiţiile în care legea prevede anumite
beneficii pentru denunţător – nepedepsire, reducerea pedepsei etc. – nu constituie o promisiune
sau o ademenire care să încalce principiul loialităţii administrării probelor).
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Martorul #### ##### nu a confirmat decât faptul că împreună cu #### ######## s-au
întâlnit cu procurorul la o dată neprecizată, dinainte de acel moment #### ######## şi #### #####
având discuţii cu privire la depunerea unor denunţuri la D.N.A. împotriva inculpatului. De altfel,
aceste aspecte sunt confirmate de mai multe discuţii dintre #### şi ####, înregistrate de ####
########.
Potrivit declaraţiilor martorului #### ###### ###### din data de 14.03.2018 (f. 97-98, vol.
IV d.i.), respectiv din data de 07.12.2020 (f. 34-36, vol. XI d.i.), înainte de Sărbătorile #######
din 2016 se afla în parcarea de la #### Sporturilor din #### Mare unde discuta cu #### ##### și
alte persoane. La un moment dat a apărut la fața locului și #### ######## care a coborât din
mașină și a început să aibă o discuție în contradictoriu cu #### #####, context în care ####
######## i-a spus lui #### ##### “dacă nu te hotărăști până săptămâna viitoare trebuie să acționez
singur”.
Instanţa reţine că acest aspect se coroborează cu declaraţiile lui #### ######## din care
reiese că a discutat cu #### ##### să formuleze denunţuri contra inculpatului pentru fapte ilicite
comise de acesta. De altfel, #### ##### a dorit într-o primă fază să formuleze denunţ, dar apoi a
fost nehotărât o perioadă îndelungată de timp. Aceste aspecte reies şi din înregistrarea audio
realizată de #### ######## în dimineaţa zilei de 25.04.2016 (când după ce au părăsit biroul
inculpatului #### şi #### au continuat discuţiile), respectiv din procesul-verbal de redare a
înregistrării ambientale încuviinţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi, înregistrare realizată în
după-amiaza zilei de 25.04.2016 (când #### ######## a predat la cererea inculpatului suma de
5.000 lei martorului #### #####).
Declaraţia martorului ######## ####### ### din data de 24.10.2018 (f. 109-111, vol. VI
d.i.) reflectă faptul că s-a întâlnit cu #### ######## pe stradă, după ce a fost audiat la DNA și l-a
întrebat de ce a procedat astfel încât a ajuns să înregistreze mai multe persoane, inclusiv pe martor.
#### ######## i-ar fi răspuns că a vrut să scape și să se protejeze pentru că i s-a spus că va avea
protecție totală. Martorul a precizat că l-a auzit pe #### ######## adresând injurii inculpatului de
mai multe, respectiv afirmând şi că o să îl termine, fiind supărat că nu este sprijinit.
Este adevărat că #### ######## avea mai multe nemulţumiri la adresa inculpatului şi că a
avut discuţii inclusiv cu ######## #######, amândoi discutând despre comportamentul nepotrivit
al inculpatului. Pe de altă parte, este clar că martorul a avut interes să lămurească situaţia sa în
dosarul nr. ##/P/2013 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj, în care era cercetat alături de
######### #######. Chestiunea protecţiei se referă la riscurile sociale pe care le poate trage un
denunţ contra unei persoane implicate politic.
Potrivit declaraţiilor martorului ##### ###### ####### din data de 11.04.2018 (f. 174175, vol. IV d.i.), respectiv din data de 07.12.2020 (f. 28-29, vol. XI d.i.), în perioada martie –
aprilie 2016, se afla în biroul președintelui H.C.M. #### Mare, numitul #### #####, așteptându-l
pe directorul sportiv și organizatorul de competiții pentru a-i da pancarta cu care urma să se
deplaseze la aeroport să aștepte arbitrii pe care urma să îi aducă pentru un meci de handbal. În acel
context, a apărut #### ######## val-vârtej și a strigat la #### ceva de genul „nu vrei să scapi de
dosare, nu vrei să colaborezi cu mine”.
Instanţa reţine că este incontestabil că martorul denunţător #### ######## avea un interes
propriu în probarea activităţii infracţionale a inculpatului ######### ####### care l-ar fi disculpat
nu doar în privinţa faptelor corelative reţinute în prezenta cauză, ci şi în privinţa celorlalte posibile
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acuzaţii care îi puteau fi aduse în cauza din nr. ##/P/2013 a D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj, în
contextul în care exista o legătură între aceste cauze, iar denunţul formulat de #### şi declaraţiile
acestuia puteau lămuri situaţia sa.
######## Totuşi, între procuror şi martorul #### ######## au existat mai multe convorbiri
telefonice, fapt stabilit în cadrul efectuării percheziţiei informatice. Nu există însă probe care să
confirme că #### ######## ar fi fost coordonat de procuror să îl înregistreze pe inculpat.
Procurorul a cunoscut însă că #### ######## îl înregistra pe inculpat cu propriul telefon, de vreme
ce a primit copii ale înregistrărilor în mai multe etape, după cum reiese din probele dosarului.
Martorul #### ##### a susţinut în cursul judecăţii că procurorul ar fi sugerat că are
posibilitatea înregistrării inculpatului, însă nu a susţinut că procurorul ar fi sugerat şi martorului
#### ######## să procedeze în această manieră. De altfel, martorul #### ######## a realizat mai
multe înregistrări audio cu propriul telefon mobil din proprie iniţiativă înainte să aibă contact direct
cu procurorul şi să introducă denunţul în cauză.
Astfel, procesul-verbal din data de 07.01.2016 (f. 181, vol. III d.u.p.) confirmă predarea de
către #### ######## către organele de urmărire penală a unui stick de memorie care conţinea
fişierele audio denumite „CC 05.01.m4a”, „CC birou.m4a”.
Procesul-verbal din data de 01.02.2016 (f. 182-183, vol. III d.u.p.) confirmă predarea de
către #### ######## către organele de urmărire penală a unui stick de memorie DataTraveler G4,
cu capacitatea 8 GB, care conţinea fişierele audio denumite „11.01.m4a”, „14.01.m4a”,
„15.01.m4a”, „Cc 22.01.m4a”, „Cc 26.01.m4a”, „Cc 29.01 2.m4a”, „Cc 29.01.m4a”.
Procesul-verbal din data de 26.02.2016 (f. 184, vol. III d.u.p.) confirmă predarea de către
#### ######## către organele de urmărire penală a unui stick de memorie care conţinea fişierul
audio denumit „25.02.m4a”.
Procesul-verbal din data de 21.03.2016 (f. 177, vol. III d.u.p.) confirmă predarea de către
#### ######## către organele de urmărire penală a unui stick de memorie ADATA, capacitate 8
GB, care conţinea fişierul audio denumit „New Recording 214.03.m4a”. Acest proces-verbal a fost
semnat de #### ######## ulterior, la data de 16.05.2016, conform menţiunii olografe de pe
procesul-verbal.
Potrivit procesului-verbal din data de 07.04.2016 (f. 176, vol. III d.u.p.) #### ######## a
predat către organele de urmărire penală un stick de memorie DataTraveler, capacitate 8 GB, care
conţinea fişierul audio denumit „Bastion.m4a”. #### ######## nu a semnat acest proces-verbal.
Procesul-verbal din data de 20.04.2016 (f. 179-180, vol. III d.u.p.) reflectă predarea de
către #### ######## către organele de urmărire penală a unui CD-R marca Verbatium, care avea
inscripţionate fişierele audio denumite „2.12.2015.m4a”, „4.12.2015 lumier.m4a”,
„5.11.2015.m4a”, „6.11.2015.m4a”, „8.12.2015.m4a”, „9.12.2015.m4a”, „10.12.2015.m4a”,
„16.12.2015.m4a”, „23.11.2015.m4a”, „27.11.2015.m4a”, „Cc birou 23.11.2015.m4a”, „Cc birou
Imp 2.m4a”, „Hcm sedinţa 9.11.2015.m4a”, „New recording.m4a”; un stick de memorie de
culoare roşie marca ### Disk care conţinea fişierele audio „Cc.01.02.m4a”, „Cc.01.021.m4a”,
„Cc.02.02.m4a”, „Cc.08.02.m4a”; un stick de memorie de culoare mov marca Color Turn de 4 GB
care conţinea fişierele audio „Cc.05.01.m4a”, „Cc.birou.m4a”; un stick de memorie cu sigla
American International School of Transylvania care conţinea fişierele audio „25.02.m4a”,
„Important.m4a”; un stick de memorie cu sigla Orange de 4 GB care conţinea fişierele audio
„17.03.m4a”, „19.03.m4a”, „Sedimta Sport.m4a”; un stick de memorie cu menţiunile ADATA
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UV100/8GB pe care se afla fişierul audio „New Recorder 214.03.m4a”; un stick de memorie
Kingston Datatraveler G4 de 8GB ce conţinea fişierul „Bastion.m4a”; un stick de memorie marca
ADATA C008/8GB ce conţinea fişierul „Fgh.m4a”,. La această dată i s-a adus la cunoştinţă lui
#### ######## să păstreze telefonul mobil şi să nu şteargă de pe acesta înregistrările efectuate.
Procesul-verbal din data de 25.04.2016 (f. 178, vol. III d.u.p.) confirmă predarea de către
#### ######## către organele de urmărire penală a unui stick de memorie Kingston/DT SE9,
capacitate 8 GB, care conţinera fişierele audio denumite „22.04.m4a” şi „25.04.m4a”. La această
dată i s-a adus la cunoştinţă lui #### ######## să păstreze telefonul mobil şi să nu şteargă de pe
acesta înregistrările efectuate.
Fişierele audio au fost inscripţionate ulterior pe un CD-R marca Verbatium.
Într-adevăr, #### ######## a efectuat înregistrări atât înainte de depunerea denunţului şi
înregistrarea sa la D.N.A., cât şi ulterior, până la data de 25.04.2016, ziua în care s-a încuviinţat
supravegherea tehnică în cauză. Aceste înregistrări nu au avut o natură spontană, ci au fost realizate
de #### ######## pentru a-şi susţine denunţul formulat împotriva inculpatului. Apărarea a
susţinut că #### ######## a fost un colaborator de facto al organelor judiciare.
Spontaneitatea înregistrărilor nu constituie o limită a admisibilităţii înregistrărilor
propriilor convorbiri efectuate de părţi sau alte persoane ca probe în procesul penal.
Audiat în etapa judecăţii cu privire la această chestiune, #### ######## a relatat că toate
înregistrările din dosar predate organelor de urmărire penală le-a realizat cu un singur telefon
mobil, respectiv un Iphone 5S, proprietate personală, pe care l-a pus la dispoziţia organelor
judiciare la momentul efectuării experimentului judiciar. A efectuat înregistrările în perioada
octombrie/noiembrie 2015-aprilie 2016, toate fiind predate procurorului (în realitate martorul nu
a predat toate înregistrările, la percheziţia informatică fiind găsite şi alte înregistrări realizate de
martor cu o relevanţă redusă în cauză).
Acest aspect evidenţiază şi faptul că procurorul nu a cunoscut de existenţa acestor
înregistrări până la momentul efectuării percheziţiei informatice, ceea ce constituie o probă că
#### ######## nu a acţionat sub îndrumarea şi autoritatea procurorului de caz, ca un colaborator
de facto.
A susţinut că telefonul nu avea program de selecţie a înregistrărilor, aşa încât acestea au
fost pur şi simplu descărcate pe laptop, respectiv pe suporţi optici, pe care i-a predat organelor de
urmărire penală. Apoi a arătat că a folosit stickuri de memorie.
Pentru a le preda, martorul le-a transferat utilizând un cablu de date pe un laptop şi apoi lea transferat pe un stick, apoi le-a predat. A indicat că nu a colaborat vreodată cu S.R.I.
După denunţul penal făcut în decembrie 2015, înregistrările ulterioare au fost făcute din
proprie iniţiativă, pentru că denunţul de mai sus trebuia susţinut cu probe.
Înregistrările efectuate în cauză nu le-a predat niciodată procurorului de caz, ci unui ofiţer
de poliţie, „angajat al DNA”. A predat respectivele înregistrări în 3-4 tranşe. A folosit un singur
telefon pentru realizarea înregistrărilor marca iPhone 5, de culoare neagră cu argintiu. Nu a folosit
un reportofon. Nu a fost îndrumat de organele de anchetă sau de alte organe ale statului să realizeze
înregistrările cu telefonul său, nu i s-a propus să devină colaborator autorizat, nu i s-a solicitat să
predea înregistrările, a realizat-o din proprie iniţiativă.
Întrebat dacă s-a întâlnit cu #### ##### şi cu vreun procuror D.N.A., #### ######## a
negat acest aspect, arătând că discuţiile cu privire la depunerea unui denunţ contra inculpatului le-

41

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
a avut doar cu #### #####. Întrebat fiind explicit dacă s-a întâlnit cu procurorul de caz şi cu ####
##### la un restaurant pescăresc la Vâlcele, #### ######## a precizat că a avut loc o asemenea
întâlnire, posibil după ce a înaintat propriul denunţ contra inculpatului, la solicitarea lui ####
#####. Locaţia a fost aleasă tot de #### #####. Acesta i-a solicitat să ia legătura cu procurorul
pentru a fixa o întâlnire. Nu a reţinut ce s-a discutat la respectiva întâlnire şi nu a putut încadra în
timp când a avut loc cu exactitate.
Această chestiune privind susţinerea inculpatului că #### ######## ar fi fost colaborator
de facto al organelor de urmărire penală a fost tranşată în camera preliminară de către judecătorul
de cameră preliminară care a respins excepţiile formulate de către inculpat. Totuşi, se impun câteva
precizări cu relevanţă în privinţa fiabilităţii probatoriului.
Astfel, în primul rând, nu este permis ca un organ judiciar să eludeze prevederile art.
prevederile art. 148 alin. (10), art. 150 rap. la art. 138 alin. (11) din C. proc. pen.
Potrivit art. 148 alin. (10) din C. proc. pen., în situaţii excepţionale, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de alin. (1) al aceluiaşi articol (referitoare la condiţiile autorizării folosirii
investigatorilor sub acoperire), iar folosirea investigatorului sub acoperire nu este suficientă pentru
obţinerea datelor şi informaţiilor ori nu este posibilă, procurorul poate autoriza folosirea unui
colaborator, cu identitate reală sau cu o altă identitatea decât cea reală. Prin raportare la alin. (3) al
aceluiaşi articol, colaboratorul poate folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau
înregistrări audio şi video, dacă există autorizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi cu privire
la supravegherea tehnică.
Art. 150 din C. proc. pen. se referă la participarea autorizată la anumite activităţi din
dispoziţia procurorului [în sensul art. 138 alin. (11) din C. proc. pen., prin aceasta înţelegându-se
şi comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei infracţiuni de corupţie], acestea putând fi
desfăşurate şi de un colaborator.
Conform art. 226 alin. (4) lit. a) şi c) din C.pen. nu constituie infracţiunea de violarea vieţii
private dacă înregistrarea audio (printre altele) este realizată de cel care a participat la întâlnirea în
cadrul căreia au fost surprinse convorbirile, dacă justifică un interes legitim, sau dacă a fost
surprinsă săvârşirea unei infracţiuni ori dacă prin înregistrare se probează comiterea unei
infracţiuni.
Faptul că martorul #### ######## a selectat înregistrările predate organului de urmărire
penală arată că inţiativa a aparţinut acestuia şi că organele judiciare nu au avut niciun control
asupra martorului denunţător în ceea ce priveşte realizarea şi predarea înregistrărilor.
Pe de altă parte, pentru a se fi putut autoriza folosirea unui colaborator autorizat (în
condiţiile art. 148 alin. (10) din C. proc. pen. rap. la alin. (1) al aceluiaşi articol), respectiv pentru
a se fi putut dispune supravegherea tehnică (în condiţiile art. 148 alin. (10) din C. proc. pen. rap.
la alin. (3) al aceluiaşi articol), era necesar să existe suspiciunea rezonabilă a comiterii unei
infracţiuni. Conceptul de suspiciune rezonabilă este un standard probatoriu.
Acest concept implică existenţa unor date sau informații capabile să convingă un
observator obiectiv și imparțial că este posibil ca o persoană să fi săvârșit o infracțiune (Hotărârea
C.E.D.O. în cauza Ilgar Mammadov c. Azerbaidjanului, din data de 22.05.2014,
ECLI:CE:ECHR:2014:0522JUD001517213, parag. 88). Practic, nu se poate pune în discuție o
simplă suspiciune sau o suspiciune bazată exclusiv pe buna-credință, ci o suspiciune rezonabilă ce
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presupune un test obiectiv (Hotărârea C.E.D.O. în cauza Gusinskiy c. Rusiei, din data de
19.05.2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0519JUD007027601, parag. 53).
Revenind la situaţia probatoriului în cauză după începerea urmăririi penale, singurele
mijloace de probă de la dosar până în ultimele zile anterioare realizării flagrantului, au fost
înregistrările efectuate de către martorul denunţător #### ########. Pe de altă parte, deşi aparent
este simplă, situaţia de fapt reclamată în denunţ reflectă raporturi prealabile deosebit de complexe
existente între denunţător şi ######### #######, înregistrările efectuate şi depuse în perioada
ianuarie-aprilie 2016 nefiind suficiente pentru a stabili suspiciunea rezonabilă a realităţii celor
reclamate în lipsa altor probe. De altfel, simpla audiţie a înregistrărilor fără declaraţii, fără
înscrisuri, fără alte elemente de fapt face imposibilă interpretarea acestora.
Ca atare, procurorul nu ar fi avut temei pentru a autoriza un colaborator sau pentru a solicita
autorizarea unei supravegheri tehnice până la data de 22-23.04.2016.
În plus, specificul celor susţinute de #### ######## în denunţul depus reliefa date
cunoscute de un număr foarte restrâns de persoane sau doar de ######### ####### şi ####
########, aspect care a împiedicat utilizarea altor procedee probatorii pentru stabilirea situaţiei
de fapt.
De asemenea, percheziţia informatică a fost încuviinţată şi efectuată şi ca urmare a
susţinerilor apărării bazate de înscrisuri depuse de expertul ales de inculpat într-un cadru
extraprocesual, respectiv opinia expertală depusă în calitate de expert parte, prin care se susţinea
că martorul denunţător #### ######## ar fi efectuat înregistrările cu reportofonul, respectiv că ar
fi colaborator de facto al organelor judiciare sau al unui serviciu de informaţii.
În perioada 18.12.2015 (când s-a depus denunţul) până la data de 07.04.2015 între ####
######## şi procurorul de caz au existat, într-adevăr 73 de apeluri. Dintre acestea 19 au fost apeluri
ratate şi 1 apel a fost fără răspuns. Dintre cele 53 de apeluri reuşite, 45 au fost realizate de ####
######## şi 8 de procurorul de caz.
Faptul că denunţătorul a adus în mai multe etape copii ale înregistrărilor audio realizate cu
propriul telefon şi că a contactat procurorul de caz nu constituie o problemă de loialitate a
administrării probelor şi nu atestă o nerespectare de către procuror a vreunei norme de procedură
penală. Lipsesc elemente de fapt care să susţină ipoteza prezentată de apărare că procurorul sau
organele de cercetare penală ar fi coordonat denunţătorul #### ######## în acţiunile sale de
înregistrare a inculpatului.
Pe de altă parte, instanţa a încuviinţat audierea martorilor acuzării şi a permis audierea unui
număr mare de martori la solicitarea inculpatului. Mai mult, martorul denunţător a fost audiat de
două ori în cursul judecăţii într-o manieră amănunţită. Or, martorul denunţător #### ######## a
relevat în mod constant că nu a primit instrucţiuni de la organele judiciare şi că a avut constant
iniţiativa înregistrării inculpatului, utilizând doar propriul telefon. De altfel, la percheziţia
informatică o mare parte din înregistrările audio efectuate de #### ######## şi depuse la dosar în
susţinerea denunţului au fost descoperite pe telefonul acestuia.
###### Referitor la existenţa provocării
Chiar dacă am reţinut deja faptul că martorul #### ######## nu a acţionat ca un agent al
statului (cu precizarea că au existat anumite elemente de colaborare cu organele judiciare, în sensul
predării înregistrărilor audio realizate de martor cu propriile mijloace şi menţinerii unui contact
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telefonic în aceleaşi limite), vom proceda în continuare la analiza existenţei unei provocări din
partea martorului.
Aşa cum am arătat deja, potrivit art. 101 alin. (3) din C. proc. pen., printre altele, este
interzis persoanelor care acţionează pentru organele judiciare să provoace o persoană să
săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe.
De altfel, acest text de lege este o recunoaştere legislativă a unui principiu care reiese din
jurisprudenţa C.E.D.O. Astfel, deşi utilizarea de agenţi infiltraţi poate fi tolerabilă în măsura în
care este clar circumscrisă şi dublată de garanţii, interesul public nu poate justifica folosirea
probelor obţinute în urma unei provocări din partea poliţiei. Un astfel de procedeu este de natură
priveze ab initio şi definitiv un inculpat de dreptul la un proces echitabil. Provocare poliţienească
are loc atunci când ofițerii implicați – fie membri ai forțelor de securitate sau persoane care
acționează la instrucțiunile acestora – nu se limitează la investigarea activității infracționale în mod
esențial pasiv, ci exercită asupra subiectului o asemenea influență încât să incite la comiterea a
unei infracțiuni care altfel nu ar fi fost săvârșită, pentru a face posibilă stabilirea infracțiunii, adică
pentru a furniza probe și a iniția o urmărire penală (hotărârea C.E.D.O. în cauza Ramanauskas
împotriva Lituaniei, din data de 05.02.2008, ECLI:CE:ECHR:2008: 0205JUD007442001, parag.
54 şi 55, hotărârea C.E.D.O. în cauza ### c. României, din data de 09.11.2010,
ECLI:CE:ECHR:2010:1109JUD002030702, parag. 99).
Atunci când o persoană invocă provocarea, organele judiciare au obligaţia efectuării unei
examinări seriase a acestor susţineri – hotărârea C.E.D.O. precitată, parag. 73. Mai mult, sarcina
probării lipsei unei provocări este a acuzării, în măsura în care afirmaţiile inculpatului nu sunt
lipsite de orice credibilitate – hotărârea C.E.D.O. precitată, parag. 73. Deşi Curtea lasă la
aprecierea fiecărui stat să decidă ce procedură trebuie urmată de justiție atunci când se confruntă
cu o excepție (hotărârea C.E.D.O. în cauza Bannikova c. Rusiei, din data de 04.11.2010,
ECLI:CE:ECHR:2010:1104JUD001875706, parag. 55), totuşi atunci când este invocată o
provocare, Curtea impune ca această procedură să fie contradictorie, minuţioasă, completă şi
concludentă cu privire la problema provocării (hotărârea C.E.D.O. precitată, parag. 57).
Revenind la jurisprudenţa C.E.D.O., pentru a stabili dacă a existat sau nu o provocare a
inculpatului să comită pretinsa infracţiune, se pot lua în considerare: dacă cel vizat a fost obligat
să săvârşească infracţiunea în cauză, dacă luarea iniţiativei de a contacta persoana a avut loc în
lipsa unor suspiciuni obiective că a fost implicat în activităţi infracţionale sau predispus la
săvârşirea unei infracţiuni, dacă s-a reînnoit oferta în ciuda refuzului iniţial, dacă s-a insistat prin
presiuni continue, dacă s-a apelat la compasiunea celui vizat dându-i senzaţia de renunţare; dacă
agentul statului sau colaboratorul acestuia s-a „infiltrat” în activitatea infracţională mai degrabă
decât să o iniţieze.
În cauză, în cursul judecăţii, după ce provocarea a fost invocată şi respinsă în camera
preliminară, instanţa a reluat analiza, administrând probe suplimentare, inclusiv admiţând
percheziţia informatică asupra telefonului pus la dispoziţie de către martorul denunţător, telefon
folosit la efectuarea înregistrărilor. Astfel, instanţa a admis şi obţinerea tuturor apelurilor efectuate
de către denunţător de pe acest telefon, fiind identificate apelurile telefonice dintre denunţător şi
procurorul de caz. De asemenea, martorii au fost audiaţi şi cu privire la chestiunea provocării.
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Aceste probe au reliefat, pe lângă faptul că #### ######## nu a acţionat sub coordonarea
şi îndrumarea organelor judiciare, şi faptul că #### ######## nu a avut iniţiativa comiterii
faptelor, nu l-a determinat/instigat pe inculpat să comită vreo infracţiune.
Din contră, ######### ####### era cel care deţinea controlul în discuţiile cu ####
########, având o poziţie de ascendent faţă de acesta. De altfel, înregistrările ambientale nu indică
faptul că #### ######## l-ar fi determinat pe ######### ####### să ia mită, iar supravegherea
tehnică realizată în cauză în preziua şi ziua flagrantului a evidenţiat că inculpatul trasa directivele
care urmau a fi respectate de #### ######## pe care inculpatul îl trata ca un subaltern.
De altfel, după remiterea banilor (30.000 lei) către ######### ####### la solicitarea
acestuia, la data de 26.04.2016, #### ######## a devoalat inculpatului că ar fi solicitat procurorii
anticorupţie extrasele de cont ale clubului de fotbal, întrebându-l pe ######### ####### dacă ar
fi comunicat ceva despre aceste aspecte vreunei persoane. Inculpatul a răspuns vag, neconcludent,
fără să nege că ar şti despre ce e vorba. #### ######## l-a minţit pe ######### ####### despre
existenţa acelei investigaţii D.N.A. pentru al determina să recunoască săvârşirea unei fapte pretins
a fi comisă cu mai mult timp anterior (în anul 2015).
Or, în acest caz nu este vorba de o provocare la comiterea unei infracţiuni, ci de o provocare
la recunoaşterea postfactum a comiterii unei infracţiunii, conduită care excede noţiunii de
provocare sau celei de neloialitate. Oricum, răspunsul inculpatul cu privire la această chestiune nu
prezintă relevanţă probatorie în cauză.
Martorul #### ########, întrebat în etapa judecăţii, a arătat că nu l-a provocat pe inculpat
şi că toate întâlnirile avute cu inculpatul au fost la solicitarea acestuia.
În concluzie, fiind pe deplin verificată existenţa provocării prin supunerea acesteia
cerinţelor decurgând din testul substanţial şi din cel procedural dezvoltat în jurisprudenţa C.E.D.O.
în materie (hotărârea pronunţată în cauza ###### împotriva Moldovei, din data de 08.03.2016,
ECLI:CE:ECHR:2016:0308JUD006531109, parag. 30-35; hotărârea pronunţată în cauza
######## c. României, din data de 14.02.2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD000760009,
parag. 42-53), instanţa conchide că în cauză inculpatul ######### ####### nu a fost provocat de
către #### ######## să comită infracţiunea de care este acuzat.
###### În privinţa pretinselor presiuni şi ameninţări realizate de organele de urmărire
penală faţă de martora Somay #########
Prin rezoluţia din data de 22.08.2017 a Inspecţiei Judiciare – Direcţia de inspecţie judiciară
pentru procurori, în lucrarea nr. 4714/IJ/898/DIP/2017 (f. 56-57, vol. III d.i.) a relevat faptul că
afirmaţiile realizate de Somay ######### în faţa instanţei de judecată la data de 14.06.2017 şi
ulterior în presă, conform cărora asupra acesteia s-ar fi făcut presiuni, fiind ameninţată de către
procuror şi ofiţerul de poliţie judiciară, sunt vădit nefondate.
De altfel, declaraţiile date de martora Somay ######### au fost înregistrate de către
organele de urmărire penală, acestea relevând lipsa oricărei presiuni pretins a fi realizate în cursul
audierii. Mai mult, la audieri au asistat apărătorii inculpatului ######### ####### care nu au
ridicat asemenea obiecţiuni.
#### Cu privire la autenticitatea şi integritatea înregistrărilor audio realizate de martorul
denunţător #### ########
Pentru a înţelege de ce este importantă chestiunea autenticităţii înregistrărilor, instanţa va
avea în vedere şi jurisprudenţa C.E.D.O. relevantă sub acest aspect.
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Astfel, prin hotărârea pronunţată în cauza ##### c. României, din data de 10.12.2013
(ECLI:CE:ECHR:2013:1210JUD004087204) s-a reţinut că în cadrul unui proces penal chestiunea
criticată de apărare a constat în negarea de către inculpaţi a vocilor de pe casetele audio folosite în
proces de către acuzare, respectiv a autenticităţii respectivelor „casete”. În plus, instanţa naţională
nu a acceptat ascultarea înregistrărilor în şedinţă, iar apoi a revenit asupra asupra necesităţii
raportului de expertiză tehnică judiciară dispus în cauză cu privire al înregistrările audio, reţinând
că în cauză erau administrate suficiente probe pentru a stabili situaţia de fapt. Cu toate acestea,
prin hotărârea de condamnare, instanţa naţională a reţinut că transcrierile conversaţiilor telefonice
dintre inculpaţii în cauză nu ar fi lăsat loc de prea multe îndoieli în sensul vinovăţiei inculpaţilor.
În argumentarea Curţii, s-a făcut trimitere la jurispruidenţa sa constantă referitoare la faptul
că art. 6 din Convenţia e.d.o. nu vizează admisibilitatea probelor în dreptul intern, Convenţia
neopunându-se ca anumite probe obţinute nelegal să fie utilizate într-un proces penal – spre
exemplu, hotărârile C.E.D.O. în cauzele P.G. şi J.H. împotriva Regatului Unit, parag. 76, şi Khan
c. Regatului Unit, parag. 34. Curtea a reţinut că trebuie să analizeze însă dacă procedura în
ansamblul său, inclusiv modul în care au fost obţinute probele, este echitabilă. În acest sens, trebuie
să se analizeze dacă persoanei condamnate i s-a oferit posibilitatea să conteste autenticitatea
probelor şi a se opune utilizării lor. De asemenea, Curtea trebuie să ţină seama de calitatea probelor
şi de circumstanţele în care au fost obţinute (dacă pun la îndoială credibilitatea sau corectitudinea
acestora).
Astfel, în acest sens, în cauza #####, Curtea a reţinut următoarele: 38. (...) înregistrările
au jucat un rol important în seria de probe examinate de instanţe. Astfel, la începutul procedurii,
instanţa de prim grad a considerat că era necesară întocmirea unui raport de expertiză tehnică
privind înregistrările (...) şi a dispus din oficiu realizarea unui astfel de raport. 39. (...) instanţa de
prim grad şi-a întemeiat raţionamentul pe transcrierile înregistrărilor, concluzionând că acestea
„nu lasă loc de prea multe îndoieli” în ceea ce priveşte vinovăţia inculpaţilor, admiţând totodată
că declaraţiile date de ceilalţi coinculpaţi nu erau complet credibile (...). A subliniat că, atunci când
au fost interogaţi de instanţă, coinculpaţii şi-au retractat declaraţiile anterioare şi au negat orice
implicare din partea reclamantului. 40. În lumina elementelor anterioare, Curtea consideră că
înregistrările constituiau, dacă nu unica probă, cel puţin proba decisivă împotriva reclamantului,
fără de care asigurarea condamnării acestuia fie nu ar fi fost posibilă, fie posibilitatea acesteia ar
fi fost redusă. 41. În ciuda importanţei înregistrărilor în aprecierea probelor, instanţa de prim grad
şi-a schimbat poziţia iniţială privind necesitatea efectuării unui raport de expertiză tehnică pentru
a stabili autenticitatea înregistrărilor. La sfârşitul procedurii, a considerat că raportul era inutil şi
şi-a revizuit decizia de prezentare a acestei probe (...). În plus, Curtea subliniază că, deşi INEC a
prezentat un raport de expertiză tehnică în care se preciza că existau îndoieli cu privire la
autenticitatea înregistrărilor (...) înainte de pronunţarea hotărârii sale, instanţa de prim grad s-a
bazat pe transcrieri în loc să redeschidă procedura, pentru a le permite părţilor să îşi prezinte
observaţiile cu privire la raport. 42. Curtea subliniază că instanţele interne nu numai că şi-au
întemeiat decizia pe înregistrări cu o autenticitate îndoielnică, dar acestea nici nu au răspuns la
argumentele reclamantului conform cărora nu i s-au prezentat transcrierile şi, prin urmare, nu le
cunoştea conţinutul. În plus, instanţele interne nici nu au ascultat casetele audio la şedinţe, în
prezenţa inculpaţilor, şi nici nu au răspuns la repetatele plângeri ale reclamantului privind
nelegalitatea înregistrărilor. 43. După ce a examinat garanţiile privind evaluarea admisibilităţii şi
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a credibilităţii probelor în cauză, precum şi utilizarea materialelor obţinute prin înregistrarea
conversaţiilor telefonice ale reclamantului, Curtea constată că procedura din cauza reclamantului,
în ansamblul său, a fost contrară cerinţelor unui proces echitabil. 44. Rezultă că a fost încălcat art.
6 § 1 din Convenţie.”
În prezenta cauză, înregistrările depuse de către martorul #### ######## au fost supuse
expertizei criminalistice. Pe de altă parte, dacă iniţial inculpatul ######### ####### a solicitat
expertiza vocii, ulterior a revenit susţinând faptul că nu contestă folosirea vocii sale, însă a precizat
că înregistrările ar fi fost supuse unor modificări, adăugări, ştergeri etc.
Totodată, în cauză inculpatul şi-a ales un expert recomandat, încuviinţat ulterior de către
instanţă. Acesta şi-a prezentat susţinerile în cadrul unor înscrisuri, repectiv printr-o opinie
expertală.
În plus, inculpatul a avut acces integral la toate copiile înregistrărilor predate de ####
######## organelor de urmărire penale, iar apoi la datele informatice extrase cu ocazia
percheziţiei informatice (inclusiv la toate înregistrările existente la momentul percheziţiei
informatice pe telefonul denunţătorului în original).
După depunerea la dosar a înregistrărilor telefonice extrase la percheziţia informatică,
inculpatul nu a contestat autenticitatea acestora în mod explicit şi nu a mai solicitat expertizarea
acestora. Facem precizarea că expertiza criminalistică a vizat nu copiile înregistrărilor predate de
#### ########, ci autenticitatea înregistrărilor ambientale efectuate de martorul-denunţător ####
######## – înregistrări aflate pe telefonul mobil marca iPhone 5S aparţinând denunţătorului şi pus
la dispoziţia organelor de urmărire penală – şi identitatea acestora cu cele aflate pe suportul optic
depus la dosar (predate în copie de către #### ######## organelor de urmărire penală).
Pe de altă parte, cu toate că procurorul a propus ascultarea înregistrărilor în şedinţele de
judecată, inculpatul, prin avocaţii care l-au asistat, nu a fost de acord, susţinând că nu poate fi de
acord ca aceste înregistrări să fie ascultate, câtă vreme nu ar fi autentice.
Pe lângă expertiza criminalistică, instanţa a încuviinţat şi percheziţia informatică asupra
telefonului mobil al martorului denunţător, avocatul inculpatului asistând la efectuarea
percheziţiei. În plus, în contextul în care autenticitatea înregistrărilor efectuate de #### ########
a fost contestată de inculpatul ######### ####### încă din cursul urmăririi penale, mai multe
persoane care au participat la discuţiile înregistrate împreună cu inculpatul şi martorul denunţător
au fost audiate în calitate de martor şi li s-au prezentat înregistrările audio spre ascultare. Toate
aceste persoane au confirmat integral participarea şi conţinutul înregistrărilor audio prezentate –
declaraţiile martorilor #### ########, #### ##### ####, ######## #######, ### ######
#########, ####### ### #########, ####### ######, #### ####### ##### etc.
În ceea ce priveşte expertiza criminalistică efectuată în cauză:
- prin încheierea penală din data de 14.06.2017 s-a dispus efectuarea unei expertize
criminalistice privind autenticitatea înregistrărilor ambientale efectuate de martorul-denunţător
#### ######## – înregistrări aflate pe telefonul mobil marca iPhone 5S aparţinând denunţătorului
şi pus la dispoziţia organelor de urmărire penală – şi identitatea acestora cu cele aflate pe suportul
optic depus la dosar, respectiv identitatea dintre vocea inculpatului şi vocea din înregistrările
efectuate de denunţător (obiectiv asupra căruia s-a revenit în sensul înlăturării, după ce în şedinţa
din data de 18.01.2018 apărarea a precizat că nu mai contestă „folosirea vocii domnului
#########”).
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- prin încheierea penală din data de 12.10.2017 s-a încuviinţat participarea în calitate de
expert-parte propus de inculpat, în persoana expertului criminalist ######## #######.
- raportul întocmit de expertul desemnat de instanţă şi înscrisurile/opinia expertului parte
au fost înaintate la dosarul cauzei.
- la termenul din data de 06.02.2020 instanţa a dispus ca inculpatul să depună la dosarul
cauzei, cu 5 zile înainte de următorul termen de judecată, materialele puse la dispoziţia expertului
recomandat de inculpat pentru a realiza propria analiză cu privire la expertiza criminalistică
încuviinţată de instanţă (întrucât expertul recomandat de inculpat nu s-a prezentat la sediul
instanţei după încuviinţarea expertizei pentru a lua cunoştinţă de materialele expertizate) –
apărarea a pus la dispoziţia instanţei corespondenţa înaintată de expertul recomandat comunicată
prin email din care reiese că în cursul judecăţii, procurorul s-ar fi opus solicitării adresate de expert
de a-i fi puse la dispoziţie materialele de expertizat. Expertul nu a indicat, însă, pe ce s-a bazat la
întocmirea documentelor înaintate instanţei.
Referitor la această chestiune, instanţa reţine că prin adresa din data de 27.11.2017,
înaintată instanţei la data de 29.11.2017, expertul recomandat de inculpat a solicitat, printre altele,
să se pună la dispoziţia sa toate telefoanele mobile IPhone şi celelalte echipamente tehnice de
înregistrare utilizate la producerea înregistrărilor audio în litigiu, precum şi înregistrările digitale
originale sau clone/duplicate ale acestora.
Potrivit art. 7 din O.G. nr. 75/2000, (1) Experţii autorizaţi, numiţi de organele judiciare, la
cererea părţilor, participă personal la efectuarea expertizelor prin observaţii cu privire la obiectul
expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea şi completarea materialului necesar
pentru efectuarea expertizei, precum şi prin obiecţii la raportul de expertiză, adresate organului
judiciar. (2) abrogate. (3) Experţii autorizaţi, numiţi de organele judiciare, la cererea părţilor şi
recomandaţi de acestea au dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru
efectuarea expertizei.
Opoziţia D.N.A. la care face referire expertul recomandat nu a fost luată în considerare de
către instanţă la momentul la care a fost formulată, instanţa nelimitând accesul legal expertului
recomandat de inculpat la materialele de expertizat. În etapa judecăţii, instanţa asigură exercitarea
drepturilor procesuale de către subiecţii procesuali, iar nu D.N.A. care a exercitat funcţia acuzării.
Expertul recomandat de inculpat s-a aflat atât în momentul numirii sale, cât şi în cursul
efectuării expertizei şi întocmirii raportului în afara teritoriului României (în S.U.A.). Telefonul
nu putea fi trimis în statul în care se afla expertul recomandat. Dacă expertul dorea să aibă acces
la materialul aferent dosarului, în condiţiile art. 7 din O.G. nr. 75/2000 privind organizarea
activităţii de expertiză criminalistică, trebuia să se prezinte la sediul instanţei pentru verificarea
telefonului în discuţie. O asemenea solicitare de a i se permite la sediul instanţei accesul la
telefonul în cauză şi celelalte materiale nu a existat din partea expertului numit la recomandarea
inculpatului.
Deşi a solicitat „să i se pună la dispoziţie toate telefoanele mobile iPhone şi celelalte
echipamente tehnice de înregistrare utilizate la producerea înregistrărilor audio în litigiu, precum
şi înregistrările digitale originale sau clone/duplicate ale acestora”, expertul recomandat de
inculpat nu a indicat în ce modalitate ar dori să i se pună la dispoziţie materialele solicitate.
De altfel, conform propriilor susţineri din înscrisurile întocmite de expertul recomandat
reise că transmiterea materialelor de expertizat în format electronic ar fi „contaminat” probele
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digitale. Ca atare, singura modalitate legală de acces a expertului recomandat la dosar era să vină
la sediul instanţei unde se afla telefonul denunţătorului.
La termenul din data de 09.03.2020, inculpatul prin avocat a susţinut că expertului
recomandat de inculpat i s-ar fi putut pune la dispoziţie materialele expertizate la sediul L.I.E.C.,
însă nu a fost chemat în acest sens.
Instanţa reţine faptul că, potrivit O.G. nr. 75/2000, spre deosebire de expertul tehnic
recomandat, expertul criminalist recomandat de părţi, poate participa la efectuarea expertizei
criminalistice prin:
- observaţii cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia;
- verificarea şi completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei;
- obiecţii la raportul de expertiză, adresate organului judiciar;
- luarea la cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.
Ca atare, expertul criminalist recomandat de inculpat nu avea dreptul să participe la
L.I.E.C. Cluj la realizarea efectivă a expertizei şi la întocmirea raportului, neimpunându-se nici să
fie chemat în acest sens de către L.I.E.C. Cluj. Drepturile expertului recomandat se puteau exercita
la sediul instanţei personal de către acesta pentru luarea la cunoştinţă a materialului dosarului
necesar pentru efectuarea expertizei şi verificarea acestuia.
Apărarea nu a înaintat instanţei informaţiile solicitate, aspect esenţial la aprecierea
susţinerilor expertului recomandat cu privire la autenticitatea înregistrăilor. La termenul din data
de 11.06.2020 instanţa a solicitat expertului recomandat de inculpat transmită instanţei informaţiile
privind documentele şi datele puse la dispoziţia acestuia de către inculpat pentru întocmirea
documentelor transmise instanţei în legătură cu expertiza criminalistică efectuată în cauză.
Printr-un memoriu din data de 07.08.2020 atribuit de inculpat expertului recomandat,
depus la dosar de avocatul inculpatului la data de 08.09.2020 (f. 33-40, vol. IX d.i.) s-a arătat că
expertul tehnic extrajudiciar a procedat la data de 28.08.2017 la copierea bit-cu-bit a 6 discuri
optice puse la dispoziţie de inculpat (deci înainte de numirea sa ca expert parte de către instanţă).
Cele 36 de fişiere audio conţinute pe aceste discuri sunt prezentate în raportul de expertiză din
14.01.2018. Apoi, la data de 12.10.2017 a fost desemnat ca expert criminalist autorizat parte pentru
expertiza criminalistică dispusă prin încheierea din 26.06.2017. A mai arătat că a solicitat să i se
pună la dispoziţie materialele de expertizat, dar D.N.A. s-a opus, iar instanţa a dat curs solicitării
D.N.A. Totodată, expertul criminalist a prezentat anumite fragmente din diferite încheieri ale
instanţei, susţinând în esenţă că nu ar fi fost necesar să se prezinte la sediul instanţei pentru studiul
materialului de expertizat şi că acest lucru s-ar fi putut realiza şi în alt loc.
Totuşi, instanţa observă că expertul nu a indicat nicio clipă în ce modalitate şi unde ar dori
să i se pună la dispoziţie materialul de expertizat.
Cu ocazia depunerii acestui memoriu, în şedinţa din data de 08.09.2020, apărătorul
inculpatului a precizat că expertul recomandat nu se va putea prezenta pentru a fi audiat, deoarece
locuieşte în S.U.A., iar în cazul prezentării ar trebui să stea în izolare.
După audierea expertului criminalist din cadrul L.I.E.C. Cluj, expertul recomandat de
inculpat a înaintat un memoriu datat cu 16.10.2020 prin care făcut precizări punctuale cu referire
la paragrafe din declaraţia expertului din cadrul L.I.E.C. Cluj. Acest memoriu nu poate înlocui
declaraţia expertului şi nu poate fi avut în vedere. Nu există o procedură de obiecţiuni la declaraţia
expertului.
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În concluzie, din toate aceste informaţii transmise instanţei reiese că expertul recomandat
de inculpat a avut acces doar la înregistrări audio (în copie) al căror conţinut nu a putut fi certificat
de către instanţă şi că aceste înregistrări i-au fost transmise de către inculpat. Expertul recomandat
nu a venit în România pentru a avea acces la materialul de expertizat, astfel că cererea apărării de
a se dispune nulitatea relativă a raportului de expertiză trebuie respinsă.
În plus, expertul recomandat de inculpat nu a răspuns la obiectivul trasat de instanţă privind
autenticitatea înregistrărilor ambientale efectuate de martorul-denunţător #### ######## –
înregistrări aflate pe telefonul mobil marca iPhone 5S aparţinând denunţătorului şi pus la dispoziţia
organelor de urmărire penală – şi identitatea acestora cu cele aflate pe suportul optic depus la dosar,
Cu privire la percheziţia informatică dispusă în cauză în cursul judecăţii:
- prin încheierea din data de 08.09.2020 a fost admisă în parte cererea de efectuare a unei
percheziţii informatice asupra telefonului mobil iPhone 5S predat de către denunţătorul ####
######## pentru a stabili dacă există şi alte înregistrări relevante efectuate de martorul denunţător
#### ######## nedepuse la dosar, pentru a lămuri dacă înregistrările de la dosar sunt conforme
celor aflate pe telefon, şi dacă s-a intervenit asupra conţinutului acestora. Conform dispoziţiei
instanţei trebuiau obţinute toate înregistrările de pe telefon şi orice informaţii relevante pentru
soluţionare cauzei aflate pe telefonul mobil.
- la data de 14.10.2020 a fost depus la dosar procesul-verbal de efectuare a percheziţiei
informatice asupra telefonului mobil marca Apple, model iPhone 5S (seria IMEI
##############8), împreună cu suporturile optice pe care au fost transpuse datele extrase de pe
telefon (f. 170-172, vol. IX d.i.).
- la solicitarea sa inculpatul a primit o copie a datelor de pe suporturile optice.
- la data de 11.01.2021 au fost depuse la dosar obiecţiunile cu privire la percheziţia
informatică (f. 81-84, vol. XI d.i.) şi anexele privind istoricul apelurilor dintre procuror şi martorul
denunţător, respectiv al mesajelor instant (f. 85-90, vol. XI d.i.): s-a susţinut lipsa de imparţialitate
a procurorului care a efectuat percheziţia; nu s-ar fi extras conţinutul conversaţiilor purtate prin
intermediul aplicaţiei Whatapp, respectiv istoricul apelurilor pe această aplicaţie; ar fi existat o
singură încercare a organului de urmărire penală care a eşuat; apărarea ar fi avut acces la un număr
limitat de fişiere, alese discreţionar de procuror; între procuror şi martorul #### ######## ar fi
existat 75 de apeluri telefonice, ceea ce ar susţine teza colaborării dintre procuror şi martorul
denunţător. Cererea de refacere a percheziţiei informatice a fost respinsă de către instanţă prin
încheierea din data de 11.01.2021.
Anterior desemnării sale în cauză, expertul ales de inculpat a depus la dosar un înscris în
formă de „raport de expertiză” din 14.01.2018 (f. 13-36, vol. IV d.i.), conform căruia s-au examinat
36 de înregistrări audio, fără a se indica modalitatea în care expertul parte a intrat în posesia celor
36 de fişiere audio analizate. S-a arătat că cele 36 de fişiere au fost grupate în funcţie de cele 4
sisteme de operare iPhone OS utilizate, respectiv că 7 din cele 36 de înregistrări în litigiu au fost
redate/transcrise de către D.N.A. la date anterioare celor la care au fost predate către D.N.A. De
asemenea, s-a susţinut că au fost constatate urme de efitări prin ştergere, recompresii digitale
distructive şi ireversibile.
S-a concluzionat că cele 36 de fişiere audio nu conţin înregistrări audio autentice sau
originale, nu reprezintă clone/duplicate sau copii ale unor înregistrări audio autentice sau originale,
conţin urme de editare computerizată prin montaj audio, ştergere şi inserare, respectiv de
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compresie distructivă şi ireversibilă anterioară compatibile cu cele MP3 Sony, MP3 ale aplicaţiei
gratuite LAME, precum şi WMA ale unor reportofoane digitale Olympus. De asemenea, s-a
susţinut că au fost create pe baza unor înregistrări precedente realizate cu reportofoane digitale,
transferate pe computer, editate prin montaj audio, ştergeri şi inserări, şi transformate audio
analogic în format M4A în memoriile a cel puţin două telefoane Apple iPhone.
Acest înscris a fost înaintat de expertul-parte înainte de efectuarea expertizei de către
expertul criminalist desemnat. Ulterior, expertul-parte a precizat că raportul a fost întocmit în baza
O.G. nr. 2/2000 – fiind o expertiză tehnică extrajudiciară (f. 63, vol. IV d.i.). În acelaşi cadru
expertul a răspuns poziţiei procesuale exprimate de procurorul de şedinţă din cadrul D.N.A.,
susţinând că acesta ar cunoaşte rezultatul expertizei criminalistice şi că între D.N.A. şi I.N.E.C. ar
exista un protocol de colaborare secret.
Expertul-parte desemnat a făcut trimitere la prevederile art. 7 din O.G. nr. 75/2000 privind
dreptul expertului-parte de a înainta instanţei obiecţiuni privind obiectul expertizei, modificarea
sau completarea acestuia.
Prin întocmirea înscrisului, expertul-parte nu a acţionat în această calitate, înscrisul înaintat
nefiind dispus de către instanţă anterior efectuării sale. Numitul ######## ####### nu a avut
calitate în dosar din acest punct de vedere. Instanţa a încuviinţat post factum depunerea a
înscrisului la dosar.
Pe de altă parte, prin raportul de expertiză criminalistică nr. 53/23.03.2018 întocmit de
LIEC Cluj (f. 143-158, vol. IV d.i.), având ca obiectiv să se stabilească dacă înregistrările aflate
pe telefonul mobil marca iPhone aparţinând denunţătorului sunt autentice şi identice cu cele aflate
pe suportul optic depus la dosar, precum şi dacă s-a intervenit asupra înregistrărilor aflate pe
suportul optic prin ştergere, inserare sau orice alte modalităţi. Pentru efectuarea expertizei au fost
analizate un telefon iPhone 5S, un DVD-R, marca Verbatium 4,7 GB, 16x, 120 min, un CD-R,
marca Maxell, 700 MB, 80 min, un to 52X.
Materialele în litigiu au constat în 47 de înregistrări ce se găsesc stocate într-un telefon
iPhone 5S (o înregistrare rezultată în urma experimentului judiciar efectuat de D.N.A.) şi 36 de
înregistrări ce au fost inscripţionate pe suportul optic DVD-R aflat la dosar. 19 înregistrări de pe
telefon şi de pe DVD sunt identice. Înregistrările au fost împărţite în două grupe – cele de pe
telefon analizate din persectiva autenticităţii, respectiv cele de pe DVD , analizate din perspectiva
intervenirii asupra lor prin ştergere, inserare sau orice altă modalitate.
Examinarea metadatelor înregistrărilor de pe telefon a relevat că au fost realizate ca Voice
Memos folosind iPhone cu mai multe versiuni de operare 9.1, 9.2, 9.3.1, aspect firesc, deoarece
compania Apple eliberează la intervale de timp câte un update la sistemul de operare. Înregistrările
au fost efectuate cu un singur telefon iPhone având instalat sistemul de operare OS, în funcţie de
fiecare înregistrare. Prescurtarea ISOM are semnificaţia faptului că sunt compatibile ISO.
S-a realizat cu telefonul în discuţie o înregistrare de comparaţie intitulată „Experiment
judiciar LIEC Cluj”, pentru a face un examen comparativ între metadatele înregistrărilor contestate
şi înregistrarea de comparaţie. Înregistrările în litigiu au fost create similar celei de comparaţie.
S-a arătat că la unele actualizări ale sistemului de operare IOS s-au semnalat pe forumurile
oficiale Apple anomalii privind datarea înregistrărilor realizate cu VoiceMemos. Faptul că uneori
lipseşte data de înregistrare nu reprezintă urme de editare sau de intervenţii dolosive, aspect
susţinut şi de al doilea experiment judiciar efectuat de expert cu un telefon iPhone SE, intitulat
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Exp SE 2, în care de asemenea lipseşte data înregistrării, fiind o caracteristică a sistemului de
operare, în niciun caz reprezentând urme de ştergere.
Comparând metadatele înregistrărilor în litigiu cu cele ale înregistrărilor experimentale sa constatat că nu există diferenţe sau modificări.
De asemenea, expertul a detaliat diferitele metode de analiză a înregistrărilor în litigiu.
Analiza simultaneităţii a relevat concordanţe între evenimentele de pe înregistrări şi datele
la care se presupune că au fost realizate înregistrările.
Examinarea formelor de undă, a spectogramelor înregistrărilor, nu a evidenţiat
discontinuităţi suspecte, salturi inexplicabile, urme de compresie care să nu poată fi explicate în
mod ştiinţific. Nu au fost depistate urme de transformări analogice de la reportofoane.
S-a conchis că este probabil ca înregistrările din telefonul mobil iPhone 5S să fie realizate
cu acesta.
Cele 36 de înregistrări de pe suportul optic de la dosar au fost realizate cu diferite sisteme
de operare: 9.1, 9.2, 9.2.1., 9.3.1.
Pe telefonul mobil nu s-au găsit înregistrări realizate cu sistemul de operare IOS 9.2.1,
astfel că fie înregistrările respective au fost transferate pe suportul extern stick, DVD sau
calculator, fie s-au folosit unul sau mai multe telefoane pentru a realiza aceste înregistrări, ulterior
urmând a fi transferate din telefon.
Analiza tuturor înregistrărilor de pe suportul optic nu a evidenţiat prezenţa unor întreruperi
suspecte sau urme de alterare prin montaj, intercalări de cuvinte sau fraze.
Având în vedere aceste aspecte expertul a concluzionat că nu se poate stabili dacă
înregistrările în litigiu de pe telefonul iPhone 5S sunt autentice. Expertul nu poate să îşi asume o
concluzie privind originalitatea înregistrărilor. Totuşi, expertul a conchis că nu au fost depistate
discontinuităţi sau urme de alterare, iar înregistrările în litigiu sunt consecvente cu ipoteza
realizării lor cu un telefon iPhone 5S. Referitor la înregistrările de pe suportul optic de la dosar sa arătat: cu sistemele şi echipamentele aflate în dotarea LIEC Cluj concluzionăm că aceste
înregistrări nu au suferit intervenţii tehnice (ştergeri, inserări sau alte elemente de motaj etc.) de
natură să le modifice conţinutul şi sensul.
Prin obiecţiunile expertului numit la recomandarea inculpatului cu privire la raportul de
expertiză criminalistică (f. 28-62, vol. V d.i.) s-au susţinut următoarele:
- expertul a fost în imposibilitatea de a verifica toate materialele de expertizat şi de a face
obiecţiuni (indicând opoziţia DNA) şi s-a aflat într-o poziţie inechitabilă în raport cu experţii
I.N.E.C., sens în care s-a făcut trimitere la hotărârea pronunţată de CEDO în cauza Bonisch c.
Austria;
Totuşi, instanţa reţine că opoziţia D.N.A. la care face referire expertul recomandat nu a fost
luată în considerare de către instanţă. În etapa judecăţii, instanţa asigură exercitarea drepturilor
procesuale de către subiecţii procesuali, iar nu D.N.A. care a exercitat funcţia acuzării. Expertul sa aflat atât în momentul numirii sale, cât şi în cursul efectuării expertizei şi întocmirii raportului în
afara teritoriului României (în S.U.A.). Aşa cum am arătat anterior, telefonul nu putea fi trimis în
statul în care se afla expertul recomandat. Dacă expertul dorea să aibă acces la materialul aferent
dosarului, în condiţiile art. 7 din O.G. nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză
criminalistică, trebuia să se prezinte la sediul instanţei pentru verificarea telefonului în discuţie. O
asemenea solicitare de a i se permite la sediul instanţei accesul la telefonul în cauză şi celelalte
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materiale nu a existat din partea expertului numit la recomandarea inculpatului. Deşi a solicitat să
i se pună la dispoziţie toate telefoanele mobil IPhone şi celelalte echipamente tehnice de
înregistrare utilizate la producerea înregistrărilor audio în litigiu, precum şi înregistrările digitale
originale sau clone/duplicate ale acestora, expertul recomandat de inculpat nu a indicat în ce
modalitate ar dori să i se pună la dispoziţie materialele solicitate.
De altfel, conform propriilor susţineri din înscrisurile întocmite de expertul recomandat
reise că transmiterea materialelor de expertizat în format electronic ar fi „contaminat” probele
digitale.
Hotărârea C.E.D.O. în cauza Bonisch c. Austria, din data de 06.05.1985 (ECLI:CE:
ECHR:1985:0506JUD000865879) a avut în vedere o situaţie particulară, care implica faptul că
expertul Institutului era şi director al Institutului şi a formulat sesizarea care a condus la
deschiderea procedurii penale, fiind apoi numit expert în cauză. Această hotărâre nu are absolut
nicio relevanţă pentru situaţia din cauză în ceea ce priveşte prerogativele celor doi experţi.
- concluziile raportului de expertiză ar fi incomplete, nu ar răspunde tuturor obiectivelor
dispuse de instanţă, s-ar baza pe dezinformarea instanţei, pe invocarea unor documente inexistente,
s-ar fundamenta pe analizele efectuate în baza standardului AES27-1996 (r2007) pentru benzi
magnetice – ceea ce nu putea conduce la stabilirea autenticităţii înregistrărilor –, concluziile ar fi
ilogice, cu afirmaţii contradictorii, negându-se şi susţinându-se existenţa unor standarde
internaţionale pentru autentificarea înregistrărilor audio digitale (expertul recomandat a făcut
trimitere la mai multe standarde în materie); a mai susţinut că s-au prezentat date care ar atesta
existenţa unui protocol între D.N.A. şi I.N.E.C. cu privire la procedurile de urmat în cadrul
efectuării expertizelor privind autenticitatea înregistrărilor; s-a arătat că există un mod de operare
al D.N.A. de a se opune la efectuarea expertizei tehnice judiciare ale înregistrărilor concomitent
cu solicitarea expertizei criminalistice la I.N.E.C., deşi acesta nu poate efectua expertize
criminalistice prin care să verifice sau să stabilească autenticitatea înregistrărilor. În privinţa
pachetelor software criminalistice specializate pe determinarea autenticităţii înregistrărilor şi cele
două softuri specializate pe autenticitatea audio la care se face referire în raport, expertul
recomandat a susţinut că acestea sunt de fapt unul singur. Programul SIS 2 este un program pentru
editări audio, analize audio şi identificarea vorbitorilor şi nu pentru stabilirea autenticităţii
înregistrărilor audio digitale.
Instanţa observă faptul că expertul nu a dat un răspuns tranşant cu privire la chestiunea
autenticităţii înregistrărilor.
- în continuare expertul recomandat a susţinut faptul că nu au fundament ştiinţific
concluziile raportului, deoarece se întemeiază pe negarea realităţilor ştiinţifice în domeniu, prin
utilizarea unor programe pe calculator cu aplicabilitate limitată şi prin pasarea răspunderii pe
sistemele şi echipamentele din dotarea INEC, se întemeiază pe invocarea eronată a descrierii
programelor pe calculator utilizate şi utilizarea eronată a acestora.
- raportul nu ar cuprinde numărul de serie al telefonului analizat (nerespectându-se
standardul internaţional ISO/CEO 17025), nu ar conţine descrierea amănunţită a operaţiunilor
efectuate, a metodelor aplicate şi a bibliografiei utilizate;
- raportul ar atesta că fişierele audio din memoria telefonului au fost transferate prin email
pe un computer, ceea ce contravine celor mai elementare norme din manualele de bune practici
(memoria echipamentului trebuind duplicată bit stream, analizele trebuind efectuate exclusiv pe

53

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
acest duplicat); astfel, au fost modificate proprietăţi esenţiale ale fişierelor copiate. De altfel, s-ar
omite intenţionat prezentarea acestor informaţii în raport, informaţii care ar fi fost esenţiale pentru
a confirma susţinerea că înregistrările au fost efectuate cu alte dispozitive decât telefonul;
- în timpul efectuării expertizei probele digitale ar fi fost contaminate distructiv şi
ireversibil în memoria telefonului mobil (datele informatice din memoria acestuia) de către
angajaţii I.N.E.C. care nu sunt experţi criminalişti autorizaţi în domeniile expertiza criminalistică
a mijloacelor de telecomunicaţii şi expertiza aplicaţiilor şi datelor informatice; s-a arătat că
memoria telefonului Apple era proba în litigiu şi că prin efectuarea înregistrării test de către expert
aceasta a fost contaminată, făcându-se imposibile alte analize suplimentare care să permită
recuperarea unor fişiere şterse pertinente cauzei;
- expertul a solicitat ca D.N.A. să pună la dispoziţie imaginea duplicat de tip bit stream a
memoriei telefonului la data predării telefonului la DNA de către denunţător, iar INEC imaginea
duplicat de tip bit stream a memoriei telefonului anterioară efectuării înregistrării de test.
- de asemenea, a precizat că potrivit Regulamentui din 2015 de organizare şi funcţionare a
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (M.Of. 455 din 24.06.2015), I.N.E.C. nu are
obiect de activitate expertizarea mijloacelor de telecomunicaţii şi expertizarea aplicaţiilor şi datelor
informatice. Astfel, expertul criminalist în cauză ar fi încălcat art. 894 introdus prin Legea nr.
156/2011 (în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice): Expertul criminalist trebuie să cunoască şi să
respecte limitele competenţei sale în activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice. S-a
conchis că s-ar fi în discuţie un „malpraxis în domeniul expertizei criminalistice”.
Cu privire la acest aspect, instanţa reţine că, într-adevăr, conform art. 6 alin. (2) din
Regulamentul indicat, I.N.E.C. nu efectuează expertize criminalistice în aceste specialităţi, ci în
altele indicate expres. Totuşi, conform art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 75/2000 privind organizarea
activităţii de expertiză criminalistică (M.Of. nr. 407/29.08.2000), specialităţile de expertiză
criminalistică în care se poate obţine calitatea de expert criminalist autorizat sunt următoarele: (...)
n) expertiza aplicaţiilor şi datelor informatice.
Totodată, conform art. 29 alin. (1) din Regulament, laboratoarele interjudeţene de expertize
criminalistice (cum este L.I.E.C. Cluj) au următoarele atribuţii principale: a) efectuează prima
expertiză, potrivit competenţei lor materiale şi teritoriale (…). (2) În cadrul fiecărui laborator
interjudeţean de expertize criminalistice funcţionează ############## expertize criminalistice şi
############## secretariat-administrativ-arhivă.
Art. 30 ############## expertize criminalistice este format din personal de specialitate
criminalistică şi efectuează expertize criminalistice în specialităţile pentru care aceştia sunt
atestaţi.
De altfel, chiar şi prin hotărârea C.E.D.O. din 26.04.2007 în cauza ####### ####### c.
României (nr. 2) (Cererea nr. 71.525/01), publicată în M.Of. nr. 830 din 05 decembrie 2007 se
reţinea încă din 2007 că: 83. De asemenea, din observaţiile complementare ale Guvernului reiese
că, de acum înainte, controlul fiabilităţii înregistrărilor este de competenţa Institutului Naţional de
Expertiză Criminalistică, care acţionează sub autoritatea Ministerului Justiţiei şi ai cărui experţi au
calitatea de funcţionar public, fiind complet independenţi faţă de autorităţile competente cu
interceptarea sau transcrierea convorbirilor puse sub ascultare (…).
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- expertul recomandat de inculpat a susţinut că lipsa datei şi orei de înregistrare a unui fişier
Voice Memos este o dovadă de editare sau corupere a datelor prin transferări empirice.
Totuşi, instanţa reţine că acest aspect confirmă de ce au dispărut aceste date din anumite
fişiere audio depuse la dosarul cauzei. Aceste aspecte confirmă o transferare empirică, iar nu faptul
că înregistrările de pe telefon transmise apoi « empiric » pe alte dispozitive şi apoi pe un suport
optic nu ar fi autentice.
- în continuare, expertul recomandat de inculpat a susţinut că metoda DC Offset a fost
utilizată necorespunzător şi rezultatele obţinute sunt eronate; a fost utilizată necorespunzător
metoda analizei periodicităţii eşantioanelor în format MP3 la analiza înregistrărilor audio digitale
în format AAC; acest aspect nu permitea depistarea urmelor de editări digitale – astfel, metoda
utilizată nu putea fi relevantă.
- expertul a susţinut că raportul nu prezintă analiza de verificare sau detectare a formatului
semnalelor audio analizate, ceea ce contravine Manualului de bune practici SWGDE Best Practices
for Digital Audio Authentication, Version 1.2, February 21, 2017;
- raportul nu conţine nicio referire la analiza nivelului de compresie audio a semnalelor
pentru depistarea urmelor de compresie MP3 anterioare compresiei AAC; Doar pentru că o
înregistrare audio este în format AAC nu înseamnă neapărat că şi semnalul audio iniţial a fost în
format AAC şi că este original.
- au fost utilizate şi interpretate eronat informaţii de pe forumuri, inclusiv comentarii ale
unor persoane fizice care nu sunt specialişti sau experţi autorizaţi.
În continuare, expertul parte a prezentat propria analiză ştiinţifică a probelor puse la
dispoziţia experului şi a părţii (cele 36 de fişiere M4A):
- s-a arătat importanţa punerii la dispoziţia expertului cumulativ a echipamentului tehnic
contestat, a suportului digital contestat. În lipsa materialelor menţionate nu se poate proceda la un
set complet de analize, specifice pentru astfel de situaţii, nu se poate verifica ipoteza autenticităţii
înregistrării. Este posibil ca unele intervenţii tehnice de alterare a integrităţii probelor să fie foarte
dificil sau chiar imposibil de depistat.
- nu există metodologii sau standarde prin intermediul cărora să se stabilească cu
certitudine că o înregistrare audio/video digitală obţinută prin interceptarea convorbirilor
ambientale sau comunicaţiilor telefonice este autentică, dar există o vastă literatură de specialitate
internaţională şi manuale de bune practici pentru analizarea probelor şi depistarea urmelor de
editare, falsificare sau contrafacere.
- s-a arătat că în timp ce 35 de fişiere au structuri compatibile cu fişiere create cu telefonul
mobil iPhone, unul are structura incompatibilă (fişierul nr. 22), astfel nu conţine data codării
înregistrării (caracteristică tipică fişierelor Apple iPhone) – M4A editate prin ştergeri de cuvinte,
propoziţii sau fraze. S-a arătat că în perioada 22.01.2016 – 25.02.2016 au fost utilizate cel puţin 2
telefoane mobile iphone, unul cu sistem de operare iOS 9.2, altul cu sistem de operare iOS 9.2.1.
- au fost aranjate fişierele în funcţie de sistemele de operare utilizate, apoi în funcţie de
ordinea cronologică.
- apoi s-a observat că şapte fişiere M4A au fost redate/transcrise de către angajaţii D.N.A.
la date anterioare celei la care au fost predate D.N.A. cu procesul-verbal de predare-primire
încheiat la data de 20.04.2016 (fişierele ###########lumiere; ##########; ##########; Cc-0501; Cc-birou; Cc-birou-Imp-2; New-Recording).
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- înregistrarea audio din fişierul ##########.m4a conţine urme de ştergere de tip but-splice
la eşantion 20161370.
- înregistrarea audio din fişierul ###########lumiere.m4a conţine două componente ENF
ce se disting în ###### 2a. Aceasta reprezintă o dovadă că înregistrarea a suferit transferări
analogice de la un echipament digital la altul cum ar fi transferarea unei înregistrări dintr-un
reportofon digital OLYMPUS sau SONY într-un computer, editarea frauduloasă a semnalului
audio pe computer, urmată de redarea/playback-ul înregistrării editate de pe computer într-un
telefon mobil Apple iPhone. Astfel, s-a reţinut inserarea replicii „Da...de ce faci din astea?”, care
are un nivel de compresie diferit faţă de semnalul anterior.
Înregistrarea audio din fişierul ##########.m4a conţine o variaţie instantanee a
zgomotului de fond la contor timp de 21 min 49.079 sec de la începutul înregistrării, tipică pentru
montajele audio cu inserarea de replici din alte înregistrări audio.
Înregistrarea audio din fişierul ##########.m4a conţine urme de ştergere de tip butt-splice
la eşantion 45511599, respectiv la contor de timp 17 min 12 sec de la începutul înregistrării.
Înregistrarea audio din fişierul cc-birou.m4a conţine urme de ştergere de tip butt-splice la
eşantion 73250700, respectiv la contor de timp 27 min 41.013 sec de la începutul înregistrării.
În tabelul 6 din analiza expertului recomandat (f. 61, vol. V d.i.), în baza analizelor MDCT
şi LCA, s-au evidenţiat compresiile anterioare AAC (specifice iPhone) a semnalelor audio, ceea
ce ar indica compresii compatibile cu cele MP3 ale unor reportofoane digitale mărcile Olympus şi
Sony, respectiv cu cele MP3 ale aplicaţiei gratuite Lame, precum şi WMA ale unor reportofoane
digitale marca Olympus.
S-a arătat că ar fi existat astfel un proces de transcodare, comprimare şi recomprimare audio
distructivă şi ireversibilă a probelor cu algoritmi precum ADPCM, WMA, MP3, AAC, pentru a
face să semene cu probele de comparaţie şi să altereze calitatea pentru a obstrucţiona expertizarea
lor şi depistarea urmelor de falsificare/contrafacere a probelor.
Expertul a concluzionat că cele 36 de fişiere audio în litigiu nu conţin înregistrări audio
autentice sau originale, nu reprezintă clone/duplicate sau copii ale unor înregistrări originale sau
autentice, conţin urme de editare computerizată prin montaj audio, ştergere şi inserare.
În pofida aceste concluzii formulată în termeni de certitudine, instanţa observă că însuşi
expertul recomandat de inculpat a evidenţiat în argumentarea sa că nu există metodologii sau
standarde prin intermediul cărora să se stabilească cu certitudine că o înregistrare audio/video
digitală obţinută prin interceptarea convorbirilor ambientale sau comunicaţiilor telefonice este
autentică. De altfel, această aserţiune a expertului recomandat este conturată şi de expertul din
cadrul L.I.E.C. Cluj prin concluziile sale.
În plus, cu toate că expertul recomandat a susţinut că nu a avut acces la materialele de
expertizat şi, în acest context, nu se poate verifica ipoteza autenticităţii înregistrării, observăm că
a formulat concluzia neautenticităţii înregistrărilor în temeni de certitudine. Mai mult, instanţa a
explicat deja de ce expertul recomandat de inculpat a solicitat doar formal accesul la dosarul cauzei
şi că, în fapt, este singurul responsabil pentru neprezentarea la sediul instanţei pentru a lua la
cunoştinţă de materialul de expertizat, instanţa necenzurând nicio clipă acest drept al expertului.
Instanţa a reţinut că după întocmirea obiecţiunilor la raportul de expertiză, a efectuat
demersuri pentru a stabili dacă a existat colaborare între SRI şi DNA, constatându-se că a existat
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o asemenea colaborare, fiind desecretizată corespondenţa şi depusă la dosar. Totuşi, colaborarea
dintre cele două autorităţi s-a limitat la transcrierea conţinutului înregistrărilor.
În plus, pornind de la susţinerile referitoare la folosirea unor reportofoane, instanţa observă
că nu ar fi existat absolut niciun interes ca denunţătorul să realizeze unele dintre înregistrări cu
reportofonul şi apoi să le compatibilizeze cu formatul utilizat de iPhone pentru a transfera
înregistrările pe telefon ca apoi să le copieze şi să le depună la organul de urmărire penală.
Faptul că anumite copii ale înregistrărilor au fost predate de #### ######## de două ori,
după prima predare realizându-se transcrierile (transcrieri cu privire la care instanţa a arătat explicit
că nu prezintă nicio relevanţă şi nu trebuie luate în seamă pentru că nu constituie mijloace de
probă), nu atestă că organele de urmărire penală au fost în posesia înregistrării anterior predării lor
de către martor şi că predarea ar fi fost una simulată. Arătăm că procesele-verbale de la dosar atestă
că înregistrările au fost predate de martor în mai multe tranşe, uneori predându-se înregistrări deja
predate anterior.
În final, cu privire la obiecţiuni, reţinem că expertul numit la recomandarea inculpatului nu
a analizat însăşi obiectivul esenţial stabilit de instanţă, anume să se stabilească dacă înregistrările
aflate pe telefonul mobil marca iPhone aparţinând denunţătorului sunt autentice şi identice cu cele
aflate pe suportul optic depus la dosar. Pe de altă parte, obiectivul privind chestiunea intervenirii
asupra înregistrărilor aflate pe suportul optic prin ştergere, inserare sau orice alte modalităţi
depindea în mod direct de răspunsul la primul obiectiv.
Potrivit procesului-verbal de efectuare a percheziţiei informatice asupra telefonului mobil
marca Apple, model iPhone 5S (seria IMEI ##############8), împreună cu suporturile optice pe
care au fost transpuse datele extrase de pe telefon (f. 170-172, vol. IX d.i.): au fost selectate 14
fişiere conţinând imagini, toate fişierele audio găsite pe telefon, toate fişierele recordings, la
categoriile „calls, contacts, chats şi instant messages” au fost selectate datele asociate mai multor
persoane de contact, inclusiv ale procurorului de caz, ale inculpatului ######### #######, ale
martorelor Czigler #####, Somay ######## şi ale martorilor #### #####, ######## ####### şi
##### ####. Datele menţionate au fost fixate pe două discuri optice care au fost inscripţionate.
La realizarea percheziţiei informatice, conform procesului-verbal apărarea a avut
obiecţiunile: anumite imagini şi fotografii nu au fost extrase, deşi apărarea a considerat că ar fi
pertinente; s-a dispus extragerea doar a contactelor sau mesajelor privind martorii audiaţi în faţa
instanţei şi nu a altor persoane care în opinia apărării ar fi fost de interes. Procurorul a indicat în
mod riguros motivele pentru care a procedat în această manieră, în raport cu limitele trasate prin
încheierea şi mandatul emis de către instanţă.
Pentru a se lămuri în privinţa obiecţiunilor formulate, instanţa a dispus şi audierea
expertului criminalist din cadrul L.I.E.C. Cluj.
Astfel, din declaraţia expertului criminalist ####### ##### ###### din cadrul L.I.E.C.
Cluj, audiat la data de 01.10.2020 (f. 105-108, vol. IX d.i.), rezultă că a examinat telefonul iPhone
5S pus la dispoziţie, respectiv suportul optic pentru realizarea expertizei dispuse de către instanţă.
A constatat că o mare parte din înregistrări erau identice (celelalte neaflându-se pe telefon).
Referitor la autenticitate, a precizat că reprezintă chestiune este controversată şi la nivel european,
deoarece metodele folosite nu sunt exhaustive (această chestiune a fost confirmată inclusiv de
expertul numit la recomandarea inculpatului, în cadrul obiecţiunilor depuse).

57

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
În continuare, expertul criminalist a arătat că pentru verificare autenticităţii sunt folosite
metoda testelor negative, respectiv analiza sursei şi verificarea acesteia.
Cu toate că în raport a ataşat doar o parte dintre graficele privind înregistrările, în concret
a examinat toate înregistrările de pe acel telefon, iar concluziile au fost aceleaşi. A constatat aceeaşi
specificitate. A urmat procedura standard. Nu a constatat ca anumite înregistrări să fie efectuate
cu alte aparate decât acel iPhone 5S sau cu un reportofon. Este foarte probabil ca înregistrările să
fi fost efectuate cu telefonul pus la dispoziţie. Înregistrările au fost efectuate cu un singur aparat,
marca iPhone 5S. Nu s-a folosit reportofon. În acest sens, a verificat fiecare fişier în parte. Dacă
ar fi fost înregistrat cu reportofonul trebuia să lase urme clare şi demonstrate printr-o anumită
metodă. Nu a depistat la nicio înregistrare nicio urmă în acest sens. A realizat şi o înregistrare de
probă cu acel telefon şi a avut acelaşi tip de caracteristici.
Dacă s-ar fi înregistrat cu două telefoane diferite iPhone 5S, ar fi fost aceleaşi caracteristici
ale fişierelor audio. Din acest motiv nu poate preciza 100% că înregistrările au fost realizate cu un
singur telefon iPhone. A analizat şi zgomotul de fond, a ascultat de mai multe ori fiecare
înregistrare. Spectrograma de la pagina 25 relevă frecvenţele în funcţie de timp, iar culoarea
evidenţiază intensitatea sonoră. Astfel, se pot determina urme de întreruperi în anumite cazuri. Nu
au găsite întreruperi sau inserări, iar frecventele de voce sunt continue.
Cu privire la raportul depus de expertul numit la recomandarea inculpatului, expertul
criminalist din cadrul L.I.E.C. Cluj a precizat că la pagina 5 sau 6 unde face analiza propriu-zisă
nu a prezentat nici metoda şi nici softul utilizat. Referitor la cele menţionate în pagina 15, unde se
află un spectru şi se indică o întrerupere, în mod normal întreruperea ar trebui să se vadă, iar dacă
ar fi existat îmbinări, scala ar fi trebuit să fie mult mai mare şi mai abruptă. La minutul respectiv
nu există nicio întrerupere, este chiar o replică ce este continuă. Pentru a face o întrerupere veridică
trebuie făcută pe pauză sau pe linişte. E greu de crezut că poate să fie o întrerupere pe replică. Nu
a fost prezentată o metodă ori un soft care să ateste acest lucru.
Cu privire la graficul de la pagina 16, faptul că ar fi două unde nu atestă că înregistrarea a
suferit o îmbinare. Pot să existe 5 sau 6 linii de undă. Această frecvenţă de 50 hz poate să fie
captată şi de un telefon sau de unde laptop. Strict ştiinţific, faptul că sunt două componente nu
reprezintă o dovadă că a suferit o transferare analogică (că înregistrarea a fost făcută cu un
reportofon – analogic, continuu şi apoi transferată în mediul digital).
Toate fişierele audio sunt comprimate, dar nu distructiv şi ireversibil.
Întrebat de avocatul inculpatului dacă este autorizat în expertiza criminalistică a
mijloacelor informatice şi expertiza criminalistică a datelor informatice, expertul a precizat: „nu
sunt autorizat pe nici un din aceste două domenii. Sunt autorizat pe scris, documente, voce, vorbire,
fotografii şi imagini video. Expertizat din cauză a fost expertiză audio şi pe vorbire şi nu pe
mijloace informatice”.
La întrebarea dacă pentru verificarea autenticităţii datelor informatice ar fi trebuit să existe
un alt expert, expertul a răspuns „nu, la nivel european orice expertiză de acest gen o face expertul
de voce şi vorbire. Ele se fac în mod curent la nivel european. Cu privire la expertiza pe mijloace
informatice nu mă pronunţ şi nici nu m-am pronunţat în raport.”
Expertul a precizat că I.N.E.C. şi laboratoarele din subordine au posibilitatea de a crea
imagini logice sau fizice bit cu bit ale telefoanelor marca iPhone (contrar susţinerilor expertului
numit la recomandarea inculpatului) şi că a procedat la trimiterea pe e-mail a înregistrărilor audio,
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deoarece a avut ceva probleme cu calculatorul la acea dată şi nu a reuşit să le transfere. Nu a fost
afectată procedura. Nu a încălcat procedura tehnică. Este o recomandare ca să se facă acest
duplicat, bit cu bit, dar se poate face şi o copie. Când se face un duplicat bit cu bit se pot afla şi
anumite informaţii despre echipament. Dar el, ca expert, a avut toate aceste informaţii, a avut
telefonul mobil la dispoziţie. Recomandarea avea relevanţă dacă nu era în posesia telefonului
(chestiune pe care instanţa o apreciază ca fiind logică). Principiul era ca fişierul (înregistrarea) să
fie aceeaşi şi înainte şi după transfer, ca să nu afecteze înregistrarea şi implicit rezultatul expertizei.
Expertul a precizat că a omis să indice numărul de serie al telefonului mobil, dar a făcut
fotografie şi a ataşat-o la raport. A făcut fotografii şi înainte şi după desigilarea telefonului.
Când a invocat standardul pentru benzi magnetice, iar nu standardul pentru benzi audio
digitale, a făcut referire la lanţul de custodie şi nu la autenticitatea pe benzile magnetice. La pagina
4 din 27 a arătat exact standardul utilizat.
Standardul benzilor magnetice poate fi utilizat cu privire la lanţul de custodie.
Nu a alterat memoria telefonului.
Telefonul a fost trimis sigilat de către instanţă. #### ######## a venit doar să introducă
codul PIN. Nu şi-a pus problema custodiei pentru că telefonul era primit de la organele judiciare.
Raportul de expertiză nu are bibliografie de specialitate, deoarece la momentul actual nu
se mai menţionează bibliografia. La începuturi, acum 11 ani, se menţiona acest lucru, însă s-a luat
la decizia la nivel de institut să nu se mai menţioneze acest lucru decât în cazuri speciale.
La întrebarea apărării cum îşi explică diferenţele dintre înregistrările de pe iphone şi cele
de pe CD, expertul a precizat a analizat toate înregistrările de pe iPhone şi toate de pe CD. Toate
aveau acelaşi format (46 + 36 de înregistrări) şi acelaşi codor AAC. Doar 19 dintre ele erau
identifice şi pe CD şi pe telefon (de altfel, instanţa observă că în raportul de expertiză criminalistică
expertul a argumentat că este posibil ca pentru a fi predate de către #### ######## organului
judiciar, acesta să le fi mutat/transferat de pe telefon pe CD, iar nu copiat). A mai precizat că restul
înregistrărilor aveau alt conţinut.
Înregistrările de pe suportul optic erau făcute cu 4 variante de IOS, iar cele de pe telefon
doar cu 3 variante de IOS, deoarece au fost făcute probabil de-a lungul timpului, probabil cu acelaşi
telefon, iar sistemul de operare s-a actualizat la anumite intervale de timp. În interiorul fiecărui
fişier apare versiunea sistemului de operare care a fost folosită când a fost creat.
Expertul a precizat că pe CD-ul analizat sunt mai multe fişiere decât cele care se află pe
telefon.
Înregistrările de pe telefonul analizat pot fi înregistrările originale, dar nu se pot stabili cert.
Aceasta este şi practica la nivel european de a nu se stabili cu certitudine originalitatea.
În alte dosare a solicitat lanţul de custodie pentru că nu aveam la dispoziţie echipamentul.
Conform procesului-verbal din data de 16.05.2016 şi planţei fotografice anexate (f. 165175, vol. III d.u.p.) s-a efectuat un experiment judiciar de către organele judiciare prin care ####
######## în prezenţa organelor de anchetă a efectuat o înregistrare de 2’50” cu telefonul mobil
iPhone 5S, IMEI ##############8, înregistrarea fiind salvată sub denumirea „Dna experiment
judiciar”. Apoi înregistrarea a fost transferată de pe telefonul mobil pe laptopul personal Apple
model A1466 prin utilizarea unui cvablu de date. De pe laptop, #### ######## a transferat
înregistrarea pe un stick de memorie pus la dispoziţia organelor de urmărire penală. De pe stickul de memorie înregistrarea a fost transferată împreună cu alte trei înregistrări pe calculatorul
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utilizat de procuror, iar ulterior au fost copiate pe CD-R Verbatium pe care s-a consemnat
menţiunea „DNA ST Cluj-D.###/P/2015 – Experiment judiciar – 16.05.2016”. Cu această ocazie
s-a procedat şi la ridicarea telefonului martorului #### ########.
Astfel, organul judiciar a verificat modalitatea declarată de #### ######## în privinţa
modalităţii în care a pus la dispoziţia organelor judiciare, în copie, înregistrările efectuate.
Pe de altă parte, martorul #### #####, fiind reaudiat în cursul judecăţii, a precizat că
martorul #### ######## i-a comunicat că avea două telefoane mobile, unul îl ţinea pe masă, iar
pe celălalt îl ţinea în buzunarul de la haină şi îl folosea pentru realizarea înregistrărilor audio a
discuţiilor cu inculpatul. Această declaraţie se coroborează cu cea a martorului #### ######## în
sensul că nu a folosit altă aparatură (reportofoane sau alte mijloace) decât un telefon mobil marca
iPhone 5S, proprietatea sa, pentru realizarea înregistrărilor audio.
În concluzie, cu privire la autenticitatea şi integritatea înregistrărilor şi la procedeele
probatorii efectuate pentru a lămuri aceste aspecte, instanţa reţine că expertul criminalist a răspuns
criticilor apărării şi că expertiza efectuată nu a confirmat teza apărării în sensul lipsei de
autenticitate a înregistrărilor. Faptul că autenticitatea nu ar fi putut fi stabilită cu certitudine a fost
justificată într-o manieră rezonabilă de către expertul criminalist.
Pe de altă parte, instanţa reţine că înregistrările nu au suferit intervenţii tehnice (ştergeri,
inserări sau alte elemente de motaj) de natură să le modifice conţinutul şi sensul şi că aceste aspecte
sunt susţinute cu privire la 19 dintre înregistrări şi de rezultatele percheziţiei informatice dispuse
şi efectuate în etapa judecăţii.
Susţinerile expertului numit la recomandarea inculpatului sunt insuficient fundamentate în
lipsa analizării în mod direct a materialelor de expertizat.
#### Cu privire la credibilitatea şi fiabilitatea probelor decurgând din declaraţiile
martorului #### ########, din înregistrările ambientale efectuate de #### ######## şi din alte
declaraţii ale unor martori (declaraţiile martorilor #### #####, Lung #####, ##### ####, ####
#######, Somay #########, Czigler #####, ######## ####### etc):
În cauză mijloacele materiale de probă enunţate prezintă un caracter determinant, astfel că
este deosebit de importantă lămurirea credibilităţii şi fiabilităţii acestora, anume stabilirea
acurateţii acestora.
În primul rând, instanţa a reaudiat deosebit de detaliat aceşti martori de două ori în cursul
judecăţii (cu excepţia martorului ######## care a decedat după prima audiere în cursul judecăţii),
lămurindu-se asupra credibilităţii şi acurateţii susţinerilor acestora.
De altfel, atât în faza judecăţii, cât şi în faza urmăririi penale inculpatul, prin avocaţii săi
(iar în etapa judecăţii şi personal), a avut ocazia să adreseze întrebări şi a adresat asemenea întrebări
tuturor martorilor audiaţi, inclusiv martorului denunţător care şi-a menţinut constant declaraţiile.
În această materie este relevantă inclusiv jurisprudenţa C.E.D.O. pe marginea art. 6 din
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Prin hotărârea C.E.D.O. în cauza Doorson împotriva Ţărilor de Jos, din data de 26.03.1996,
ECLI:CE:ECHR:1996:0326JUD002052492, parag. 78 s-a reţinut „Curtea nu poate reține în
abstract că probele date de un martor în ședință publică și sub jurământ ar trebui să fie întotdeauna
invocate, de preferință față de alte declarații făcute de același martor în cursul procedurii penale,
nici măcar atunci când cele două sunt contradictorii (...). Din parag. 83 reiese că instanţa naţională
are libertatea de apreciere a probatoriului şi a reţine că diferite elemente de probă se coroborează.
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De altfel, din prevederile art. 103 din C. proc. pen. reiese că probele sunt supuse liberei
aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză.
Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită
dincolo de orice îndoială rezonabilă. Pe de altă parte, condamnarea nu se poate întemeia în măsură
determinantă pe declaraţiile colaboratorului.
Am precizat deja că #### ######## nu a fost colaborator autorizat şi nici un colaborator
de facto al organelor de urmărire penală şi că nu exista temei pentru a fi autorizat la momentul
efectuării înregistrărilor. Cu toate acestea, este incontestabil că martorul denunţător ####
######## avea un interes propriu în probarea activităţii infracţionale a inculpatului #########
####### care l-ar fi disculpat nu doar în privinţa faptelor corelative reţinute în prezenta cauză, ci
şi în privinţa celorlalte posibile acuzaţii care îi puteau fi aduse în cauza din nr. ##/P/2013 a D.N.A.
– Serviciul Teritorial Cluj.
Înregistrările au fost efectuate în acest context al interesului propriu al martorului. Astfel,
probele decurgând din cele două mijloace de probă (declaraţiile #### ######## şi înregistrările
audio efectuate de acesta) trebuie în primul rând să se coroboreze între ele pentru a putea fi reţinute
ca fiabile. Doar în această modalitate pot fi înlăturate suspiciunile privind credibilitatea martorului
denunţător cu un anumit interes propriu în soluţionarea prezentei cauze. În plus, dacă aceste probe
se vor corobora şi cu probele decurgând din celelalte mijloace de probă administrate (declaraţii,
înscrisuri etc.), acest aspect va întări şi mai mult credibilitatea şi fiabilitatea acestor probe.
Un martor obiectiv şi lipsit de imparţialitate este martorul Lung ##### #####. Martorul
#### ##### a avut o poziţie oscilantă în cursul procesului, după cum vom prezenta în cele ce
urmează. #### ####### este o persoană apropiată martorului denunţător #### ########.
Martorii ##### #### #######, Somay #########, Czigler ##### şi ######## #######
sunt persoane apropiate, fidele inculpatului ######### #######. Mai mult, ##### #### #######,
Somay #########, Czigler ##### s-au aflat sau se află în relaţii profesionale, chiar de dependenţă
cu inculpatul ######### #######.
Toate elementele care le-au influenţat obiectivitatea vor fi indicate în analiza detaliată a
declaraţiilor date în cadrul procesual, acestea având consecinţe directe asupra credibilităţii
martorilor şi fiabilităţii probelor decurgând din declaraţiile acestora.
3. Sesizarea organelor de urmărire penală şi date privind urmărirea penală
Potrivit procesului-verbal din data de 16.12.2015 de consemnare a denunţului oral (f. 6-7
d.u.p.), înregistrat la data de 17 decembrie 2015, la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul
teritorial Cluj, sub nr. ###/P/2015, #### ######## a reclamat comiterea anumitor infracţiuni de
către inculpatul ######### #######, primarul Municipiului #### Mare.
În esenţă, #### ########, preşedinte executiv Asociaţiei Club Sportiv Fotbal Club
Municipal #### Mare (### FCM #### Mare), a arătat că, în perioada martie 2015 - septembrie
2015, pentru susţinerea financiară a clubului de fotbal de către Municipiul #### Mare şi pentru
eliberarea sumelor de bani alocate de Consiliul local al Municipiul #### Mare, inculpatul
######### ####### i-a pretins în trei rânduri suma totală de 70.000 lei.
FCM #### Mare avea încheiat cu Consiliul local al Municipiului #### Mare un contract
de susţinere financiară, iar inculpatul, primar al municipiului, în comunica ce sumă să ceară
Consiliului, sens în care denunţătorul realiza o solicitare, iar din acel moment era treaba lui
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Checrecheş ####### să obţină respectiva sumă. Primarul i-a comunicat că dacă nu este de acord
să îi remită suma respectivă, nu îi mai dă niciun ban.
Astfel, în cursul lunii martie 2015, i-a remis inculpatului ######### #######, din banii
viraţi în contul ### FCM #### Mare de Primăria Municipiului #### Mare, suma de 50.000 lei.
În cursul lunii iulie 2015 i-a remis lui Somay ######### suma de 10.000 lei, tot banii viraţi
clubului de Primăria Municipiului #### Mare. Remiterea sumei de bani lui Somay ######### a
fost făcută la solicitarea inculpatului ######### ####### prin intermediul acesteia.
În cursul lunii septembrie 2015, în temeiul aceloraşi considerente, i-a remis inculpatului
######### ####### suma de 10.000 lei.
La acel moment, denunţătorul a arătat şi faptul că, tot în cursul anului 2015, ulterior
remiterii sumelor de bani menţionate mai sus, inculpatul ######### #######, în schimbul alocării
sumei de 1.000.000 lei de către ########## #### #### ######## ## ######, i-a solicitat să
cesioneze pe numele lui ######## ####### S.C. ####### ######## ##### S.R.L. care deţinea
anumite licenţe de radio şi televiziune.
Prin ordonanţa din 18.12.2015 s-a început urmărirea penală in rem cu privire la infracţiunea
de luare de mită în formă continuată, pentru faptele reclamate prin denunţ.
Prin ordonanţa din 26.04.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă
de suspectul ######### #######, sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită în formă
continuată.
Acuzaţia adusă a constat în faptul că:
În perioada martie 2015 – septembrie 2015, pentru susţinerea financiară a Asociaţiei Cluj
Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare de către Municipiul #### Mare şi implicit pentru
eliberarea sumelor de bani alocate de Consiliul local al Municipiului #### Mare a pretins şi primit
de la #### ########, preşedintele executiv al asociaţiei sportive, în trei rânduri, suma totală de
70.000 lei (50.000 lei în luna martie 2015, 10.000 lei în luna iulie 2015 prin intermediul martorei
Somay ######### – beneficiarul sumei solicitate de inculpat – şi 10.000 lei în septembrie 2015);
După luna noiembrie 2015, pentru a propune Consiliului local al Municipiului #### Mare
susţinerea financiară a Asociaţiei Club Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare cu suma de
1.000.000 lei/1.200.000 lei i-a pretins lui #### ######## să cesioneze pe numele unei persoane ce
urma să fie indicată de el (iniţial indicându-se numele lui ######## #######) S.C. #######
######## ##### S.R.L., care deţinea anumite licenţe de radio şi televiziune, precum şi site-ul
eMaramureş (proprietatea denunţătorului), cesiune care nu a mai fost finalizată, iar la data de
14.04.2016, în acelaşi scop, a solicitat de la aceeaşi persoană suma de 400.000 lei (care provenea
dintr-o sponsorizare de 600.000 lei pe care clubul de fotbal a obţinut-o de la SC ##### #####
##### S.A.), sumă din care a primit 30.000 lei la data de 26.04.2016, când a fost prins în flagrant,
iar la data de 25.04.2016, la solicitarea inculpatului, din aceeaşi sumă pretinsă cu titlu de mită,
#### ######## a remis lui #### ##### #### suma de 5.000 euro (echivalentul a 22.325 lei, sumă
scoasă din cont de către denunţător) în contul unei datorii a inculpatului faţă de o persoană de la
care #### ##### #### împrumutase în interesul inculpatului suma de 20.000 euro.
Ca atare, procurorul a reţinut în legătură cu actul de pretindere iniţial (de după noiembrie
2015) şi în acelaşi scop al finanţării cubului de fotbal, solicitarea sumei de 400.000 lei, chestiune
care nu era cuprinsă în denunţul iniţial, fiind ulterioară.
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Prin ordonanţa din 26.04.2016 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de
inculpatul ######### #######, sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită în formă
continuată (două acte materiale).
4. Situaţia de fapt reţinută de instanţă în baza probatoriului administrat
#### Cadrul factual
Inculpatul ######### ####### este fost deputat în Parlamentul României şi primar al
Municipiului #### Mare din anul 2011.
La debutul anului 2013, ######### ####### a aflat că grupul Inserv dorea să cedeze SC
###### ##### SRL, care activa în domeniul presei (fiind cel mai important trust de presă din
####### #########). Inculpatul a luat legătura cu Lung ##### #####, asociatul care deţinea
majoritatea părţilor sociale din cadrul societăţii.
Interesul inculpatului în controlul asupra trustului de presă consta în aceea că putea să
promoveze în mod continuu imaginea sa şi să obţină avantaj politic în diferitele campanii electorale
la care ar fi participat el sau formaţiunea politică din care făcea parte.
######### ####### a discutat cu Lung ##### ##### despre diferite variante de preluare a
trustului de presă de către anumite societăţi sau persoane pe care urma să le prezinte #########
####### (iniţial indicând o societate din Germania, apoi pe martorul #### ##### ####, apropiat
al inculpatului, respectiv pe #### ########, finul lui #### ##### ####).
Astfel, #### ##### #### a invocat că nu poate prelua societatea, deoarece ar fi avut cazier
fiscal şi l-a recomandat pentru preluarea trustului de presă pe finul său #### ########, persoană
care nu era în acel moment în relaţii apropiate cu inculpatul.
În final, ######### ####### i-a indicat lui Lung ##### ##### că SC ###### ##### SRL
va fi preluată de #### ########. Negocierea preţului a fost realizată exclusiv între Lung #####
##### şi ######### ####### în perioada ianuarie – februarie 2013. S-a acceptat plata de către
######### ####### a sumei de 280.000 Euro, bani lichizi, în 4-5 tranşe.
În documentele întocmite #### ########, finul lui #### #####, şi tatăl acestuia, #### ####
######, au figurat ca şi cesionari al părţilor sociale ale societăţii de presă. După preluare, SC
###### ##### SRL şi-a schimbat denumirea în SC ########## ##### SRL. ######### #######
nu a avut nicio poziţie de iure în cadrul acestei societăţi (asociat sau administrator), însă a finanţat
societatea pentru derularea activităţilor curente şi pentru plata salariaţilor.
Pentru a avea control constant în plan editorial ######### ####### a impus ca omul său
de încredere, numita Somay ######### (care se ocupa de promovarea imaginii publice a
inculpatului în campaniile electorale), să lucreze de facto în cadrul SC ########## ##### SRL.
#### ######## s-a ocupat de administarea societăţii, dând socoteală inculpatului pentru întreaga
activitate a societăţii.
În perioada martie 2013 – decembrie 2015, #### ######## a fost administrator al SC
########## ##### SRL. În cursul lunii octombrie 2015, pe fondul tensiunilor acumulate dintre
Somay ######### şi #### ######## (acesta fiind nemulţumit de faptul că Somay #########
finanţa angajaţii trustului cu sume de bani de la inculpat şi mama acestuia, fără că #### ########
să fie implicat, iar Somay ######## fiind nemulţumită de modalitatea în care #### ########
administra societatea şi utiliza finanţările primite de la inculpat), prima în înţelegere cu #########
####### a convins angajaţii SC ########## ##### SRL să îşi dea demisia şi să se angajeze la
societatea de presă nou-înfiinţată de Somay ########.
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Nemaiputând să îşi desfăşoare activitatea, #### ######## a fost presat în această
modalitate să renunţe la societatea nou-înfiinţată în cursul anului 2015 (asociat figurând tatăl lui
#### ########), anume la SC ####### ######## ##### SRL (care avea licenţele radio şi TV ce
acopereau Municipiul #### Mare; aceste două licenţe au fost cedate în prealabil de SC
########## ##### SRL, societate care avea datorii) şi la site-ul online eMaramureş. În luna
decembrie 2015, #### ######## a solicitat intrarea SC ########## ##### SRL în insolvenţă.
Pe de altă parte, în luna iulie 2014, când relaţiile dintre martorul denunţător #### ########
şi inculpatul ######### ####### erau bune, #### ######## a fost susţinut de ######## #######
să preia conducerea A.C.S. F.C.M. #### Mare de la unul dintre membrii fondatori ai clubului de
fotbal, ##### #### #######.
Astfel, ##### #### ####### a fost determinat de ######### ####### să îl susţină pe ####
######## (cu toate că iniţial ##### #### ####### nu a fost de acord). La momentul respectiv, ca
şi ulterior, Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, a fost principalul finanţator
al clubului de fotbal. În luna iulie 2014, #### ######## a fost numit în funcţia de preşedinte
executiv al A.C.S. F.C.M. #### Mare de Adunarea generală a membrilor fondatori. Totodată, ####
######## a fost desemnat, printre altele, să reprezinte clubul de fotbal în relaţia cu Primăria
Municipiului #### Mare.
Deoarece #### ######## avea cazier fiscal, acesta nu a putut fi numit președinte al
clubului, motiv pentru care a fost numit în această funcție tatăl său, #### #### ######, ####
######## fiind numit de adunarea generală a membrilor fondatori preşedinte executiv. ####
######## a fost desemnat şi reprezentant al A.C.S. F.C.M. #### Mare în relaţia cu alte entităţi
juridice, inclusiv cu Primăria Municipiului #### Mare.
La momentul preluării acestei funcţii de #### ########, clubul de fotbal avea datorii faţă
de stat şi faţă de jucătorii echipei de fotbal.
În perioada #### # ####, clubul a fost finanţat în mare parte de la bugetul local al
Municipiului #### Mare, iniţiativa aparţinând inculpatului ######### #######. Practic,
######### ####### îi transmitea lui #### ######## ce sumă să solicite de la bugetul local,
urmând ca inculpatul să se ocupe de cele necesare pentru finanţarea clubului de fotbal.
Clubul de fotbal a fost finanţat cu toate că înregistra datorii la bugetul local şi la bugetul de
stat. În momentul în care relaţiile dintre inculpat şi martorul denunţător au devenit tensionate, în
toamna anului 2015, ######### ####### a început să pună presiune pe #### ######## pentru ca
acesta să renunţe la SC ########## ##### SRL şi la controlul asupra clubului de fotbal (între
asociaţii clubului făceau parte persoane apropiate lui #### ########).
În august 2015, clubul de fotbal avea o datorie nedecontată faţă de Municipiul #### Mare
în valoare de 317.000 lei, aspect pe care #### ######## l-a adus la cunoştinţa Primăriei
Municipiului #### Mare în luna august 2015 (datorie care a fost restituită în luna ianuarie 2016).
Cu toate acestea, s-a continuat finanţarea clubului de fotbal la iniţiativa primarului până în luna
martie 2016 (ultimele plăţi fiind realizate, în baza unui act adiţional la contractul de finanţare din
luna decembrie 2015, în lunile februarie – martie 2016). Existau discuţii la nivelul primăriei cu
privire la stoparea finanţării încă din luna noiembrie 2015, însă acest lucru nu s-a întâmplat.
Doar în luna februarie 2016, după o nouă solicitare de finanţare (cu suma de 1.582.000 lei
pentru desfăşurarea activităţii clubului în perioada februarie-iunie 2016) adresată de A.C.S. F.C.M.
#### Mare, prin preşedinte executiv #### ########, Municipiului #### Mare, Primăria
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Municipiului #### Mare, prin adresa nr. 5371/03.02.2016, a solicitat A.C.S. F.C.M. #### Mare să
depună în completare certificatul de atestare fiscală, emis de A.N.A.F., din care să rezulte că nu
avea obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat şi către bugetul asigurările
sociale de stat, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că sumele alocate de la bugetul local
pentru anul 2015 au fost justificate integral faţă de Municipiul #### Mare.
Principala sursă de finanţare a clubului de fotbal A.C.S. F.C.M. #### Mare era constituită
de fondurile alocate de la bugetul local prin hotărâre a Consiliului local #### Mare. În perioada
2013 (de la reînfiinţarea clubului) până la data de 26.04.2016, iniţiativa concretă a finanţării
clubului a aparţinut exclusiv inculpatului, primar al Municipiului #### Mare. Pe de altă parte, după
ce era alocată finanţarea prin Hotărâre a Consiliului local la iniţiativa primarului, tot primarul era
cel care încheia în reprezentarea Municipiului #### Mare contractele de finanţare cu
reprezentantul clubului de fotbal. Mai mult, acordarea avansului de 30 % depindea exclusiv de
voinţa primarului, în limita disponibilităţilor financiare.
Ca atare, putem spune că primarul putea decide oricând dacă bloca sau nu principala sursă
de finanţare a clubului de fotbal.
#### Actele de corupţie reţinute în actul de sesizare:
###### Prima acţiune reţinută în sarcina inculpatului
######## Revenind la chestiunea finanţării clubului de fotbal de la bugetul local în anul
2015, reţinem că, în cursul lunii martie 2015, după ce ######### ####### i-a arătat lui ####
######## un bileţel pe care era scrisă suma de 50.000 lei, ocazie cu care i-a transmis că în ziua
respectivă „îi plăteşte” avansul de 150.000 lei şi că din avansul respectiv trebuie să-i remită acea
sumă de bani, după ce A.C.S. F.C.M. #### Mare a încasat de la primărie suma de menţionată,
#### ######## i-a predat inculpatului ######### ####### suma de 50.000 lei în biroul său din
primărie. Primarul ######### ####### i-a spus că dacă nu este de acord să îi remită suma
respectivă, nu îi mai dă niciun ban. În concret, #### ######## i-a dus inculpatului suma de 50.000
lei la biroul acestuia din cadrul Primăriei Municipiului #### Mare, iar la solicitarea edilului a
aşezat-o pe un raft aflat în anexa biroului.
Aceste fapte reies, în primul rând, într-o manieră detaliată din declaraţiile constante ale
martorului #### ######## din cursul urmăririi penale şi al judecăţii. Unele dintre aceste declaraţii
sunt anteriore flagrantului realizat la data de 26.04.2016, iar altele sunt ulteriore acestei date. În
cursul judecăţii martorul şi-a susţinut argumentat şi detaliat toate declaraţiile date la organele de
anchetă, oferind explicaţii judecătorului de o manieră credibilă cu privire la toate aspectele,
răspunzând la toate întrebările adresate de apărare.
Aceste date relatate de martorul #### ######## sunt susţinute, cu privire la locul depunerii
sumei de bani, şi de procesul-verbal de realizare a flagrantului din data de 26.04.2016, cu ocazia
primirii de către inculpat a sumei de 30.000 lei, respectiv de înregistrarea audio-video efectuată în
baza mandatului de supraveghere tehnică emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv de
anexele la procesul-verbal întocmit de organele judiciare la data de 26.04.2016, inclusiv de
înregistrarea video efectuată în cursul procedurii flagrantului.
Pe de altă parte, documentele aflate la dosar atestă că, la data de 13.02.2015, după semnarea
contractului de susţinere financiară cu Municipiul #### Mare la data de 12.02.2015, ####
######## în calitate de reprezentant al A.C.S. F.C.M. #### Mare a solicitat primăriei acordarea
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unui avans în valoare de 150.000 lei din contractul de susţinere financiară în valoare de 500.000
lei.
Totodată, înscrisurile bancare – ordinele de plată din datele de 23.02.2015, 27.02.2015 şi
03.03.2015 atestă virarea în contul A.C.S. F.C.M. #### Mare a câte 50.000 lei de fiecare dată (în
total suma de 150.000 lei). În ziua intrării lor în contul clubului, #### ######## le-a ridicat din
cont cu menţiunea „salarii” sau „plată salarii”.
Observăm că aspectele esenţiale ale solicitării adresate de inculpat, al condiţionării
finanţării de remiterea sumei, respectiv cel al predării efective al sumei de bani au ca principal
mijloc de probă declaraţiile detaliate ale martorului denunţător. Astfel, instanţa reţine susţinerile
acestui martor ca principală de sursă de probă cu privire la acest act de corupţie, observând că
primele declaraţii date de martor cu privire la modalitatea de solicitare a mitei şi detaliile aferente
(faptul că inculpatul îi scrie pe hârtie la fiecare întâlnire şi completează oral doar aspecte vagi de
regulă, faptul că banii se predau în anexa biroului, faptul că condiţionarea este în majoritatea
cazurilor factuală, neexprimată clar prin cuvinte) au fost confirmate integral din perspectiva
modului de operare prin acte ulterioare de corupţie realizate de inculpat în modalitatea descrisă de
martor în prealabil, acte probate şi prin alte mijloace de probă.
######## Referitor actul descris de procuror, constând în aceea că, în luna iulie 2015, după
ce Primăria Municipiului #### Mare a virat în contul clubului de fotbal suma de aproximativ 7080.000 lei, #### ######## ar fi fost contactat telefonic de către Somay ########, care i-a
comunicat că a discutat cu inculpatul ######### ####### (plecat în străinătate în acel moment)
şi acesta a spus că o poate rezolva cu suma de 10.000 lei, deoarece are bani (referindu-se la suma
care a fost virată de primărie), astfel că #### ########, înţelegând că este vorba de o nouă
solicitare formulată de inculpatul ######### ####### de a-i remite o parte din banii viraţi de
primărie, i-a dat lui Somay ########, prin intermediul lui Czigler ##### - angajată la
EMaramureş, suma de 10.000 lei:
În primul rând, instanţa a arătat deja că achitarea martorei Czigler ##### sub aspectul
comiterii infracţiunii de mărturie mincinoasă, pentru declaraţiile date în prezenta cauză, nu
prezintă înrâurire în planul autorităţii de lucru judecat, pornind de la limitele sesizării instanţei în
respectiva cauză şi argumentele prezentate de instanţă în fundamentarea soluţiei de achitare.
În al doilea rând, observăm că în acest caz, inculpatul ######### ####### nu i-a transmis
lui #### ######## o solicitare directă de remitere a sumei de bani către Somay #########, ci doar
că l-a apelat telefonic şi i-a transmis că o să fie contactat de martora Somay #########.
În al treilea rând, nici procurorul nu a reţinut în cadrul situaţiei de fapt care sunt elementele
probatorii din care ar fi rezultat sau din care ar fi dedus că inculpatul ######### ####### ar fi
solicitat remiterea de către #### ######## a sumei de 10.000 lei către apropiata inculpatului
Somay ######### în legătură cu exercitarea atribuţiilor de primar de către ######### #######.
Ca atare, chiar dacă instanţa ar reţine că ar exista suficiente probe din care să se
concluzioneze că o asemenea remitere a sumei de 10.000 lei ar fi avut loc către Somay #########,
prin intermediul lui Czigler #####, în cursul lunii iulie 2015, nu se poate stabili dincolo de orice
îndoială rezonabilă că prin această solicitare de remitere a unei noi sume de bani #########
####### ar fi condiţionat îndeplinirea atribuţiei sale de ordonator de credite, în ceea ce priveşte
finanţarea clubului de fotbal în continuare (sau ar fi existat o legătură cu exercitarea acestor
atribuţii de serviciu ale inculpatului). Nu poate fi exclus ca Somay ######### să fi aflat de la
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inculpat doar că primăria ar fi virat o sumă de bani în contul clubului şi că #### ######## ar putea
dispune de asemenea sume de bani, respectiv nu poate fi exclus ca inculpatul să-l fi pus în legătură
pe #### ######## cu Somay ######### pentru ca acesta să îi remită o sumă de bani fără ca
această conduită să aibă legătură cu atribuţiile de serviciu ale primarului.
Practic, organul judiciar a pornit de la asumpţia că o asemenea legătură între solicitarea
transmisă de inculpat prin Somay şi exercitarea atribuţiilor sale de primar ar rezulta din deducţia
martorului #### ######## că inculpatul ######### ####### a formulat o nouă solicitare cu
acelaşi titlu, în baza unei înţelegeri iniţiale (datând din martie 2015). #### ar fi dedus acest aspect
din faptul că anterior se creditase contul clubului de fotbal cu bani proveniţi din finanţarea de la
primărie.
Totuşi, chiar şi în situaţia în care ######### ####### ar fi cerut lui #### ######## să îi
dea suma de 10.000 lei din contul clubului de fotbal martorei Somay #########, este îndoielnic
faptul că această solicitare ar fi avut legătură cu îndeplinirea viitoare a atribuţiilor sale de ordonator
de credite. Altfel spus, nu sunt probe care să susţină această condiţionare sau legătura cu
înţelegerea iniţială dintre cei doi.
Nici măcar martorul denunţător #### ######## nu a relevat existenţa unei asemenea
condiţionări cu certitudine, ci doar că ar fi dedus că este o nouă solicitare din partea inculpatului.
De altfel, nici procurorul nu a reţinut că această condiţionare ar fi fost transmisă de inculpat
prin intermediul lui Somay #########, cu toate că cererea de remitere a sumei a fost transmisă
prin acest martor. În plus, conduita procesuală şi declaraţiile contradictorii în mare măsură date de
martorele Somay şi Czigler, respectiv mesajele transmise între inculpat şi Somay ######### în
timpul procedurii flagrantului nu pot conduce spre concluzia că ar fi cunoscut faptul că inculpatul
a fi solicitat lui #### ######## remiterea acelei sume de bani către Somay ######## în legătură
cu îndeplinirea viitoare a atribuţiilor de primar de către ######### #######.
Din aceste considerente, instanţa nu poate reţine în sarcina inculpatului aceast act de
pretindere şi remitere a sumei de 10.000 lei, actul văzut separat neîntrunind elementele constituive
ale infracţiunii de luare de mită, lipsind legătura cu un act ce intra în îndatoririle de serviciu ale
inculpatului ######### #######.
######## în cursul lunii septembrie 2015, după ce în baza H.C.L. nr. 369/18.08.2015 s-a
încheiat la data de 24.08.2015 între Municipiul #### Mare şi A.C.S. F.C.M. #### Mare contractul
de susţinere financiară înregistrat la Primăria Municipiului #### Mare sub nr. 23011/24.08.2015,
privind alocarea sumei de 600.000 lei, iar în cursul lunilor august şi septembrie primăria a virat în
contul clubului de fotbal o parte din suma aprobată, #### ######## a remis inculpatului o nouă
sumă de bani, 10.000 lei, în aceeaşi modalitate, în anexa biroului primarului, banii fiind aşezaţi pe
un raft. Suma a fost remisă în baza înţelegerii şi condiţionării iniţiale din luna martie 2015.
Pe lângă declaraţiile detaliate ale martorului denunţător, sunt relevante cu privire la această
nouă remitere a unei sumei de bani în baza înţelegerii anterioare din martie 2015 şi hotărârea C.L.
#### Mare, ordonanţările de plată, ordinele de plată către clubul de fotbal. Totodată, declaraţiile
lui #### ######## se coroborează şi cu declaraţiile din cadrul urmăririi penale date de #### #####
când a recunocut că a avut o discuţie iniţiată de #### ######## în care acesta i-a relatat că
inculpatul i-a solicitat bani din finanţarea clubului de fotbal. În această privinţă, nu trebuie omis
faptul că #### ##### a fost şi a rămas omul de legătură dintre martorul denunţător şi inculpat, în
sensul că #### ##### l-a recomandat şi a garantat pentru #### ######## la începutul anului 2013
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când a debutat legătura dintre #### ######## şi ######### #######, iar pe de altă parte, ####
##### era naşul de cununie al lui #### ########. De altfel, din mai multe înregistrări audio
realizate de #### ######## reiese că cei doi discutau despre nemulţumirile faţă de
comportamentul inculpatului.
În plus, acest act de remitere a unei noi sume de 10.000 lei în baza înţelegerii anterioare
din martie 2015 este susţinut şi de înregistrarea audio-video din data de 26.05.2016 când
######### ####### a recunoscut voalat actul de remitere anterioră, respectiv de înregistrarea
audio realizată de #### ######## la data de 22.04.2016, când cei doi au discutat despre remiterea
sumei de 400.000 lei pretinse de inculpatul ######### #######, acesta din urmă precizându-i lui
#### ######## să procedeze la fel cum a mai făcut şi anterior, adică să scoată „cu răbdare” sume
mici de bani.
În final, reţinem că remiterea acestei sume avea legătură cu condiţionarea iniţială din luna
martie 2015, când inculpatul i-a transmis lui #### ######## că dacă nu va remite o parte din
sumele de bani cu care era finanţat clubul de la bugetul local ar fi oprit finanţarea.
###### A doua acţiune reţinută în sarcina inculpatului
######## În calitate de primar al Municipiului #### Mare, în legătură cu atribuţia de a
propune proiecte de hotărâri Consiliului local al Municipiului #### Mare şi în legătură cu
exercitarea atribuţiilor decurgând din calitatea sa de ordonator principal de credite, începând cu
luna noiembrie 2015, în contextul în care preşedintele executiv al A.C.S. F.C.M. #### Mare a
solicitat finanţarea clubului de fotbal, inculpatul a condiţionat propunerea pe care ar fi urmat să o
înainteze Consiliului local al Municipiului #### Mare vizând alocarea sumei de 1.000.000
lei/1.200.000 lei de cesionarea pe numele unei persoane ce urma să fie indicată de el (indicându-l
iniţial pe ######## #######) a S.C. ####### ######## ##### S.R.L. (unde asociat unic era
formal tatăl lui #### ########) care deţinea anumite licenţe de radio şi televiziune, precum şi siteul eMaramureş deţinut de #### ########.
În cursul lunii iulie 2015, SC ########## ##### SRL (fost SC ###### ##### SRL) a cedat
două licențe, una de radio și una TV către o altă societate a cărui asociat era tatăl lui ####
########, respectiv către SC ####### ######## ##### SRL.
Această societate a fost înfiinţată în prealabil la solicitarea inculpatului #########
####### pentru a evita pierderea licenţelor de radio şi TV care aveau acoperire în #### Mare. Încă
de la momentul preluării, SC ###### ##### SRL, devenită ulterior SC ########## ##### SRL,
avea datorii, existând două bilete la ordin care urmau să ajungă la scadență, ceea ce ar fi condus la
intrarea firmei în incapacitate de plată, deci la încetarea activității și pierderea licențelor.
Acţionariatul celor două societăţi care au existat o anumită perioadă de timp în paralel era
format din următoarele persoane: SC ####### ######## ##### SRL: #### #### ###### – 100%;
SC ########## ##### SRL: #### #### ###### – 51,92%, #### ######## – 48,07%.
SC ####### ######## ##### SRL deţinea licenţa audiovizuală nr. R449.10/29.04.2014
eliberată la 03.08.2015 pentru difuzarea locală a serviciului de programe eMaramureş FM în ####
Mare. Licenţa audiovizuală a fost preluată de la SC ########## ##### SRL. De asemenea, SC
####### ######## ##### SRL a deţinut licenţa audiovizuală nr. TC-C 483.5/03.09.2019 eliberată
la 03.08.2015 pentru difuzarea locală a serviciului de programe eMaramureş TV în #### Mare,
prin reţele de comunicaţii electrice. Licenţa audiovizuală a fost preluată de la SC ##########
##### SRL la data de 23.07.2015.
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Precizăm faptul că în cursul lunilor septembrie - octombrie 2015 relaţiile dintre #########
####### şi #### ######## s-au deteriorat, inculpatul încercând să-l preseze pe #### ######## să
acţioneze aşa cum dorea în ceea ce privea trustul de presă, iar pe de altă parte #### ######## se
temea că va rămâne doar cu SC ########## ##### SRL, societate plină de datorii. Pe acest fond
de neîncredere reciprocă, ######### #######, prin intermediul martorei Somay #########, a
convins angajaţii trustului de presă SC ########## ##### SRL să plece la Asociaţia Free Media,
înfiinţată şi condusă de Somay #########. În această modalitate #### era forţat să se retragă din
trustul de presă.
Mai adaugăm faptul că #### ######## a susţinut că avea şi o nemulţumire legată de o
investiţie proprie în cadrul SC ########## ##### SRL, în valoare de 60.000 euro, pe care conform
înţelegerii iniţiale cu inculpatul ar fi urmat să îi fie restituită. Această chestiune a fost confirmată
de către inculpatul ######### ####### în cadrul unei discuţii înregistrate audio de către ####
########.
######### ####### considera că întreg patrimoniul (inclusiv licenţele de radio şi TV
deţinute de societate în 2013 la achiziţie) îi aparţinea, astfel că #### ######## care a fost pus de
inculpat drept paravan pentru a evita incompatibilităţile ar fi trebuit să facă în opinia inculpatului
exact ceea ce îşi dorea inculpatul în ceea ce privea trustul de presă. Observând că #### ########
nu se supune voinţei sale, ######### ####### a condiţionat începând cu luna noiembrie 2015
finanţarea clubului de fotbal de cesiunea părţilor sociale ale societăţii nou înfiinţate şi a site-ului
eMaramureş către o altă persoană apropiată lui, de încredere pentru acesta. În contextul în care
#### ######## realiza paşi mici în direcţia solicitată de inculpat, în perioada noiembrie 2015 –
începutul lunii aprilie 2015, ######### ####### a reluat această solicitare de mai multe ori.
Aceste aspecte reies din declaraţiile martorului denunţător #### ######## care se
coroborează într-o anumită măsură cu declaraţiile lui ######## #######, respectiv se coroborează
cu înregistrările audio efectuate de #### ######## cu telefonul său mobil (înregistrarea din fişierul
Cc Birou Imp 2.m4a, înregistrarea ambientală din fişierul denumit 4.12.2015 lumiere.m4a,
înregistrarea ambientală din fişierul denumit Cc Birou.m4a, înregistrarea ambientală din fişierul
denumit Cc 26.01.m4a, înregistrarea ambientală din fişierul denumit Cc 29.01.m4a, înregistrarea
ambientală din fişierul denumit 25.02.m4a, înregistrarea ambientală din fişierul denumit
17.03.m4a ş.a.), respectiv cu înscrisurile transmise de C.N.A. şi de alte mijloace de probă pe care
le vom detalia în analiza probatoriului.
Prin decizia nr. ##/28.01.2016 CNA a retras licenţa audiovizuală nr. TV-C
483.5/03.09.2009 deţinută de SC ####### ######## ##### SRL, pentru întreruperea difuzării
programului mai mult de 90 de zile, conform art. 57 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.
Astfel, la SC ####### ######## ##### SRL a rămas o singură licenţă radio.
De asemenea, SC ########## ##### SRL a pierdut licenţe audiovizuale, acestea fiind
retrase de C.N.A. prin decizia nr. ###/08.03.2016 de retragere a licenţei audiovizuale nr.
R658.9/26.07.2005 acordată pentru difuzarea locală a serviciului de programe eMaramureş FM
#####, respectiv prin decizia nr. ##/28.01.2016 de retragere a licenţei audiovizuale nr.
R508.5/13.05.2004 acordată pentru difuzarea locală a serviciului de programe eMaramureş FM în
Sighetu Marmaţiei.
Această cesiune nu a avut loc până la momentul realizării flagrantului.
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######## Ulterior, pierderii licenţelor menţionate, interesul inculpatului #########
####### a scăzut pentru trustul de presă. Totuşi, în contextul în care alocarea sumei promise lui
#### ######## pentru clubul de fotbal nu a avut loc, apropiindu-se şi campania electorală pentru
alegerile locale din iunie 2016, la data de 14.04.2016, inculpatul a continuat să condiţioneze
alocarea sumei de bani şi finanţarea clubului de fotbal cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei, de
remiterea de către #### ######## a suma de 400.000 lei, care provenea dintr-o sponsorizare de
600.000 lei pe care clubul de fotbal a obţinut-o de la S.C. ##### ##### ##### SA.
Practic, pe fondul retragerii de către C.N.A. a unora dintre licenţele de radio şi TV deţinute
de către cele două societăţii (în special de SC ####### ######## ##### SRL), nemaiexistând un
interes imediat al inculpatului cu privire la trustul de presă, considerând că #### ######## nu a
dus la capăt obligaţia asumată de a ceda SC ####### ######## ##### SRL şi site-ul EMaramureş
în schimbul finanţării echipei de fotbal, iar inculpatul menţinând o anumită finanţare a clubului de
la bugetul local până la debutul lunii martie 2016, la data de 14.04.2016, inculpatul a modificat
„obiectul înţelegerii ilicite”, solicitând predarea unei părţi din suma primită cu titlu de sponsorizare
de clubul de fotbal, în schimbul finanţării clubului de la bugetul local cu o sumă de cca. 3 ori mai
mare.
Evidenţiem că la acel moment inculpatul avea nevoie urgentă de bani pentru a finanţa
campania electorală care urma să înceapă în luna mai 2016.
Facem precizarea că #### ######## urmărea ca din suma de 600.000 lei primită cu titlu
de sponsorizare de către clubul de fotbal să achite datoriile clubului, context în care #########
####### i-a indicat că suma de 400.000 lei trebuie să i-o remită şi că datoriile clubului le va achita
din finanţarea de la bugetul local, urmând să aprobe alocarea sumei de 1.000.000 lei. Observăm
că în acest cadru nu mai constituia o problemă nedecontarea sumelor de bani anterioare cheltuite
de clubul de fotbal din finanţarea de la bugetul local şi nici datoria la bugetul de stat (chestiune
folosită de inculpat în anumite împrejurări drept argument aparent pentru a nu susţine alocarea
bugetară şi finanţarea clubului de fotbal).
Inculpatul ######### ####### i-a solicitat lui #### ######## să scoată din contul clubului
de fotbal cu răbdare sume mici de cca. 20.000 – 30.000 lei, aşa cum a mai procedat anterior, pentru
a nu atrage atenţia.
În acest sens, sunt relevante declaraţiile martorului #### ########, înregistrările audio
efectuate de #### ######## cu telefonul mobil şi puse la dispoziţia organelor de urmărire penală
(înregistrarea ambientală din fişierul denumit Fgh.m4a, realizată la data de 14.04.2016,
înregistrarea ambientală din fişierul denumit 18.04.m4a, înregistrarea ambientală din fişierul
denumit 22.04.m4a), înscrisurile privind contractul încheiat între S.C. ##### ##### ##### SA şi
A.C.S. F.C.M. #### Mare, respectiv dovezile de virare a sumei de 600.000 lei în conturile clubului
şi alte mijloace de probă.
1) La data de 25.04.2016, din suma pretinsă de 400.000 lei cu titlu de mită, la solicitarea
lui ######### #######, #### ######## a remis martorului #### ##### #### suma de 5.000 euro
în contul unei datorii pe care inculpatul o avea faţă de o persoană de la care #### #####
împrumutate în interesul inculpatului suma de 20.000 euro.
Astfel, ######### ####### s-a întâlnit cu #### ##### #### şi #### ########, în cadrul
discuţiei #### ##### solicitând bani de la inculpat pentru restituirea unui împrumut pe care l-ar fi
contractat în interesul inculpatului. În acest cadru, ######### ####### i-a solicitat lui ####

70

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
######## „Fă-mi rost (...) rambursăm (...) 5” (referindu-se la 5.000 euro), apoi cei trei stabilind
ca suma să fie predată de #### ######## lui #### ##### în aceeaşi zi. Observăm că #### #####
#### nu cunoştea de înţelegerea dintre ######### ####### şi #### ########, fiind chiar mirat
că #### ######## a acceptat solicitarea inculpatului, neînţelegând de unde ar fi avut ####
######## o asemenea sumă de bani.
După ce au părăsit biroul inculpatului #### ######## şi #### ##### #### au continuat
discuţia, din înregistrarea audio realizată de #### ######## reieşind că #### nu avea obligaţia să
restituie nicio sumă de bani din suma luată de #### ##### pentru ######### ####### ( ####
##### i-a comunicat mirat lui #### ######## „Ce bani tre’ să-mi dai tu mie, pentru ce, cum? De
unde să-mi dai tu bani? De ce să-mi dai tu bani”).
După discuţie, #### ######## a scos din contul clubului de fotbal suma de 22.325 lei pe
care a schimbat-o în euro, rezultând suma de 5.000, apoi s-a întâlnit cu #### ##### #### şi i-a
remis suma de 5.000 euro, aspect înregistrat audio-video în baza unui mandat de supraveghere
tehnică emisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi.
În acest sens, sunt relevante declaraţiile martorului #### ########, declaraţiile martorului
#### ##### ####, înregistrările audio efectuate de #### ######## cu telefonul mobil şi puse la
dispoziţia organelor de urmărire penală (înregistrarea ambientală din fişierul denumit 25.04.m4a),
procesul-verbal de redare a convorbirilor ambientale din data de 25.04.2016 autorizate de
judecătorul de drepturi şi libertăţi, înscrisurile bancare privind situaţia contului clubului de fotbal
şi alte mijloace de probă.
2) La data de 26.04.2016, din suma de 400.000 lei pretinsă de inculpatul #########
####### la data de 14.04.2016, acesta a primit de la #### ######## suma de 30.000 lei, la scurt
timp fiind prins în flagrant.
Astfel, la data de 26.04.2016 până la orele 11:40, ######### ####### a insistat personal
sau prin secretara sa ca #### ######## să se prezinte la Primăria Municipiului #### Mare. Înainte
de orele 12:00, #### ######## a sosit la biroul primarului, ######### ####### l-a condus
înăuntru, iar #### ######## a intrat în anexa biroului urmat de inculpat, context în care ####
######## a aşezat banii pe un raft. Observând că erau legaţi cu banderole bancare, #########
####### a dat banderolele jos şi i-a transmis lui #### ######## „în viaţa ta să nu mai foloseşti
din astea”, sens în care observăm că inculpatul şi-a luat măsuri de precauţie.
Înainte să sosească organele de urmărire penală la biroul primarului, martorul #### ######
se afla în aşteptare să intre în biroul lui ######### ####### (fiind chemat în prealabil de inculpat),
iar după plecarea lui #### ########, ######### ####### l-a chemat în birou şi i-a remis suma
de 5.000 lei din suma adusă de #### ########. Această sumă reprezenta contravaloarea unor
servicii de publicitate efectuate de către ziarul Glasul Maramureşului (S.C. ###### ##### #####
S.A.) pentru inculpat.
Cu ocazia procedurii flagrantului, organele de urmărire penală au găsit în anexa biroului
inculpatului ######### ####### doar suma de 25.000 lei, inculpatul susţinând mincinos că ####
######## i-ar fi adus doar suma găsit în anexa biroului, sugerând că lipsa sumei de 5.000 Euro ar
fi o escrocherie a lui #### ########.
În susţinerea acestor aspecte, instanţa reţine procesul-verbal de constatare a infracţiunii
flagrante, procesul-verbal de redare a înregistrării ambientale autorizate de judecătorul de drepturi
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şi libertăţi, declaraţia martorului #### #######, declaraţia martorului #### ########,
înregistrarea realizată de organele judiciare în timpul realizării activităţii de flagrant ş.a.
5. Analiza detaliată a probatoriului
În analiza probatoriului instanţa va începe cu declaraţiile martorului denunţător, apoi va
analiza în ce măsură acestea se coroborează cu înregistrările audio realizate de acest martor, cu
procesele-verbale de redare a înregistrărilor ambientale dispuse în baza autorizaţiei judecătorului
de drepturi şi libertăţi, cu înscrisurile întocmite cu ocazia realizării flagrantului şi percheziţiei
domiciliare din data de 26.04.2016, respectiv cu celelalte mijloace de probă reţinute în cauză. La
final, vom proceda la analiza declaraţiilor inculpatului pentru a verifica punctual susţinerile
acestuia în diferitele declaraţii date în cursul procesului în raport cu probatoriul administrat.
#### Prin declaraţia dată iniţial în calitate de persoană vătămată la data de 20.04.2016 de
#### ######## şi continuarea declaraţiei din data de 27.04.2016 (f. 237-249, vol. I d.u.p.) – la
acel moment #### ######## se considera vătămat de conduita inculpatului – #### ######## a
susţinut că după depunerea denunţului la DNA, primăria a finanţat clubul de fotbal cu suma de
320.000 lei, aprobată prin H.C.L. #### Mare în luna august 2015. Anterior, clubul a achitat o
datorie către primărie de 315.000 lei (provenită dintr-un împrumut pe care #### ######## l-a
garantat la o unitate bancară). Aceste susţineri se coroborează cu înscrisurile obţinute de D.N.A.
privind finanţarea clubului de fotbal şi sumele de bani nejustificate de club şi restituite.
În luna august 2015, #### ######## (din proprie iniţiativă) a semnalat către primărie că în
urma unui audit intern a constatat că FCM #### Mare trebuia să returneze primăriei suma de cca.
315.000 lei. Cu toate acestea, în luna octombrie 2015, Consiliul Local al Municipiului #### Bare
a aprobat suma de 130.000 lei pentru finanţarea clubului în vederea închirierii unei instalaţii de
nocturnă pentru meciul cu Steaua Bucureşti.
De asemenea, la data de 09.12.2015, s-a aprobat la iniţiativa inculpatului suma de 670.000
lei (aspecte susţinute de ordonanţărilor de plată, ordinele de plată şi înscrisurile emanând de la
Primăria Municipiului #### Mare). Aceste elemente factuale susţin afirmaţiile martorului
denunţător că datoriile clubului faţă de bugetul local şi bugetul de stat nu îl împiedicau pe inculpat
să aprobe finanţările.
În perioada noiembrie-decembrie 2015, primăria a refuzat eşalonarea plăţii datoriei
clubului de fotbal, respectiv compensarea între datoria clubului şi suma de bani care trebuia
finanţată în continuare de către, pe motiv că ar fi nelegal. A solicitat o cesiune de creanţă (cum se
procedase anterior pentru HCM #### Mare – clubul de handbal), aspect refuzat de primărie.
În această perioada a purtat discuţii cu inculpatul privind plata de către primărie a sumelor
alocate de către Consiliul local. Inculpatul a condiţionat susţinerea financiară cu sumele de bani
alocate de predarea de către martorul denunţător către o persoană indicată de inculpat a licenţelor
de radio şi televiziune deţinute de SC ####### ######## ##### SRL (deţinută de tatăl martorului
#### ########) şi a site-ului EMaramureş. Remiterea licenţelor şi a site-ului nu s-a materializat
până la data declaraţiei. Iniţial, ######## ####### a fost indicat pe un bileţel de către inculpat,
apoi inculpatul s-a răzgândit. Licenţele nu se puteau înstrăina, dar se putea achiziţiona societatea
care le deţinea. Valoarea de piaţă a unei lucenţe de radio sau televiziune era evaluată între 60.000
şi 100.000 euro.
Martorul a precizat că a acceptat solicitarea inculpatului de remitere a licenţelor şi a siteului, în schimbul susţinerii financiare a clubului de fotbal cu suma de 1.000.000 lei (de la bugetul
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local). A existat o poziţie oscilantă a inculpatului în timp, pe parcurs condiţionând susţinerea
financiară de intrarea ca membrii ai clubului a anumitor persoane indicate de inculpat (inculpatul
urmărind prin această condiţionare să păstreze controlul asupra oricărei decizii luate de conducerea
clubului de fotbal – în contextul în care inculpatul nu mai avea încredere în martorul denunţător
#### ########, preşedintele executiv al clubului de fotbal). Martorul a precizat că la un moment
dat licenţa de televiziune a fost retrasă de C.N.A., aspect care se coroborează cu înscrisurile
obţinute de la C.N.A. (Consiliul Naţional al Audiovizualului).
Inculpatul ar fi refuzat să aloce bani în perioada luării declaraţiei invocând că ar exista
datorii către stat ale clubului de fotbal. Până la acel moment clubul era susţinut financiar chiar dacă
existau datorii la stat.
În acest context, martorul a căutat să atragă sponsorizări din partea unor societăţi private,
sens în care a discutat cu posibili sponsori. A comunicat şi inculpatului aceste aspecte, solicitândui sprijinul, fără să cunoască dacă inculpatul a discutat cu vreun posibil sponsor.
La data de 14.04.2016, în biroul primarului a avut o discuţie cu inculpatul #########
#######, când martorul i-a comunicat că a încheiat contractul cu Fluid Group Hagen pentru suma
de 600.000 lei, moment în care inculpatul ######### ####### i-a comunicat că 200.000 lei rămân
la club, iar 400.000 lei trebuie să îi remită lui (suma fiind destinată pentru susţinerea campaniei
electorale, inculpatul dorind să candideze pentru funcţia de primar al Municipiului #### Mare,
alegerile trebuind să aibă loc la 05.06.2016, campania electorală debutând cu 30 de zile anterior).
În prealabil, a scris pe o hârtie sumele de 200.000 lei către club, respectiv 400.000 lei
indicând apoi persoana sa, după care a exprimat şi verbal acest aspect. Discuţia a avut loc în camera
alăturată biroului primarului, la solicitarea inculpatului. Martorul l-a întrebat cum a calculat aşa,
deoarece inculpatul ştia că trebuie să plătească o datorie către stat de 250.000 lei şi să închidă
deconturile cu primăria în valoare de 30.000-40.000 lei în acel moment, context în care inculpatul
a făcut referire la suma de 1.000.000 lei pe care a promis că o alocă din bugetul local pentru clubul
de fotbal (practic pentru a-l convinge pe #### ######## să-i remită suma de 400.000 lei din
sponsorizare, i-a indicat că va susţine alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local, de fapt
că va finanţa efectiv această sumă).
Toate aceste aspecte se coroborează fidel cu înregistrările efectuate de #### ######## cu
telefonul personal şi puse la dispoziţie organului de urmărire penală, după cum vom evidenţia în
cele ce urmează.
Întrebat fiind de procuror dacă are vreo datorie personală către inculpat, martorul a precizat
că nu are asemenea datorii. Suma de 400.000 lei din sponsorizarea clubului de fotbal îi trebuia
inculpatului pentru campania electorală.
De altfel, instanţa reţine că la remiterea celor 30.000 lei (din suma de 400.000 lei) la data
de 26.04.2016, inculpatul a plătit imediat servicii publicitare în valoare de 5.000 lei (aspect pe care
nu l-a recunoscut cu ocazia flagrantului, ci doar ulterior după ce a fost identificată persoana căreia
i-a făcut plata).
Deoarece din înregistrările depuse de martor reieşea că a solicitat anumite sume de bani
inculpatului, întrebat fiind de procuror cu privire la aceste solicitări, #### ######## a precizat că
personal nu i-a cerut bani lui ######### #######, însă în discuţiile pe care le-a avut cu jucătorii
echipei de fotbal, inculpatul le-a promis că le achită din veniturile sale personale prime pentru
calificare în play off, respectiv alte prime de joc.
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Suma de 20.000 lei la care inculpatul a făcut vorbire în discuţia înregistrată, aflată în
folderul Bastion.m4a, reprezenta o parte din prima de joc pe care inculpatul a promis-o jucătorilor
pentru câştigarea meciului cu CS Mioveni, suma fiind înmânată jucătorilor de către inculpat.
Martorul însuşi a refuzat să ia de la inculpat suma de 30.000 lei pentru a o înmâna jucătorilor
pentru a nu se interpune între acesta şi jucători, nedorind să fie responsabil pentru nerespectarea
promisiunilor de către inculpat.
Referitor la înregistrarea din folderul 25.02.m4a, când ar apărea afirmaţia inculpatului că
i-ar da lui #### ######## nişte bani împrumut, #### ######## a precizat că nu i-a dat nicio sumă
de bani împrumut, inculpatul făcând referire că ar fi fost depuse la primărie nişte deconturi
aprobate de către clubul de fotbal, pe care nu le plătea, pretinzând că D.N.A. a solicitat toate
deconturile (din verificările realizate, în acel moment Direcţia Naţională Anticorupţie nu a solicitat
niciun document în acea perioadă Primăriei Municipiului #### Mare).
Observăm că procurorul a verificat conţinutul înregistrărilor depuse de martor, ceea ce
evidenţiază încă o dată că #### ######## nu era un colaborator de facto al organului de anchetă
şi că iniţial a privit înregistrările cu un anumit scepticism.
#### ######## a mai relatat că, la 19.04.2016, la biroul inculpatului acesta l-a admonestat
pe martor, deoarece o parte dintre jucătorii echipei ar fi făcut protest faţă de promisiunile neonorate
de inculpat. În acest cadru, inculpatul a precizat că nu mai spijină echipa de fotbal în niciun fel.
În aceeaşi discuţie înregistrată, trecând la alt subiect, inculpatul l-a întrebat pe ####
######## dacă s-a finalizat contractul cu Fluid Group Hagen, întrebându-l dacă s-au înţeles cu
privire la modul de repartizare a sumei de bani. Martorul a răspuns afirmativ, respectiv că din
momentul virării sumei de bani are nevoie de câteva zile pentrru a scoate bani din bancă, pentru
remiterea către inculpat. Inculpatul i-a dat de înţeles că e posibil ca martorul să îi vireze în alt cont
(urmând ca inculpatul să se decidă). În alt context, inculpatul ######### i-a transmis lui ####
######## să nu scoată mai mult de 20.000 lei – 30.000 lei într-o zi ca să nu fie „bătător la ochi”
şi să aibă grijă să se acopere cu documente.
Vom observa că toate aceste susţineri ale martorului se coroborează atât cu înregistrările
audio efectuate de #### ########, cât şi cu înscrisurile privind banii intraţi şi ieşiţi în conturile
clubului, respectiv finanţările atribuite de la bugetul local.
În continuarea declaraţiei, la data de 27.04.2016, #### ######## a afirmat că în cursul zilei
de 25.04.2016, inculpatul l-a chemat la biroul său din cadrul primăriei unde a avut loc o discuţie
între #### ########, ######### ####### şi #### #####, cadru în care ######### i-a solicitat
să-i remită lui #### #####, din suma de 400.000 lei pretinsă, suma de 40.000 lei. Ulterior, în
aceeaşi zi #### ######## i-a remis lui #### ##### la sediul HCM #### Mare suma de 5.000 euro.
La 26.04.2016, orele 9:00, martorul a fost sunat insistent de secretara inculpatului, ####
Colaric, care i-a transmis să fie la primărie la orele 10:30, dar martorul i-a comunicat că nu poate,
deoarece are o întâlnire la C.J. #########. În timpul întâlnirii, secretara inculpatului l-a contactat
de cca. 10 ori, trimiţând şi un SMS prin care îl informa că este neapărat urgent să vină la primărie.
La primărie a aşteptat 5 minute în anticameră, inculpatul a ieşit şi l-a chemat să-l urmeze după el
pe holul primăriei, întrebându-l ce sumă este pregătit să livreze, martorul răspunzându-i aşa cum
s-au înţeles, 30.000 lei. Această sumă reprezenta o altă parte din suma de 400.000 lei solicitată de
inculpat din sponsorizarea clubului de fotbal pentru a aproba finanţarea clubului de fotbal cu
1.000.000 lei din bugetul local. Martorul s-a dus singur în încăperea mică, aranjând banii pe o

74

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
etajeră din stânga. Suma de 30.000 lei era compusă din 4 teancuri a câte 100 bancnote de 50 lei,
respectiv un teanc de 50 bancnote de 200 lei. Teancurile aveau banderole de hârtie emise de bancă.
După 1 minut inculpatul a intrat în încăpere a numărat banii, a dat jos banderole de hârtie şi i le-a
îndesat martorului în buzunarul stâng al vestei, spunându-i să nu mai facă niciodată greşeala să-i
aducă banii aşa.
Aceste aspecte se coroborează fidel atât cu înregistrarea ambientală realizată la data de
26.04.2016, de această dată realizată în baza mandatului de spraveghere tehnică emis de
judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj, cât şi cu procesul-verbal din data
de 26.04.2016 de ridicare de la numitul #### ######## a 4 banderole de hârtie ce poartă sigla
UniCredit Bank.
Apoi martorul #### a relatat că i-a comunicat inculpatului că a doua zi urma să îi mai
remită 30.000. lei. În continuare, martorul a iniţiat o discuţie despre solicitarea de către D.N.A. a
extraselor de cont din perioada februarie-martie şi septembrie 2015, când i-ar fi remis inculpatului
alte sume de bani, întrebându-l dacă mai cunoaşte cineva despre acele aspecte, inculpatul
răspunzând „nu, nu, să stau liniştit”, după care a ieşit din încăpere.
Instanţa reţine că acest aspect relatat de martor nu constituie o provocare la comiterea unei
infracţiuni, ci o provocare la la recunoaşterea unei conduite ilicite anterioare, post factum.
De asemenea, martorul #### a precizat că nu i-au fost remise sume de bani cu titlu de
împrumut din partea inculpatului şi nici nu a restituit asemenea sume de bani inculpatului cu acest
titlu.
Martorul a reluat apoi faptul că a remis de 5 ori sume de bani inculpatului din contul
clubului de fotbal, astfel: 50.000 lei în luna martie 2015, condiţie pentru finanţarea clubului de
fotbal; 10.000 lei în luna iulie 2015 (la solicitarea numitei Somay ######### care l-a sunat şi i-a
spus că a vorbit cu inculpatul şi că trebuie să-i remită suma respectivă, deoarece ştia că are bani în
cont, întrucât în urmă cu aprox. 2-3 zile Primăria #### Mare a virat o sumă de bani în contul
clubului, această sumă a fost transmisă prin intermediul martorei Czigler #####, fiind prezent şi
#### #######); 10.000 lei în luna septembrie 2015; suma de 40.000 lei predată lui #### ##### la
data de 25.04.2016, ca urmare a solicitării inculpatului ######### #######; suma de 30.000 lei
remisă direct inculpatului la data de 26.04.2016.
Referitor la susţinerile inculpatului privind un pretins împrumut acordat lui #### ########
(chestiune susţinută cu ocazia prinderii în flagrant a inculpatului), fiind întrebat, martorul ####
######## a relevat că inculpatul a promis jucătorilor personal, în vestiar, că le va achita primele
de joc pentru meciul cu echipa ####### Satu Mare (38.000 lei), context în care a promis că le va
plăti şi bonusurile de obiectiv, calificarea în play-off (10.000 lei). Cu toate că obiectivul a fost
realizat, inculpatul nu s-a ţinut de cuvânt, astfel că după câteva zile martorul ####, însoţit de ####
#####, antrenorul principal, şi de Iglea #### şi #### ######, doi jucători, s-au deplasat la primărie
pentru a discuta despre plata sumelor promise.
În ziua următoare #### ######## a fost contactat de ##### #### care l-a informat că
inculpatul i-a predat suma de 30.000 lei pentru a achita primele către jucători. ##### #### l-a
întrebat cum să procedeze, martorul transmiţându-i să meargă el, urmând ca martorul să trimită
„un om care să pregătească actele necesare, respectiv dispoziţii de plată”.
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O altă sumă de bani promisă ca primă de joc de inculpat a fost de 30.000 lei, după meciul
cu CS Mioveni. Din această sumă inculpatul i-a remis lui #### ######## 20.000 lei, sumă pe care
martorul a remis-o jucătorilor, ca şi primă de joc.
Nu s-a pus niciodată problema ca aceste sume să fie restituite de către martorul ####.
Pentru aceste sume de bani nu s-au întocmit înscrisuri. De altfel, martorul a precizat că
inculpatul ######### ####### i-a pretins suma de 400.000 lei pentru finanţarea campaniei
electorale, iar nu pentru returnarea vreunui împrumut.
Fiind întrebat, #### ######## a precizat că este posibil să existe un contract de împrumut
pentru suma de 40.000 lei, fictiv, suma nefiind niciodată împrumutată de #### ##### martorului
####, aspect care ar reieşi şi din înregistrarea din data de 25.04.2016. Contractul ar fi fost întocmit
la finalul lunii iunie 2013, după ce D.N.A. a descins la sediul EMaramureş, la solicitarea
inculpatului de preconstituire a unei acoperiri pentru martorul #### în cazul în care D.N.A. l-ar fi
întrebat de unde are bani pentru achiziţionarea trustului de presă.
Motivul pentru care inculpatul i-a solicitat martorului #### să predea suma de 40.000 lei
către #### ##### este reprezentat de faptul că anterior cu 1 an, la solicitarea lui #########
####### transmisă prin intermediul lui #### ########, #### ##### a luat un împrumut de 20.000
euro. Suma respectivă a fost adusă personal de #### ######## de la #### ##### şi predată lui
######### #######. ######### ####### nu a mai restituit suma respectivă, astfel că #### #####
a fost nevoit să semneze un contract (ulterior) cu persoana de la care s-a împrumutat suma de bani.
După un anumit interval de timp, a avut loc o întâlnire între inculpat, #### ##### şi persoana de
la care s-au luat banii, inculpatul confirmându-i că pentru el au fost luat respectivii bani. Inculpatul
a returnat suma de 5.000 euro persoanei respective de faţă cu #### #####.
#### ######## a mai relevat că a doua sau a treia zi de la împrumutarea sumei de 20.000
lei, ######### ####### i-a remis lui #### ######## 5.000 euro pentru realizarea unor plăţi pentru
eMaramureş (iar nu în interes personal, ######### ####### fiind deţinătorul de facto al trustului
de presă).
Ulterior, după câteva luni, la insistenţele de restituire a împrumutului formulate de ####
#####, ######### ####### i-a transmis acestuia că suma de 5.000 euro va fi returnată de ####
######## din contul clubului de fotbal.
La data luării declaraţiei, martorul a relevat că nu era încă încheiat contractul de susţinere
financiară dintre primărie, prin primar, şi clubul de fotbal, deoarece nu era încă emisă hotărârea
Consiliului local în acest sens. La această hotărâre de Consiliu local a făcut inculpatul referire în
momentul în care i-a pretins suma 400.000 lei, spunându-i că îi va da 1.000.000 lei, inculpatul
urmând să introducă în Consiliul local propunerea primarului pentru alocarea acelei sume de bani.
Aceste aspecte sunt susţinute de înscrisurile predate D.N.A. de către Primăria Municipiului ####
Mare (unde se observă mai multe documente pregătite în acest sens), respectiv de înregistrările
audio efectuate de #### ######## din proprie iniţiativă pentru a-şi susţine denunţul.
La întrebarea apărării, martorul a precizat că după semnarea contractului se poate cere un
avans de 30% din valoarea contractului de finanţare, cum a fost cazul în luna martie 2015, când
avansul de 30% din suma de 500.000 lei aprobată de Consiliul local a fost de 150.000 lei. Condiţia
pentru plata avansului a fost remiterea către inculpat a sumei de 50.000 lei. Plata respectivului
avans nu era obligatorie, iar contractul de susţinere financiară era condiţionat de disponibilul
financiar pe care îl avea primăria. Consiliul local avea obligaţia de decontare în termen de 90 de
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zile de la depunerea deconturilor de către beneficiar (clubul de fotbal). Nu exista nicio obligaţie
de plată până în a 90 zi. Primarul, în calitate de ordonator de credite, era cel care putea dispune
plata avansului sau, după caz, plata deconturilor într-un interval mai rapid de 90 de zile. Toate
deconturile clubului de fotbal s-au plătit la iniţiativa primarului.
Astfel, în luna septembire 2015, în biroul primarului, #### ######## i-a solicitat lui
######### ####### urgentarea unei plăţi de cca. 100.000 lei, inculpatul precizând că se rezolvă
cu condiţia remiterii sumei de 10.000 lei.
La întrebarea apărării, #### ######## a relevat că inculpatul a plătit din bani personali
primele jucătorilor, probabil privind acest aspect ca pe o investiţie, plus că jucătorii ameninţaseră
cu un protest, imaginea primarului putând fi afectată (instanţa reţine că era debutul campaniei
electorale). După protest, inculpatul i-a solicitat lui #### ######## să se identifice vinovaţii şi să
îi dea afară (aspect confirmat şi de înregistrările audio efectuate de #### ########).
Mai mult, instanţa reţine că unul dintre jucători, audiat ca martor (după cum vom detalia în
cele ce urmează), participant la protest, a afirmat că a fost persecutat din acest motiv de către ####
########, astfel că inculpatul nu putea susţine că #### ######## a coordonat protestul ca să facă
presiune pe inculpat să-i remită noi sume de bani.
Întrebat fiind despre contractarea unor împrumuturi de la alte persoane fizice şi dacă
împrumuturile au fost restituite, #### ######## a precizat că îşi aduce aminte de o singură
persoană, de la care a solicitat 5.000 lei pentru o deplasare cu echipa de fotbal la Mioveni, anume
de la martorul ###### ####. A primit de la acesta suma de 4.000 lei, sumă care nu a fost încă
restituită.
În continuarea declaraţiei, la data de 16.05.2016, #### ######## a relevat referitor la suma
de 70.000 lei predată inculpatului în cursul anului 2015, în lunile martie şi iulie, au fost scoase
sume din bancă, din contul clubului de fotbal, cu menţiunea „plată salarii”, fiind introduse în
contabilitate un număr de 10-11 facturi cu chitanţă, fictive. În luna septembire a scos din casierie
suma de 10.000 lei, luând asupra sa un avans de decontare. În acest sens, a precizat că a predat
documentele relevante la data de 16.05.2016 (cu excepţia facturilor fiscale pentru suma de 10.000
lei predată în iulie 2015 lui Czigler #####, pentru Somay #########).
Prin declaraţiile martorului #### ######## din etapa judecăţii din datele de 01.03.2017 şi
de 02.06.2020 (f. 140-145, vol. I d.i., f. 116-119, vol. VIII d.i.) şi-a menținut integral declarațiile
date în faza de urmărire penală, inclusiv denunțul formulat la data de 16 decembrie 2015. În ultima
declaraţie dată în cauză a menţionat că nu a beneficiat de vreo circumstanţă favorabilă în alt dosar
penal ca urmare a denunţului efectuat în prezenta cauză.
Instanţa reţine însă că nu se poate omite faptul că exista un interes al martorului în legătură
cu soluţionarea dosarului de urmărire penală nr. ##/P/2013 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj,
unde era cercetat alături de inculpat.
#### ######## a relatat că relaţia dintre el și inculpatul ######### ar fi fost de natură
comercială, respectiv ar fi avut relații comerciale raportat la SC ###### ##### SRL #### Mare
(devenită ulterior SC ########## SRL #### Mare). Inculpatul a preluat SC ###### ##### SRL
prin intermediul său, el fiind trecut în acte, respectiv deţinând calitatea de asociat și director
general. În ultima declaraţie dată în cauză martorul a precizat că iniţial #### ##### i-a cerut să
preia trustul de presă, în acel moment necunoscându-l pe inculpat. Pentru implicarea sa în cadrul
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trustului de presă martorul ar fi trebuit să fie remunerat cu suma de 2.000 euro (aceste probe se
coroborează fidel cu declaraţiile martorilor #### ##### şi Lung #####).
La propunerea inculpatului de a deveni președinte al A.C.S. F.C.M. #### Mare, în luna
iunie 2014, #### ######## a fost numit de Adunarea generală a membrilor fondatori în funcția de
președinte executiv, neputând deține funcția de președinte din cauză că deținea cazier fiscal (se
coroborează cu declaraţiile martorilor ##### #### şi #### ##### şi cu înscrisurile administrate).
În calitate de acționar al SC ########## ##### SRL a primit de la inculpat diverse sume
de bani pe care le-am înregistrat în contabilitatea firmei sub formă de aport personal pentru a le
folosi la plata salariilor sau plata anumitor cheltuieli ale societății în discuție. În perioada februarie
2013 – octombrie 2015, #### ######## a primit cu această destinaţie de la inculpat suma de circa
200.000 euro.
La data de 18.06.2013, D.N.A. a efectuat mai multe percheziții în mai multe locații din
#### Mare, printre care și sediul SC ########## ##### S.R.L. După circa 2 săptămâni, inculpatul
i-a solicitat martorului să semneze două contracte pe care i le-a pus în față, unul având ca părți
martorul şi inculpatul, martorul în calitate de împrumutat, iar inculpatul în calitate de
împrumutător, având ca obiect suma de 400.000 Euro, pentru a justifica proveniența banilor dați
de inculpat pentru achiziționarea SC ########## ##### S.R.L. și altul în sumă de 40 mii lei, având
ca părți martorul și #### #####, martorul în calitate de împrumutat, iar #### ##### în calitate de
împrumutător, contract care să justifice eventualele întrebări legate de cheltuielile operaționale,
curente al trustului ## # MM.
De altfel, instanţa reţine că problematica pretinsului împrumut acordat de inculpat
martorului nu figurează în declaraţiile de avere ale inculpatului din perioada #########, apărând
pentru prima dată după descoperirea înscrisului de către D.N.A. (la data flagrantului din
26.04.2016), în prima declaraţie de avere ulterioară din anul 2017.
Martorul a susţinut că cele două contracte în discuție erau fictive. În privința contractului
având ca obiect suma de 400.000 euro nu a fost de față nici un martor. Cu privire la al doilea
contract #### ##### a fost de acord să semneze contractul privind suma de 40.000 lei, cu toate că
știa că era fictiv, lucru pe care, de altfel, acesta l-a și recunoscut în timpul anchetei din prezentul
dosar.
La data de 25 octombrie 2015, #### #####, nașul său de cununie, i-a cerut martorului, la
solicitarea inculpatului să predea integral tot ce însemna administrarea SC ########## #####
SRL, în favoarea unei alte persoane respectiv ######## #######, lucru cu care nu a fost de acord,
solicitând ca în prealabil să aibă o discuție față în față cu inculpatul cu privire la această chestiune
(această chestiune se suprapune peste perioada în care între #### ########, pe de-o parte, şi
Chereheş ####### şi Somay #########, pe de altă parte, au apărut probleme în legătură cu
administrarea trustului de presă). Martorul #### ######## a relevat că trustul deținea la acel
moment 3 licențe radio, o licență TV și un site de știri online. Nu mai reține dacă ####, cu ocazia
discuției avute, i-a spus numele persoanei în favoarea căreia trebuia să cedez societatea, însă a
precizat că nu are rost să îl supăre pe inculpatul #########. Totodată, tot prin intermediul lui ####,
inculpatul i-a transmis că nu este bine să colaboreze cu organele de anchetă, deoarece dacă
recunoaşte modul în care a fost achiziționat trustul, recunoaşte complicitatea la acest lucru și având
o condamnare pentru o infracţiune la regimul circulaţiei rutiere, o nouă pedeapsă penală i-ar fi
atras cu siguranță o pedeapsă cu executare.
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Referitor la această chestiune, instanţa reţine că înregistrările ambientale realizate de ####
######## în perioada următoare reflectă temerea inculpatului că #### ######## ar fi putut
colabora cu organele de urmărire penală.
După discuția avută cu #### #####, în mai multe rânduri, inculpatul i-a cerut să cedeze
trustul în favoarea numitului ######## #######.
Motivul pentru care inculpatul i-a cerut să cedeze trustul era că i-ar fi comunicat că nu mai
vrea să continue colaborarea cu acesta ca director în cadrul trustului respectiv ca președinte
executiv în cadrul clubului.
#### ######## a precizat că de partea editorială în cadrul SC ########## ##### SRL sa ocupat Somay #########. Prin intermediul trustului de presă au fost defăimați oameni politici,
alte persoane importante. Relațiile sale de serviciu cu Somay ######### au fost tensionate, sens
în care ar fi ajuns să îi interzică acesteia să intre în sediul trustului, lucru care s-a întâmplat în
săptămâna premergătoare datei de 25.10.2015 (când s-a întâlnit cu #### #####). După discuția
avută cu #### #####, în ziua următoare, la data de 26.10.2015, inculpatul a convocat angajații
trustului la restaurantul Igniș din #### Mare, spunându-le să părăsească sediul trustului că vor fi
angajați în altă parte și își vor primi și restanțele salariale pe care le aveau de primit. În urma acestei
întâlniri mediate de inculpat o parte din angajați și-au căutat alt loc de muncă, alții au mai rămas o
perioadă în cadrul trustului, după care și aceștia și-au căutat alte locuri de muncă.
Instanţa reţine că acest aspect se coroborează indirect cu acele conversaţii-mesaj, listate,
puse la dispoziţia instanţei din proprie iniţiativă de către inculpatul ######### #######, efectuate
prin intermediul aplicaţiei whatapp cu denunţătorul.
În urma plecării angajaților a trebuit să înceteze activitatea trustului din lipsă de personal.
La data de 26.10.2015 a formulat o adresă de suspendare a emisiei către Consiliul Național al
Audiovizualului, iar ulterior, la data de 03.12.2015, a declarat insolvența trustului de presă.
#### ######## a relatat că neînțelegerile pe care le-a avut cu Somay ######### de-a
lungul colaborării lor raportat la activitatea trustului au fost cauzate, pe de-o parte, de faptul că
aceasta nu se înțelegea cu angajații, se purta urât cu ei, îi jignea, iar pe de altă parte, își desfășura
activitatea editorială fără a ține cont de autoritatea martorului în trust, în sensul că nu ținea cont de
regulile administrative ale societății. Aducea diverse sume de bani în trust provenite de la inculpat
sau mama acestuia pe care le distribuia la angajații trustului fără să îi aducă la cunoștință acest
lucru și în lipsa întocmirii unui stat de plată, aspect care la un eventual control al firmei din partea
autorităților putea duce la a fi acuzați de evaziune fiscală.
Din această înşiruire de motive, instanţa reţine că motivul conflictului dintre cei doi a
constat în aceea că Somay ######### era nemulţumită de faptul că inculpatul avea încredere în
#### ########, respectiv #### ######## de faptul că inculpatul trimitea bani angajaţilor trustului
de presă prin intermediul numitei Somay #########, iar nu al lui #### ######## – aspecte
confirmate şi de declaraţiile martorei Somay #########.
#### a mai relatat că, deşi SC ########## ##### SRL intrase în insolvenţă, inculpatul lar fi presat în continuare să reia activitatea trustului, pentru ca ulterior #### ######## să cedeze
trustul de presă în favoarea numitului ######## #######. Trebuia reluată activitatea trustului,
deoarece C.N.A. impunea acest lucru, fiind fixat un termen de maxim 90 zile până la retragerea
licenţelor de radio. Activitatea nu s-a mai reluat, deoarece C.N.A. a retras licențele de emisie.
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Acest aspect este susţinut de răspunsul C.N.A. la solicitarea organelor de urmărire penală,
aflat la dosarul cauzei.
Martorul a mai relatat că, în cursul lunii iulie 2015, trustul de presă a cedat două licențe,
una de radio și una TV către o altă societate (nou-înfiinţată) a cărui asociat era tatăl lui ####
########, respectiv către SC ####### ######## ##### SRL #### Mare. Inculpatul ar fi solicitat
acest demers, deoarece Inserv Media (în realitate denumirea de la acel moment al societăţii era SC
########## ##### SRL) avea datorii, având două bilete la ordin care urmau să ajungă la scadență,
ceea ce ar fi condus la intrarea firmei în incapacitate de plată, deci încetarea activității și pierderea
licențelor. Inculpatul ar fi achiziţionat SC ###### ##### SRL (denumirea iniţială a societăţii la
momentul achiziţiei) prin intermediul martorului pentru a-și face publicitate și pentru denigrarea
adversarilor politici, respectiv pentru șantajarea anumitor agenți comerciali.
Martorul a mai arătat că SC ####### ######## ##### SRL a fost înființată în cursul anului
2015 la solicitarea inculpatului ######### pentru a putea salva licențele în discuție, respectiv
pentru a le putea transfera de la SC ###### ##### SRL.
Licenţele nu au mai putut fi recuperate astfel că interesul inculpatului pentru cele două
societăţi a scăzut, aspect care este confirmat şi de discuţiile înregistrate audio de către ####
######## în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016.
În continuare, martorul #### ######## a relatat că veniturile realizate de SC ###### #####
SRL în perioada de 2 ani nu au putut acoperi nici măcar plata angajaților, astfel că angajații au fost
plătiți de inculpat din banii săi proprii (aspect care justifică motivul pentru care #########
####### trimitea bani angajaţilor SC ########## ##### SRL în perioada de activitate a societăţii,
fie prin #### ########, fie prin Somay #########), cu excepția unui interval mic de timp,
respectiv iunie – septembrie 2013, când ar fi asigurat martorul personal fondul de salarii.
Clubul A.C.S. F.C.M. #### Mare al cărui președinte executiv a devenit martoruldenunţător din luna iunie 2014 a fost înființat la iniţiativa inculpatului în anul 2012, având trei
membrii fondatori și anume ##### ####, ##### ###### și ####### ######. Inculpatul i-a propus
martorului să fie președinte executiv al clubului de fotbal.
Când martorul a fost numit președinte executiv, adunarea generală a clubului avea o altă
componență, respectiv tatăl său era președinte, iar membrii fondatori erau ##### ###### și
####### ######, deoarece ##### #### s-a retras din compunerea clubului (această informaţie este
parţial inexactă, deoarece înscrisurile evidenţiază că ##### #### era încă membru). Martorul nu
cunoştea dacă inculpatul ######### ####### i-ar fi cerut lui ##### #### să se retragă. Când a
preluat clubul acesta avea o datorie de 150.000 lei (terțe persoane, față de jucători și față de
angajaţi, respectiv faţă de stat).
#### ######## a evidenţiat că, în cursul anilor #########, pentru a putea scoate anumite
sume de bani din caseria clubului pentru a se putea justifica în contabilitate a întocmit facturi
fictive, o parte din aceste sume le-ar fi remis cu titlu de mită. Facturile fictive întocmite reprezentau
contravaloarea serviciilor neprestate către club de diverse terțe persoane juridice, societăți
comerciale.
La data de 17.08.2015 ar fi emis o adresă către Primăria Municipiului #### Mare prin care
ar fi adus la cunoștința conducerii primăriei, mai exact a primarului, că ar fi efectuat un audiat
intern în cadrul clubului în urma căruia a rezultat că acesta figura cu o datorie de cca. 317.000 lei
către Consiliul local al Municipiului #### Mare, datorie care ar fi provenit din decontarea
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cheltuielilor clubului de către primărie, în baza facturilor fictive întocmite de martor. Pentru a
achita această datorie totală a luat un credit din bancă în calitate de reprezentant legal al clubului,
credit pe care l-a garantat personal și cu acest credit a achitat integral această datorie către Consiliul
Local în luna ianuarie 2016.
Instanţa reţine că şi aceste aspecte sunt confirmate de înscrisurile de la dosar, respectiv de
declaraţiile martorilor angajaţi ai Primăriei Municipiului #### Mare şi de înregistrările audio
realizate de #### ######## cu telefonul mobil.
A susţinut că, în luna martie 2015, la solicitarea inculpatului i-am remis suma de 50.000
lei, cu titlu de mită, sumă pe care ar fi acoperit-o integral în societate cu facturi falsificate. În luna
februarie 2015, a întocmit şi transmis o cerere către Primăria Municipiului #### Mare, în calitate
de reprezentant legal al clubului, respectiv către Consiliul local, de acordare a sumei de 150.000
lei, cu titlu de avans pentru buna funcționare a clubului.
După ce a formulat cererea privind avansul de mai sus, a fost sunat de inculpat și chemat
la Primărie, context în care inculpatul i-a spus că va aproba acest avans din care va trebui să îi
remită lui personal suma de 50.000 lei. A refuzat să fac acest lucru, deoarece avea de efectuat plăți,
însă inculpatul i-a spus că dacă nu procedează întocmai solicitării, nu îi va aproba avansul, el fiind
ordonatorul de credite.
În final, a fost de acord, iar după plata avansului din bugetul local, a scos suma solicitată
de inculpat şi a dus-o în anexa biroului primarului, aşezând-o pe un raft. Inculpatul i-a cerut să
depună respectiva sumă în locul respectiv. În contabilitate a acoperit această sumă cu facturi fictive
pentru a nu se putea descoperi lipsa ei.
Aceste aspecte sunt susţinute de înscrisurile emise de primărie, înscrisurile bancare,
înregistrările audio efectuate de martor ulterior, privind modul de operare (consemnarea pe hârtie
de către inculpat, predarea banilor în anexa biroului), respectiv de procesul-verbal de redare a
înregistrării ambientale autorizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi.
#### ######## a mai relatat că, în cursul lunii iunie 2015, Consiliul local a mai aprobat o
sumă de bani pentru club, fără a reține exact cuantumul, iar după primirea acesteia, a fost sunat de
către inculpat care era în străinătate și care i-a comunicat că va fi sunat de către Somay #########.
În cursul aceleiași zile l-a contactat telefonic Somay ######### care i-a spus că știe că are bani și
că are nevoie de 10 mii lei. Nu a întrebat-o de unde știe pentru că era evident că aflase de la
inculpat. Era în concediu în acea zi, astfel că i-a spus acesteia să vină la el acasă pentru a-i da suma
respectivă. Avea acești bani pentru că scosese din contul clubului o sumă mai mare având de
efectuat o plată către furnizor. Somay a trimis-o pe Czigler ##### căreia martorul #### i-a remis
suma de 10.000 lei în prezența numitului #### #######, care era întâmplător la #### Cristrian
acasă. #### ar fi văzut doar că i-a predat o sumă de bani numitei Czigler. Martorul nu cunoaşte
dacă suma de bani a rămas la numita Somay ######### sau a fost remisă de către aceasta mai
departe inculpatului. În contabilitatea clubului suma a decontat-o prin întocmirea unei dispoziții
de plată pe numele său (avans spre decontare), însă în deconturile către Primărie a justificat această
sumă printr-o factură fictivă reprezentând serviciul prestat de o societate, lucru nereal.
Referitor la această sumă solicitată de Somay, instanţa a arătat deja că nu reiese titlul cu
care a fost solicitată şi legătura cu atribuţiile inculpatului de ordonator principal de credite. Vom
explica detaliat acest aspect la momentul analizării celorlalte probe relevante sub acest aspect.
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#### ######## a precizat că, în luna septembrie 2015, Consiliul local al Municipiului ####
Mare a mai aprobat alocarea unei sume de bani către club, respectiv 100.000 lei, fiind din nou
contactat de inculpat care i-a solicitat din această sumă, suma de 10.000 lei, adică 10%, conform
exprimării acestuia. Când i-a solicitat această sumă, inculpatul i-a transmis că îi place fotbalul în
proporție de 10%. I-a transmis inculpatului că nu este de acord să îi remită această sumă, şi din
nou acesta i-a comunicat că dacă refuză, clubul nu va primi această sumă și nici ulterior nu va mai
primi nicio finanțare din partea Consiliului local. Ca atare, după intrarea banilor în cont, a scos
suma de 10.000 lei pe care a lăsat-o pe raft în anexa biroului, cum a procedat și anterior. În
contabilitatea clubului această sumă a fost justificată tot printr-un avans spre decontare, deci o
dispoziție de plată întocmită pe numele martorului.
Martorul a mai relatat că, în cursul lunii octombrie 2015, echipa de fotbal se afla în ####
2, urmând o serie de jocuri pentru promovarea în #### 1 și în #### României. Pentru jocurile din
#### României stadionul trebuia dotat obligatoriu cu instalație de nocturnă, sens în care, la
inițiativă primarului, Consiliul a aprobat o parte din bugetul pentru achiziționarea instalației în
discuție, respectiv 130.000 lei. Martorul a început demersurile pentru achiziționarea instalației de
nocturnă, iar între timp la data de 26.10.2015, a avut loc episodul referitor la trustul de presă, astfel
că inculpatul a venit la stadion și le-a spus că va demola schelele care fuseseră montate între timp
în vederea montării instalației pentru că nu exista autorizație de construcție, iar meciul care urma
cu echipa Steaua Bucureşti nu ar fi avut loc. Deși inculpatul a inițiat proiectul privind instalația,
iar stadionul era proprietatea primăriei, nu a clubului de fotbal, inculpatul a pus presiune, deoarece
martorul refuzase să cedeze acțiunile trustului de presă. Inculpatul i-a comunicat pe stadion “vezi
ce se întâmplă dacă nu ești cuminte și nu asculți?”. Discuţia referitoare la demolarea schelelor a
fost făcută în prezența mai multor jucători și a conducerii clubului.
În acest context, martorul a comunicat inculpatului că este de acord să cedeze acțiunile
societății de presă pentru ca echipa să poată juca meciul cu Steaua. Având în vedere că martorul
ar fi dorit să se retragă și de la conducerea clubului de fotbal, inculpatul i-a făcut trei propuneri
succesive pe care martorul #### nu le-a agreat: #### #####, ##### #### și un anume domn Corui.
Martorul Şapn ######## a susţinut că solicitarea de cedare a acțiunilor în favoarea altei
persoane, respectiv a lui ######## #######, a avut legătură cu finanțarea în continuare a clubului
de către Consiliul local, deoarece inculpatul i-a spus clar că dacă nu cedează acțiunile trustului de
presă, clubul nu ar mai fi fost finanțat din bugetul Consiliului local, iar cesionarea acțiunilor SC
####### ######## ##### SRL ar fi finanţat clubul cu suma de cca. 1.000.000 lei – 1.200.000 lei.
Aceste afirmaţii se coroborează cu înregistrările audio realizate de #### ########, respectiv întri anumită măsură cu declaraţiile martorului ######## #######.
Cesiunea nu a mai fost finalizată în contextul pierderii licenţelor şi scăderii interesului
inculpatului. Pe de altă parte, inculpatul nu a mai făcut demersuri în sensul supunerii spre
aprobarea Consiliului Local a sumei necesare finanțării clubului de fotbal. În următoarele luni
clubul nu a mai fost finanțat de către Consiliul local. Nefinanțarea clubului a condus la neplata
jucătorilor, acumulându-se restanțe salariale cu consecința revoltării jucătorilor, fapt care a ajuns
și în presa națională.
Având în vedere situația la care s-a ajuns, în martie 2016, în calitate de președinte executiv
al clubului și dorind ca activitatea acestuia să continue raportat și la rezultatele merituoase obținute,
plus șansa mare de promovare a echipei de fotbal în #### I, martorul a solicitat Consiliului local
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al Municipiului #### Mare găsirea unei soluții de continuare a activității clubului, inclusiv cu
preluarea clubului de către municipalitate.
Şi acest aspect este susţinut de corespondenţa dintre primărie şi clubul de fotbal.
În cursul lunii aprilie 2016, după revolta jucătorilor, în condiţiile în care clubul nu mai
prezenta interes pentru inculpat, iar finalizarea campionatului urma să aibă loc la începutul lunii
mai 2016, a avut o discuţie cu inculpatul convingându-l să susţină clubul în continuare pentru a
nu-i aduce prejudicii de imagine. Inculpatul a fost de acord astfel că a discutat cu jucătorii,
promițându-le că din banii personali le va achita primele restante, suma totală ridicându-se în jurul
sumei de 80.000 lei. Inculpatul i-a cerut martorului ca în schimbul celor promise să fie de acord
cu schimbarea membrilor clubului, ajungându-se la o înţelegere în acest sens.
După câteva zile a fost sunat de ##### #### care i-a spus să meargă la stadion pentru a-i
da suma de 30.000 lei remisă de inculpat pentru jucători, sumă care trebuia împărţită jucătorilor în
baza promisiunii făcute de către inculpat. I-a comunicat lui ##### #### că nu este de acord,
deoarece nu era suma promisă jucătorilor și nu dorea să fie acuzat de jucători că este mincinos. În
final, ##### #### și ##### ###### au împărțit această sumă jucătorilor. Pe lângă suma de 30.000
lei predată jucătorilor de cei doi menţionaţi anterior, inculpatul i-a mai remis într-o altă ocazie
suma de 20.000 lei pentru a fi împărțită jucătorilor conform promisiunii făcute.
La finalul lunii octombrie 2015 martorul a solicitat Consiliului local spre aprobare,
eșalonarea plății sumei de 317.000 lei, cerere care a fost respinsă, după care inculpatul l-a trimis
pe șeful Serviciului de Audit din cadrul Primăriei la sediul clubului pentru a întocmi un raport de
audit în legătură cu această sumă. Șeful serviciului a întocmit acest raport și a constatat că aspectele
sesizate de A.C.S. F.C.M. #### Mare sunt reale.
Deşi la data de 17 august 2015 a depus la Primăria Municipiului #### Mare adresa prin
care am adus la cunoștința clubului datoria de 317.000 lei pe care clubul o avea față de Primărie,
la data de 22.08.2015, Consiliul a mai aprobat la inițiativa inculpatului finanțarea clubului cu încă
o sumă de bani al cărui cuantum nu şi-l aminteşte.
Instanţa reţine că şi acest aspect este suţinut de încrisurile predate organelor de urmărire
penală de către Primăria Municipiului Cluj-######.
De altfel, în declaraţia din data de 02.06.2020 martorul a precizat că FCM #### Mare a
primit finanţare de la Consiliul local în mod constant, chiar dacă a figurat cu datorii la stat, iar
iniţiativa finanţării a aparţinut întotdeauna inculpatului.
Când a întocmit adresa menționată în legătură cu suma de 317.000 lei, scopul a fost de a
curăța clubul și de a returna sumele încasate ilegal de la Primăria #### Mare. Este real că pentru
restabilirea ordinii de drept în cadrul clubului, respectiv pentru a achita suma de 317.000 lei a
depus la Primărie facturi falsificate, iar suma a achitat-o cu banii obținuți în mod legal, respectiv
creditul de care a făcut mențiune anterior în declarația dată.
Pentru finanţarea clubului de fotbal inculpatul i-a recomandat câteva societăți pentru a lua
legătura cu conducerea lor pentru a încerca să obțină sponsorizări de la acestea în schimbul
contraprestaţiei în publicitate. Astfel, două dintre societăţile indicate de inculpat au fost Hidro
Construcţia și Fluid Group Hagen. Inculpatul i-a comunicat inclusiv suma pe care să o solicite ca
sponsorizare de la aceste societăți, respectiv 150.000 euro. Martorul a luat legătura telefonic cu
directorul general de la Fluid Group Hagen cu care s-a întâlnit.
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Acesta a solicitat că să îi trimită un contract în care să menționeze suma de 150.000 euro
cu titlu de sponsorizare, lucru pe care #### ######## l-a făcut, însă ulterior contractul a fost
modificat, obținând de la aceștia doar suma de 600.000 lei, virată în contul clubului. I-a adus la
cunoștință inculpatului de obținerea sumei de 600.000 lei, din care acesta i-a solicitat suma de
400.000 lei, sumă menționată pe un bilețel pe care i l-a arătat în anexa biroului său, restul putând
să rămână în contul clubului. I-a transmis nemulţumirea sa inculpatului, respectiv că existau datorii
ale clubului inclusiv către bugetul de stat. Inculpatul i-a spus că nu trebuie să achite datoriile către
bugetul de stat. Inculpatul i-a spus că are nevoie de această sumă de 400.000 lei pentru campania
sa electorală și să nu îşi facă probleme că va asigura în continuare finanțarea clubului cu suma de
aprox. 1.000.000 lei de la bugetul local. Martorul a precizat că era convins că inculpatul nu ar mai
fi finanțat clubul de fotbal, iar el colabora deja cu organele de anchetă, astfel că a acceptat remiterea
sumei respective.
Aceste aspecte se coroborează cu înregistrările audio efectuate de #### ########, cât şi
cu procesul-verbal de flagrant, procesele-verbale de redare a înregistrărilor ambientale autorizate
de judecătorul de drepturi şi libertăţi şi cu alte mijloace de probă.
Instanţa reţine că modul în care s-au petrecut faptele indică o înţelegere prealabilă între
respectiva societate şi inculpat, cel mai probabil privind finanţarea în condiţii ilegale a campaniei
electorale. Inculpatul a folosit clubul de fotbal ca paravan şi a condiţionat finanţarea de la bugetul
local de remiterea a 400.000 lei din sponsorizarea respectivă. Oricum, în planul infracţiunii de
luare de mită nu prezintă înrâurire acest aspect al înţelegerii dintre inculpat şi societatea respectivă.
În ziua următoare a avut loc o altă discuție între martor și inculpat, în care l-a întrebat câți
bani poate să scoată într-o singură tranșă din bancă, iar martorul a spus că cca. 100.000 lei.
Inculpatul i-a comunicat să nu scoată sume mari, ci sume mici și să aibă grijă să întocmească
documentele justificative așa cum a mai procedat până în acel moment. Discuţia a avut loc în anexa
biroului inculpatului. Acest aspect se coroborează cu înregistrările audio efectuate de ####
######## din proprie iniţiativă.
La data de 25.04.2016 tot în anexa biroului inculpatului, a avut loc o altă discuție între
martorul ####, inculpatul ######### și martorul #### #####, în care inculpatul i-a solicitat ca din
suma stabilită (de 400.000 lei) să îi remită lui #### #### ##### cca. 5.000 euro pe care #### #####
o solicitase în numele inculpatului de la o terță persoană. Astfel, #### ##### luase pentru inculpat
de la o terță persoană un împrumut în sumă de 20.000 euro, iar această sumă de 5.000 euro
reprezenta o parte din acest împrumut.
Martorul a preciat că nu a solicitat el împrumut suma de 20.000 euro.
La data de 26.04.2016, martorul s-a deplasat la primărie, inculpatul întrebându-l cât poate
să îi livreze în ziua respectivă, iar martorul i-a comunicat că îi poate remite suma de 30.000 lei,
bani pe care martorul i-a lăsat pe raftul din anexa biroului așa cum i-a solicitat, banii prinşi cu
banderole, așa cum i-a primit de la bancă, motiv pentru care a fost certat de către inculpat,
spunându-i să nu îi mai aducă niciodată banii înveliți în banderole, banderole pe care, de altfel,
inculpatul le-a desfăcut de pe bani și le-a pus în buzunarul de la haina martorului. Bancnotele au
fost din cupiura de 200 lei, respectiv de 50 lei. Cu acea ocazie i-a comunicat inculpatului că D.N.A.
i-a cerut extrasul de cont aferente lunilor în care i-a remis acestuia banii (martie, iulie și septembrie
2015). L-a întrebat pe inculpat dacă mai ştie cineva de acele sume de bani, iar inculpatul a răspuns
că nu. După ce a plecat martorul, a urmat acțiunea D.N.A. privind flagrantul efectuat în cauză.
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La întrebările adresate de procuror, martorul a precizat următoarele:
Suma de 200.000 euro pe care i-a remis-o inculpatul pe parcursul a circa 2 ani (în perioada
2013 – 2015) a fost predată pentru plata salariilor angajaților trustului de presă. Suma de 50.000
lei (în două tranşe separate) pe care inculpatul a predat-o către clubul de fotbal era pentru a achita
jucătorilor primele promise. Nu s-a pus niciodată problema că această sumă ar reprezenta un
împrumut și că martorul ar trebui să restituie această sumă inculpatului. Inculpatul nu l-a
împrumutat niciodată cu vreo sumă de bani. Nu i-a cerut niciodată sume de bani împrumut pentru
el personal.
Martorul #### ######## a susţinut că, la data de 26.04.2016, a fost chemat la primărie de
către inculpat, nu s-a dus din proprie iniţiativă.
Referitor la înregistrările telefonice puse la dispoziția D.N.A., a precizat că au fost făcute
cu telefonul mobil personal pe care l-a lăsat la dispoziția organelor de urmărire penală. A folosit
laptopul personal pentru a transfera din telefon pe suport optic înregistrările respective. Suporții
optici i-a pus la dispoziția organelor de urmărire penală. Laptopul nu l-am pus la dispoziția
organelor de urmărire penală, nu i-a fost solicitat acest lucru.
Din a doua parte a declaraţiei date de martorul #### ######## la data de 07.04.2017 (f.
68-73, vol. II d.u.p.), care cuprinde răspunsurile la întrebările adresate de avocaţii inculpatului şi
de inculpat rezultă următoarele: A formulat două plângeri penale, ambele împotriva numitului
##### ####, una pentru că am fost hărţuit şi ameninţat de către acesta, iar cealaltă pentru comiterea
infracţiunilor de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, influenţarea declaraţiilor şi a infracţiunii
prev. de art. 273 din C. pen. A formulat aceste plângeri penale ambele înregistrate la Parchetul de
pe lângă Judecătoria #### Mare, întrucât după flagrantul din aprilie 2016, pe perioada mai multor
luni, ##### #### a început să îl hărţuiască şi să îl ameninţe, motivul fiind faptul că a depus denunţul
contra inculpatului. Martorul a prezentat instanţei copii ale plângerilor şi mai multe mesaje listate
transmise de acest martor.
Referitor la anexa de lângă biroul inculpatului în care martorul a menţionat că a depus suma
de 30.000 lei, la data de 26.04.2016, martorul a precizat că este o anexă la care are acces doar
inculpatul. Încăperea are două uşi, una ce face legătura cu biroul inculpatului, iar cealaltă face
legătura cu holul instituţiei, însă este închisă. A arătat că întotdeauna a intrat prin biroul primarului
apoi în anexă, iar nu direct în anexă. Raftul se afla pe partea stângă, raportat la modul cum se intra
în această anexă.
Martorul a arătat că facturile fictive pe care le-am întocmit au însumat 317.000 lei (sumă
datorată bugetului primăriei) şi pe care am achitat-o integral în luna ianuarie 2016, sens în care a
luat un credit din bancă, pe care l-a garantat personal.
Inculpatul cunoştea de fictivitatea facturilor întocmite, deoarece, în luna august 2014, când
martorul #### a descoperit datoria pe care o avea clubul către terţe persoane, jucători şi altele în
sumă de aprox. 150.000 lei, inculpatul i-a sugerat să vorbescă cu vechea conducere care ar fi urmat
să îi spună cum să procedeze pentru a achita această datorie din banii ce urmau a fi alocaţi de către
primărie.
Inculpatul i-a predat direct lui ##### Lung suma de 280.000 euro, pentru achiziţionarea
societăţii de presă (aspect confirmat de martorul Lung ##### în declaraţiile date), iar martorului
#### ######## i-a dat pe parcursul a doi ani şi jumătate suma de circa de 200.000 euro pe care a
folosit-o integral pentru buna funcţionare a societăţiiv (cum a arătat în ultima declaraţie pentru
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plata facturilor şi a angajaţilor). Sumele de bani au fost predate de inculpat doar cash direct sau
prin alte persoane (anume Somay ######## – chestiune conformată şi de martora Somay).
Inculpatul i-ar fi dat suma de 50.000 euro pentru achiziţionarea unei licenţe TV AXA în
perioada septembrie – octombrie 2013.
Martorul a arătat că după părerea sa inculpatul i-a cerut sumele de bani care fac obiectul
cauzei, deoarece nu avea bani. De asemenea, a precizat că nu cunoaşte dacă sumele remise de
inculpat pentru achiziţionarea şi funcţionarea SC ###### ##### SRL au reprezentat bani personali
sau i-a primit din alte surse.
Inculpatul i-a cerut să cesioneze din SC ####### ######## ##### SRL doar trustul de
presă, care reprezenta partea curată din societate, #### ######## urmând să rămân cu o societate
plină de datorii, respectiv datorii către stat, către bugetul primăriei, către terţe persoane, întrucât
această societate aşa a fost achiziţionată. SC ###### ##### SRL a fost achiziţionată de la început
cu datorii, denumirea a fost schimbată în SC ########## ##### SRL (aspecte confirmate de
înscrisurile de la dosar şi de martorul Lung #####).
A fost dorinţa inculpatului să fie achiziţionată prin intermediul lui #### ########. Din
această societate doar o parte, respectiv doar licenţele au fost trecute pe SC ####### ########
##### SRL, al cărui administrator a fost tatăl martorului, societate nou înfiinţată, exact pentru
scopul de mai sus, respectiv preluarea licenţelor. Nu i-a convenit ca el să rămână cu SC
########## ##### SRL, plină de datorii. Ar fi fost de acord cu solicitarea inculpatului dacă acesta
ar fi fost de acord să-i predea lui ####### ######## toată societatea, atât partea cu datorii, cât şi
trustul de presă cu licenţele, ## ########## ## # #### ##### #########. În plus, a avut o
înţelegere cu inculpatul în sensul că martorul va fi renumerat cu suma de 2.000 de euro pe lună,
pe perioada cât conducea activitatea trustului de presă, iar timp de două sau trei luni (vara lui
2013), a susţinut financiar trustul, din bani proprii. Astfel, martorul susţine că avea de încasat
pentru cele arătate o sumă globală de circa 60.000 euro (chestiunea este confirmată de înregistrările
efectuate de #### ########), din care inculpatul i-a dat circa 20.000 euro. Martorul dorea să
rezolve partea financiară cu inculpatul înainte de a preda trustul de presă.
Referitor la suma de 60.000 euro, martorul a precizat că doar inculpatul, #### ##### şi
Somay ######### cunoşteau aceste aspecte, întrucât au fost prezenţi la discuţiile purtate cu
inculpatul. Cei 20.000 euro i-a primit de la inculpat în luna noiembrie 2015. Inculpatul a fost cel
care a condiţionat finanţarea clubului de către primărie, în schimbul cesionării licenţelor.
În perioada #########, suma totală avansată de inculpat pentru achitarea diverselor
cheltuieli aferente activităţii clubului de fotbal a fost de 110.000 lei, fiind compusă din 60.000 lei,
bani scoşi de ###### din contul HCM #### Mare, deschis la ###, şi pe care martorul a predat-o
jucătorilor cu titlu de drepturi salariale restante, spunându-le că le-a fost trimisă de inculpat,
întrucât aşa a cerut inculpatul; 30.000 lei daţi de inculpat numiţilor ##### #### şi ##### care au
fost apoi duşi jucătorilor şi împărţiţi lor, cu titlu de prime; 20.000 lei pe care inculpatul i-a dat
martorului #### pentru jucători, tot cu titlu de prime, martorul împărţind suma jucătorilor
spunându-le că provine de la inculpat.
Inculpatul nu i-a trimis o sumă de bani, prin intermediul lui #### ###### pentru a o împărţi
jucătorilor.
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Este adevărat că a cerut sume de bani cu titlu de împrumut de la diverse persoane, inclusiv
de la inculpat, dar acesta din urmă nu i-a dat. Avea nevoie de aceste sume pentru a acoperi diverse
cheltuieli ale clubului, lucru pe care l-a şi comunicat persoanelor împrumutătoare.
În discuțiile avute cu inculpatul i-a spus că atâta timp cât clubul are datorii, primăria nu
poate susține financiar clubul, sens în care nu era de acord ca primăria să aloce sume de bani pentru
susținerea clubului. Inculpatul i-a spus acest lucru în cursul lunii februarie 2016, după ce licențele
TV au fost anulate. La acel moment clubul avea datorii către bugetul de stat, alte datorii nu existau.
Este adevărat că o entitate sportivă nu putea fi finanțată în condițiile în care figura cu datorii
către stat, însă clubul s-a aflat în aceeași situație, atât în 2013, cât și în 2014 și în 2015, iar clubul
a fost finanţat de la bugetul local. Mai mult, în data de 09.12.2015, deși clubul avea datorii către
stat, clubul a fost finanțat de către primărie, la inițiativa inculpatului, cu suma de 670.000 lei.
Singura dată când inculpatul a refuzat să finanțeze clubul, a fost în februarie 2016, când ia cerut și un certificat fiscal, din care să reiasă că entitatea sportivă în discuție nu avea datorii către
stat. În perioada #########, au fost 7 sau 8 momente în care primăria a alocat bani pentru
finanțarea clubului, cu toate că avea datorii la stat, toate finanțările fiind făcute la inițiativa
inculpatului și niciodată pe parcursul acestei perioade inculpatul nu i-a cerut martorului #### un
certificat fiscal, care să releve existența sau lipsa datoriilor clubului către stat.
În plus, când inculpatul i-a solicitat suma de 400.000 lei, i-a spus că dacă îi dă această
sumă, va aloca suma de 1.000.000 – 1.200.000 lei pentru finanțarea clubului.
În luna decembrie 2015, clubul figura cu două tipuri de datorii: una către bugetul local suma de 317.000 lei și alta către bugetul statului, circa 200.000 lei. La inițiativa inculpatului, la
data de 09.12.2015, s-a aprobat finanțarea clubului cu suma de 670.000 lei, sumă care a fost
achitată integral către club la începutul anului 2016. Or, ordonatorul de credite, deci cel care aproba
finanțarea era inculpatul și dacă această finanțare era ilegală putea să o refuze. Suma de 317.000
lei, datoria către bugetul local a achitat-o integral la data de 21.01.2016.
În februarie 2016, clubul figura cu datorii către stat în sumă de aprox. 200.000 lei. Către
bugetul local nu figura cu datorii, întrucât le achitase în ianuarie 2016, prin creditul pe care l-am
luat, în numele clubului, pe numele acestuia, dar pe care l-a garantat personal cu bilete la ordin
avalizate.
Martorul i-a comunicat inculpatului că nu poate să susțină clubul din lipsă de resurse
financiare, sens în care a trimis și o adresă către primărie cu nr. 13806/28.03.2016, prin care a
arătat că este dispus la orice formă de negociere, respectiv susținere financiară, asociere sau
preluarea clubului de către municipalitate.
După arestarea inculpatului, în iulie 2016, primăria a interzis accesul echipei de fotbal pe
stadion.
Din împrumutul de 20.000 euro luat de #### ##### în anul 2015, nu a primit 5.000 euro
pentru club. A primit însă de la inculpat suma de circa 18.000-20.000 lei, pe care i-a folosit pentru
a acoperi anumite cheltuieli privind trustul de presă (SC ########## SRL).
Când a formulat denunțul doar două persoane au știut despre el și anume soția martorului
și #### #####, cercetat la rândul său în celălalt dosar penal de către D.N.A. I-a spus lui #### #####
să vină și să facă împreună denunțul și să spună adevărul. Inițial #### ##### a fost de acord, dar
în final s-a răzgândit.
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Este posibil să o fi trimis pe Czigler ##### la bancă să ducă anumite documente, dar
niciodată nu a trimis-o cu ordine de plată sau certificate de depunere în alb.
În declaraţia din data de 02.06.2020, la întrebările adresate de avocatul inculpatului,
martorul #### ######## a precizat că la momentul formulării denunţului era cercetat într-un
singur dosar penal instrumentat de D.N.A., fiind suspectat de complicitate la acte incompatibile cu
funcţia, în respectvul dosar fiind cercetat şi inculpatul. În acel dosar s-a dispus clasarea faţă de
#### ########.
Martorul a relatat că inculpatul nu l-a împrumutat cu vreo sumă de bani pentru demararea
unei afaceri în Austria.
Martorul a arătat că de la momentul realizării flagrantului la biroul inculpatului între el şi
#### ##### a încetat orice fel de relaţie. #### ######## a mai arătat că #### ##### a primit de la
el suma de 5.000 euro la solicitarea lui ######### ####### care ar fi pretins mita, însă #### #####
nu ar fi cunoscut titlul cu care ######### ####### i-a solicitat lui #### ######## să-i remită
respectiva sumă lui #### #####.
Toate discuţiile purtate cu inculpatul au avut loc la solicitarea acestuia din urmă, secretara
acestuia anunţându-l telefonic cu privire la întâlnirile stabilite. Inclusiv întâlnirea din ziua
flagrantului ar fi fost stabilită de inculpat.
Martorul a mai arătat că auditul primăriei a fost dispus de inculpat după ce martorul solicitat
a primăriei o variantă de soluţionare pentru a se continua finanţarea clubului de la bugetul local.
Inculpatul cunoştea că martorul întocmea facturi fictive pentru a acoperi lipsurile din contabilitatea
clubului de fotbal.
Tehnica de înregistrare a fost montată cu o zi de înainte de flagrant de către procurorul de
caz şi un angajat al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj (aspect care se coroborează cu procesleverbale de punere în executare a mandatului de supraveghere emis de judecătorul de drepturi şi
libertăţi).
Martorul nu a cunoscut ca Primăria Cluj-###### să fi formulat plângere contra sa.
Martorul a afirmat că nu a participat la o discuţie în care procurorul să îi fi spus lui ####
##### că poate să îl înregistreze pe inculpat şi că ar putea conduce discuţia în direcţia celor care
ar urma să fie denunţate.
Declaraţiile martorului #### ######## se coroborează fidel cu alte mijloace de probă:
înregistrările efectuate de #### ######## cu propriul telefon mobil, procesele-verbale de redare a
înregistrărilor ambientale autorizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi, procesul-verbal de
constatare a infracţiunii flagrante, declaraţiile martorilor Lung #####, #### #######, ########
####### ş.a., cu înscrisurile de la dosar etc. Vom detalia în continuare modalitatea în care se
coroborează şi interpretarea probatoriului.
#### În ceea ce priveşte achiziţia trustului de presă SC ###### ##### SRL (devenită la
scurt timp SC ########## ##### SRL), activitatea trustului de presă şi pretinsele împrumuturi
acordate de inculpat pentru achiziţia (prin cesiune) părţilor sociale ale societăţii de presă şi
funcţionarea trustului de presă
Achiziţia trustului de presă SC ###### ##### SRL (devenită la scurt timp SC ##########
##### SRL) şi numirea lui #### ######## ca preşedinte executiv al A.C.S. F.C.M. #### Mare,
respectiv relaţia dintre inculpat şi #### ######## în ceea ce priveşte activitatea celor două entităţi
juridice menţionate prezintă însemnătate în cauză, deoarece explică motivele pentru care
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######### ####### ar fi condiţionat îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu privind finanţarea
clubului de fotbal de la bugetul local de cedarea SC ####### ######## ##### SRL (care preluase
două licenţe radio şi TV de la SC ########## ##### SRL). De asemenea, prezintă însemnătate şi
în ceea ce priveşte motivul „novării” ilicite a obiectului mitei.
Referitor la achiziţia trustului de presă, din copia declaraţiei date în calitate de suspect la
data de 20.08.2014 de ######### ####### într-un alt dosar nr. ##/P/2013 al D.N.A. – Serviciul
Teritorial Cluj (f. 6-17, vol. III d.u.p.) reise că a susţinut în esenţă următoarele:
Cu privire la vânzarea de către grupul Inserv a trustului de presă EMaramureş (denumit la
acel moment SC ###### ##### SRL), inculpatul a afirmat că martorul Lung ##### ##### l-ar fi
rugat ca, în situaţia în care cunoaşte o persoană care doreşte să achiziţioneze trustul de presă, să îl
contecteze sau să îl pună în legătură cu respectiva persoană.
Acest prim aspect este contrazis de martorul Lung audiat în prezenta cauză.
Din această declaraţie rezultă că trustul de presă era cotat ca cel mai bun de pe piaţă şi era
interesul său ca primar şi om politic ca cel care prelua trustul de presă să fie o persoană apropiată
lui. Una dintre persoanele era prietenul său #### #####. L-a pus în legătură pe #### ##### cu
Lung ##### #####, dar tranzacţia nu s-a finalizat, deoarece #### ##### avea anumite probleme
cu cazierul fiscal, astfel că #### ##### a transmis informaţia privind achiziţia trustului de presă
unei alte persoane, #### ########, un alt prieten al inculpatului (în realitate #### ######## şi
######### ####### nu doar că nu erau prieteni, dar nici nu se cunoşteau la nivel personal).
Apoi a avut o discuţie cu ##### Lung privind preţul cedării părţilor sociale, fiind doar o
simplă informare, apoi ######### ####### a transmis informaţia mai departe lui #### ########.
Inculpatul a susţinut că #### ######## s-ar fi împrumutat de la #### ##### şi de la alte persoane
pentru achiziţia trustului de presă.
Este lesne de observat că aceste aspecte sunt contrazise de declaraţiile martorilor ####
########, Lung ##### ##### şi chiar de declaraţiile date de #### #####, apropiat al inculpatului.
Inculpatul a susţinut că #### ######## a devenit acţionar majoritar şi că preţul cesiunii a
fost plătit în tranşe, #### ######## predându-i lui ######### ####### sume de bani în cuantum
total de 250.000 euro, pentru a le remite mai departe lui Lung ##### #####.
Instanţa observă că aceste afirmaţii sunt în vădită contradicţie cu declaraţiile inculpatului
######### ####### din prezentul dosar cu privire la provenienţa sumelor de bani, cât şi cu
declaraţiile mai multor martori audiaţi în această cauză.
Din copia declaraţiei martorului Lung ##### ##### din data de 18.06.2013 din dosarul nr.
##/P/2013 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj (f. 18-21, vol. III d.u.p.) a reieşit că, la începutul
lunii ianuarie 2013 s-a întâlnit cu ######### ####### şi i-a comunicat că doreşte să vândă SC
###### ##### SRL, deţinută de grupul Inserv, sens în care l-a întrebat dacă nu cunoaşte persoane
interesate. A fost contactat ulterior de acesta, după câteva zile, şi au stabilit o întâlnire, ocazie cu
care a cerut detalii despre societate, afirmând că dacă găseşte pe cineva interesat îl anunţă. Apoi la recontactat afirmând că a găsit o societate germană, după care l-a recontactat afirmând că ar fi
interesat #### #####. S-a întâlnit cu #### ##### fără să negocieze cu acesta, interesându-se doar
de documentele necesare. După câteva zile #### ##### a revenit şi a afirmat că nu mai poate
achiziţiona, deoarece avea menţiuni în cazierul fiscal cu privire la una dintre societăţile deţinute.
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La începutul lunii februarie 2012 a fost contactat din nou de ######### #######, ocazie
în care i-a comunicat că ar fi interesată o altă persoană #### ########, care a fost angajat ca
director al uneia dintre societăţile deţinute de martor.
Negocierile prinvind achiziţionarea părţilor sociale ale societăţii au fost purtate cu
inculpatul ######### #######, fiind de faţă şi un alt asociat ####### #####.
Astfel, la începutul lunii februarie a stabilit cu ######### ####### să înstrăineze
societatea lui #### ########, în schimbul sumei de 280.000 euro, ######### ####### garantând
achitarea acestei sume, fără să preciezeze în mod expres că el va cumpăra „firma”. Suma urma să
fie plătită în 5-6 rate, fără a se stabili modalităţile de plată. De documentaţia de înstrăinare s-a
ocupat administratorul societăţii, ####### #####.
În februarie sau martie 2013 s-a semnat contractul de cesiune cu titlu gratuit a părţilor
sociale, fără să îşi amintească cine a solicitat să se menţioneze că cesiunea a avut loc cu titlu gratuit
(aspect nereal).
În perioada martie-aprilie 2013 a primit personal de la inculpatul ######### ####### în
4-5 tranşe suma de 280.000 euro, în numerar, la sediul societăţii Inserv. Întrebându-l pe inculpat
cum va recupera respectiva sumă, acesta i-ar fi comunicat că nu îl priveşte. Ulterior, SC ######
##### SRL şi-a schimbat numele în SC ########## ##### SRL.
Din furnizarea de informaţii nr. 796618 a O.N.R.C. (f. 332, vol. III d.u.p.) privind SC
########## ##### SRL, această societate a fost înfiinţată la 16.10.2008, schimbându-şi
denumirea la data de 26.02.2013, asociaţi fiind #### #### ###### – 51,92% şi #### ######## –
48,07%. Administrator a fost #### #### ###### până la data de 03.12.2015, când urmare a
deschiderii procedurii insolvenţei a fost numit administrator judiciar provizoriu ####### #####.
Ca atare, reţinem că SC ###### ##### SRL şi-a schimbat numele în SC ########## #####
SRL, imediat după cesiunea aparent gratuită a părţilor sociale de către grupul Inserv către ####
#### ###### şi #### ######## – 48,07%.
Conform înscrisurilor – copii parţiale ale proceselor-verbale de redare a convorbirilor
telefonice interceptate într-o altă cauză (f. 181 şi urm. vol. IV d.i.) – depuse la prezentul dosar de
inculpat, între ######### ####### şi #### ######## au existat mesaje referitoare la solicitările
adresate de #### ######## inculpatului ######### ####### privind remiterea unor sume de bani
în cursul anului 2013 pentru derularea activităţilor curente a trustului de presă. #### îl ţinea la
curent pe inculpat cu privire la plăţile care trebuiau efectuate: 02.05.2013 - „Să nu uiţi te rog că
azi am zis că dăm primele de paşti”.
Potrivit declaraţiilor martorului ##### #### din 06.06.2018 (f. 187, vol. V d.i.) şi din
11.01.2021 (f. 94-95, vol. XI d.i.) – şoferul inculpatului în perioada 2011-prezent – în cursul anilor
#########, inculpatul l-a trimis la #### ######## de vreo 10-15 ori pentru a-i duce sume de bani
provenind de la inculpat pentru ####, cu titlu de împrumut. De câte ori îi preda banii lui ####
######## martorul îi comunica să îi numere, lucru pe care îl făcea în fața sa, iar dacă era vorba de
sume mai mici trebuia să îi restituie lui ######### în 2-3 zile, iar dacă suma era mai ridicată
trebuia să îi restituie în 1-2 săptămâni. Sumele erau între 2.000 lei şi 10.000 lei. #### ######## ar
fi avut nevoie de aceste sume de bani pentru activitatea clubului de fotbal. Au fost cazuri în care
după ce îi preda banii lui #### ########, acesta îl suna pe ######### ####### și îi spunea că
avea nevoie de o sumă de bani mai mare, respectiv că o va restitui.
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Martorul a afirmat că ar cunoaşte de restituirea a două împrumuturi de către #### ########
către inculpat, în sumă de 3.000 lei, respectiv 5.000 lei, sume pe care le-a trimis prin martor
inculpatului.
Referitor la această declaraţie, în primul rând acest martor se află în relaţie de dependenţă
în raport cu inculpatul. În al doilea rând, în perioada ######### #### a primit bani frecvent de la
inculpatul ######### #######, însă pentru susţinerea activităţii trustului de presă SC ##########
##### SRL, care în fapt aparţinea inculpatului. De altfel, #### ######## a devenit preşedinte
executiv al clubului de fotbal doar în luna iulie 2014. Din aceste motive, declaraţia acestui martor
este lipsită de fiabilitate şi credibilitate, astfel că nu poate fi avută în vedere.
Potrivit declaraţiilor martorului #### ###### din data de 09.05.2018 (f. 67-68, vol. V d.i.),
respectiv din data de 25.01.2021 (f. 179-180, vol. XI d.i.) – prieten de familie cu inculpatul – l-a
cunoscut pe #### ######## prin intermediul inculpatului probabil în cursul anului 2012, ca
director al trustului de presă EMaramureș. Într-o discuţie cu mama inculpatului, aceasta i-a
confirmat că ea și fiul său au achiziționat trustul de presă. Inclusiv #### ######## i-a confirmat
acest lucru, afirmând că prin intermediul lui inculpatul a achiziționat trustul de presă. ####
######## l-a întrebat pe martor în perioada ######### dacă doreşte să cumpăre acest trust de
presă. Această propunere i-a fost făcută inclusiv de inculpatul ######### ####### şi mama
acestuia. Le-a spus că nu este interesat de o asemenea achiziție.
Cu toate acestea, în a doua declaraţie dată în cursul judecăţii acest martor a susţinut că de
fapt se zvonea prin oraş că #### ######## a achiziţionat trustul de presă cu bani de la inculpat
(daţi cu titlu de împrumut) şi că nu cunoaşte de ce a cumpărat #### ######## acel trust de presă.
Instanţa reţine că nu există absolut nicio justificare pentru această modificare a declaraţiei
din partea martorului.
Din copia procesului-verbal de certificare a înregistrărilor întocmit la data de 02.09.2013
în dosarul nr. ##/P/2013 al P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj, copie înaintată de la
dosarul nr. ####/100/2018/a1 al Curţii de Apel Cluj – Secţia penală şi de Minori (f. 207-250, vol.
XII d.i.) reiese că, în lunile martie-aprilie 2013, #### ######## se consulta cu inculpatul în tot
ceea ce presupunea administrarea trustului de presă SC ########## ##### SRL (Emm). Inculpatul
a stabilit cine erau persoanele care urmau să lucreze în cadrul trustului de presă (f. 222, vol. XII
d.i.), respectiv recondiţionarea clădirii, organigrama împreună cu #### ######## (f. 222-224, vol.
XII d.i.). #### ######## se consulta cu inculpatul cu privire la chestiunile legate de administrarea
trustului şi sumele de bani disponibile sau necesare. De asemenea, ######### ####### îi
transmitea lui #### conduita pe care trebuia să o adopte în relaţia cu anumite persoane ca
administrator al trustului de presă (f. 221, vol. XII d.i.). Inculpatul stabilea cine era angajat sau
concediat (f. 229, vol. XII d.i.) şi tot el punea la dispoziţie fondurile necesare pentru orice fel de
plăţi ale societăţii de presă (f. 229, 243, vol. XII d.i.). De asemenea, inculpatul stabilea cine era
promovat de către trustul de presă (f. 239-240, vol. XII d.i.). Aşadar, nu erau în discuţie
împrumuturi, inculpatul comportându-se ca un veritabil proprietar al societăţii de presă.
În plus faţă de aceste mijloace de probă, deosebit de relevante sunt declaraţiile martorului
LUNG ##### ##### din etapa judecăţii – datele de 12.07.2018, respectiv de 19.10.2020 (f. 50-51,
vol. VI d.i., f. 45-46, vol. X d.i.) –, fost acționar majoritar al SC ###### ##### SRL #### Mare
care în anul 2013 (luna februarie) a cesionat aceste acțiuni în favoarea lui #### ########, cu titlu
gratuit (în realitate a fost plătită suma de 280.000 euro, bani lichizi, în 4-5 tranşe).
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Lung ##### ##### a indicat că, la sfârșitul anului 2012 începutul anului 2013, a fost
contactat telefonic de către ######### ####### care l-a întrebat dacă mai este valabilă dorința
martorului de a înstrăina firma, iar martorul a răspuns afirmativ. Inculpatul i-a adus la cunoștință
că este posibil să fie contactat de o societate din Germania, lucru nerealizat în final. Ulterior, a fost
contactat de #### ##### care a vrut și el să preia societate (în prealabil ######### ####### i-a
vorbit martorului despre acest posibil investitor – declaraţia din 19.10.2020), dar nu s-a concretizat
afacerea nici cu acesta din cauza unor probleme pe care #### ##### le avea cu una din societăţile
pe care le deţinea.
În luna februarie sau martie 2013, inculpatul ######### ####### l-a sunat din nou și i-a
spus că este posibil să fie contactat de #### ######## care ar vrea să preia el SC ###### #####
SRL. În perioada imediat următoare, inculpatul l-a contactat și i-a spus că îi va plăti el suma de
280.000 euro pentru înstrăinarea firmei, dar firma va fi preluată de #### ########. Martorul nu
cunoaşte ce înţelegere a fost între ######### ####### și #### ########.
Întrebat de avocatul inculpatului dacă martorul își menține o afirmație făcută într-o
declarație pe care a dat-o într-un alt dosar penal, respectiv ”în perioada martie aprilie 2013 personal
am primit de la ######### ####### în 4 sau 5 tranșe suma de 280 mii euro; menționez că l-am
întrebat pe ######### ####### cum își va recupera suma de bani de la ####, iar acesta mi-a
răspuns că nu mă privește”, martorul a răspuns afirmativ. Aceast aspect a fost reluat şi în ultima
declaraţie a martorului. Ultima tranşă de bani ar fi fost achitată în luna martie/aprilie 2013.
Martorul a precizat că a presupus că inculpatul ######### ####### este cel care preia în
fapt această societate, chiar dacă #### ######## ar fi urmat să figureze oficial în acte. În perioada
cedării trustului de presă între martorul Lung ##### ##### şi inculpat au avut loc mai multe discuţii
telefonice referitoare la cesiune. În acea perioadă a discutat cu #### ######## doar în momentul
în care a „venit să preia hârtiile”. Martorul a afirmat că preţul tranzacţiei a fost negociat doar cu
inculpatul ######### #######.
Instanţa reţine că acest comportament al lui #### nu este cel al unui investitor, ci al unui
prepus.
Întrebat dacă este posibil ca inculpatul să îl fi împrumutat cu acești bani pe #### ########,
martorul a răspuns este posibil şi a precizat că era vorba despre suma de 280.000 EUR, iar nu de
400.000 EUR.
Martorul Lung ##### ##### este o persoană lipsită de vreun interes în această cauză,
declaraţia lui având o deosebită relevanţă în planul relaţiilor dintre #### ######## şi #########
#######.
Instanţa apreciază că nu se punea problema să fie în discuţie un veritabil împrumut între
######### ####### şi #### ########, de vreme ce inculpatul a avut iniţiativa achiziţionării
trustului de presă, a propus diferite persoane fizice sau juridice pentru achiziţia trustului de presă,
el l-a implicat pe #### în tranzacţie şi tot inculpatul a plătit integral preţul cesiunii părţilor sociale.
De altfel, toate discuţiile cu proprietarul trustului de presă au fost purtate sau mijlocite de
inculpatul ######### #######. Preţul tranzacţiei a fost negociat cu inculpatul #########
#######.
Ca atare, reţinem că, potrivit înţelegerii reale dintre ######### şi #### ########,
proprietarul real al trustului de presă a devenit începând cu anul 2013 inculpatul #########
#######.
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Prin declaraţiile date la data de 09.05.2018 (f. 64-65, vol. V d.i.) şi la data de 25.01.2021
(f. 181, vol. XI d.i.) martora ###### ########### ##### ########, veche cunoştinţă a
inculpatului, director la Compania de ### ##### S.A. #### Mare, a susţinut că, până în anul 2013,
a fost întrebată de inculpatul ######### ####### și de mama acestuia în privinţa persoanei
domnului #### ########, martora, fostă angajată a B.C.R., având referințe bune raportat la faptul
că își respecta angajamentele de creditare. Martora a afirmat că a participat la câteva evenimente,
zile de naștere, la care a participat și inculpatul ######### şi mama acestuia, iar motivul pentru
care a fost întrebată mai ales de către aceasta din urmă era legat de faptul că ######### #######
l-ar fi împrumutat pe #### ######## cu o anumită sumă de bani, iar aceasta se temea că nu o să îi
mai restituie. Martora a afirmat că nu cunoaşte cuantumul sumei împrumutate, nici cu ce titlu
inculpatul l-ar fi împrumutat pe #### ########, cunoscând doar că era legat de SC ##########
##### SRL.
Această declaraţie nu se coroborează cu niciun mijloc de probă din cele menţionate
anterior. În plus, cuprinde date indirecte referitoare la pretinsul împrumut acordat de inculpat
martorului #### ########. Mai mult, Compania de ### ##### S.A. #### Mare este condusă de
directorul general şi consiliul de administrație ###. Principalul acționar al societății este Consiliul
local al Municipiului #### Mare, iar autoritatea tutelară este Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ### Canal. Ca atare, inculpatul ######### #######, primarul Municipiului ####
Mare, are un rol hotărâtor în numirea şi revocarea directorului Companiei de ### ##### S.A. ####
Mare. Astfel, pe lângă fiabilitatea redusă a conţinutului declaraţiei, şi credibilitatea martorului este
redusă.
Potrivit procesului-verbal de percheziţie domiciliară din 26.04.2016 şi înscrisuri anexate
(f. 177-233, vol. I d.u.p.), printre înscrisurile ridicate din biroul primarului se regăsesc: un înscris
sub semnătură privată, intitulat antecontract de prestări servicii publicitare încheiat azi, 16 ianuarie
2013 (f. 181, vol. I d.u.p.) din care reiese că inculpatul ######### #######, în calitate de
beneficiar şi martorul #### ########, în calitate de promitent prestator au următoarele obligaţii:
inculpatul se obliga să achite lui #### ######## suma de 400.000 euro, cu titlu de preţ/avans preţ,
iar #### ######## se obliga ca, după ce va dobândi calitatea de asociat al SC ###### ##### SRL
să presteze prin societatea menţionată activităţi de promovare – publicitare, respectiv campania
electorală pentru beneficiar. Promitentul prestator #### ######## urma să folosească suma de
bani încasată pentru plata părţilor sociale ce vor fi preluate din SC ###### ##### SRL, cât şi pentru
desfăşurarea activităţilor curente a televiziunii EMaramureş TV, radio EMaramureş şi online
eMaramureş. Acest înscris este semnat de inculpat şi martorul-denunţător, iar la rubrica martor de
Somay ######### (integral olografă – aspect care indică faptul că la redactare Somay nu a fost
prezentă şi că a semnat înscrisul ulterior, ceea ce se coroborează cu susţinerile lui #### ########).
Din declaraţiile martorei Somay ######### din data de 14.06.2017 (f. 175-176, vol. II d.i.)
şi din data de 29.06.2020 (f. 191-193, vol. VIII d.i.), persoană de încredere a inculpatului care se
ocupa de campania electorală a acestuia şi aflată în relaţie de duşmănie cu #### ########, rezultă
că #### ######## a primit bani de la inculpatul ######### #######, inclusiv prin intermediul
martorei. Aceşti bani erau destinaţi pentru salariile angajaților SC ########## ##### SRL.
Martora a refuzat să mai intermedieze remiterea de către inculpat a unor sume de bani când a
observat că banii pe care inculpatul îi trimitea pentru a plăti salariile angajaților nu ajungeau la
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aceștia, iar #### ######## îi folosea în scop personal (achiziționându-și o mașină, obiecte
personale, precum un ceas).
Somay ######### a susţinut că i-a transmis lui #### ######## că nu mai este de acord să
îi ceară inculpatului ######### ####### bani cu titlu de împrumut, în numele lui, decât în
condițiile în care banii de la inculpat ajungeau la angajați, urmând ca martora să îi împartă în mod
direct. Nu cunoaşte dacă toate sumele pe care inculpatul le-a dat lui #### ######## pentru
funcționarea SC ########## ##### SRL au fost cu titlu de împrumut, însă, cele pe care le-a dat
prin intermediul martorei au fost cu acest titlu, deoarece inculpatul îi spunea să îi transmită lui
#### că „#### nu e gagica lui să îl recompenseze cu cadouri” și că se așteaptă să își primească
înapoi banii împrumutați.
Martora l-ar fi avertizat pe inculpat că banii remişi lui #### ######## nu ajungeau la
angajaţii trustului de presă. ######### ####### ar fi avansat aceste sume de bani pentru că era
interesat de buna funcționare a trustului de presă prin intermediul căreia își făcea publicitate. ####
de asemenea îl presa tot timpul pe inculpat „că dacă nu dă bani pentru plata salariilor angajaților
aceștia nu lucrează, așa încât nici inculpatului nu i se face publicitate, iar înțelegerea dintre cei doi,
în sensul menționat nu poate fi onorată”.
Referitor la „contractul de împrumut” (în realitate inexistent, nefiind depus la dosar de
inculpat sau de martorul denunţător, presupuşii semnatari) încheiat între inculpat şi martoruldenunţător, Somay ######### a afirmat că obiectul contractului a fost o sumă mare de bani,
existând şi o clauză potrivit căreia, dacă #### ######## nu va restitui inculpatului suma de bani
împrumutată, SC ########## ##### SRL urma să îi facă publicitate în contul sumei de bani în
discuție sau chiar să i se predea bunuri aparținând firmei cum ar fi echipamente tehnice sau altele.
Ulterior, s-a mai pus problema a încă unui contract de „prestări servicii de publicitate”, care a şi
fost întocmit în scris pentru că a semnat în calitate de martor şi de această dată, dar nu știe dacă în
concret s-a pus în executare pentru că #### ######## și inculpatul se certau, rupeau înscrisurile,
iarăși discutau, iar inculpatul cerea tot timpul garanții în schimbul banilor împrumutați lui ####
########.
Fiind întrebată de procuror dacă ştie ca sumele de bani cu privire la care susține că ar fi
fost împrumutate făceau obiectul contractului de împrumut de care a făcut vorbire sau vizau alte
înțelegeri dintre cei doi, martora Somay a precizat „nu știu, cei doi nu îmi dădeau explicații”, ceea
ce ridică dubii, deoarece remiterile de bani martorului-denunţător au avut loc în perioada
#########, iar martora a afirmat că acel contract de împrumut a fost încheiat în perioada
#########, deci anterior.
Ca atare, apare ca reală susţinerea martorului-denunţător că s-a întocmit un singur act,
ulterior achiziţiei trustului de presă şi debutului cercetărilor D.N.A. în primul dosar penal care îl
viza şi pe inculpat şi pe martorul denunţător, pentru a exista o acoperire a inculpatului în ipoteza
în care s-ar fi extins cercetările D.N.A. în primul dosar de urmărire penală nr. ##/P/2013 al D.N.A.
– Serviciul Teritorial Cluj (din vara anului 2013).
Martora i-ar fi atras atenția inculpatului în propria casă să aibă grijă cu #### ########,
care din punctul său de vedere „este un perfid”. Această afirmaţie evidenţiază poziţia clară a
martorei în susţinerea inculpatului ######### #######, cât şi raportul cu martorul #### ########
pe care martora în percepea ca o ameninţare faţă de propria poziţie în raportul cu ei cu inculpatul.
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Fiind întrebată de procuror (în cadrul primei declaraţii din cursul judecăţii) care este
motivul pentru care numai în acel moment și-a adus aminte că a fost martoră la încheierea unui
antecontract între inculpat și martorul #### ########, aspecte pe care nu le-a declarat când a fost
audiată în calitate de martor în dosarul de urmărire penală nr. ##/P/2013 al D.N.A. – Serviciul
Teritorial Cluj, întrebările vizând aceste aspecte, iar martora a răspuns că nu știe nimic, Somay
######### a precizat că în faza de urmărire penală a fost extrem de presată de organele judiciare,
sens în care a ajuns la un moment să nu îşi dorească să dea declarație de teamă, deoarece au
amenințat-o tot timpul că poate fi acuzată de mărturie mincinoasă. Martora a evocat presiunile
exercitate asupra sa care i-ar fi afectat viaţa privată, cu toate că tot martora a susţinut că a fost
chemată o singură dată de către organele de urmărire penală în respectivul dosar, iar respectiva
audiere a fost realizată în prezenţa unui avocat desemnat din partea inculpatului. Relativ la această
chestiune, instanţa a detaliat motivele pentru care susţinerea martorei este nefondată în cadrul
subsecţiunii 2.2.5.
Instanţa mai reţine că, prin declaraţiile date, martora Somay ######### a omis însă să aibă
în vedere faptul că însuşi trustul de presă a fost achiziţionat de inculpat prin prepusul ####
######## şi că orice sumă de bani remisă de inculpat pentru a fi folosită pentru susţinerea
activităţii trustului de presă nu putea constitui un împrumut acordat martorului #### ########, ci
o investiţie pentru asigurarea funcţionării trustului. De altfel, nu avea de ce să fi fost nemulţumită
martora Somay (persoană care lucra în cadrul trustului fără să fi fost angajată, pusă de inculpat să
supravegheze întreaga parte editorială în cadrul trustului de presă) că banii trimişi de inculpatul
######### nu ar fi ajuns la angajaţi, câtă vreme susţine că inculpatul nu era proprietarul trustului.
În realitate, tocmai această nemulţumire a martorei devoalează adevărata natură a raporturilor
dintre ######### ####### şi trustul de presă prin intermediul lui #### ########, folosit drept
„paravan”.
Potrivit declaraţiilor martorului ##### ###### #### date în faţa instanţei la data de
11.04.2018 (f. 179-180, vol. IV d.i.) şi la data de 07.12.2020 (f. 32-33, vol. XI d.i.) – conform
propriilor declaraţii prieten atât cu ####, cât şi cu inculpatul #########, dar mai bun cu inculpatul,
pe care îl cunoaşte de mulţi ani, iar la data declaraţiei ocupa funcţia de consilier al primarului
######### #######, lucrând în cadrul Primăriei Municipiului #### Mare – la începutul anului
2015, inculpatul era în concediu, l-a sunat şi i-a solicitat să îl împrumute pe #### ######## cu
20.000 lei, garantând el pentru această sumă, întrucât #### ######## avea nevoie să plătească
salariile și alte cheltuieli la SC ########## ##### SRL. A acceptat pentru că l-a rugat inculpatul,
în caz contrar nefăcând acest lucru, neavând încredere în #### că îi va restitui banii. L-a
împrumutat cu suma de mai sus, iar după ce inculpatul s-a întors din concediu, i-a restituit el
această sumă.
######### i-ar fi dat în două rânduri sume de bani cuprinse între 10.000 și 20.000 lei să îi
ducă lui #### ######## la sediul SC ########## ##### SRL, cu titlu de împrumut. Martorul i-ar
fi spus odată lui #### ######## când i-a dus una din aceste două sume să aibă grijă să restituie
banii. Martorul a precizat că nu știe de ce ######### i-a dat lui #### aceste sume de bani. Nu știe
care era legătura dintre cei doi și SC ########## ##### SRL, însă acest trust de presă îi făcea
publicitate lui #########, existând și un contract în acest sens. Martorul a precizat că nu cunoaşte
dacă #### a restituit inculpatului aceste sume de bani. Aceste două sume de bani i le-a dus lui ####
######## ori în vara anului 2014, ori în vara anului 2015.
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Martorul a mai susţinut că i-a mai dus lui #### ######## sume mai mici de bani pentru
SC ########## ##### SRL pe care tot inculpatul i le-a dat, dar acestea nu au fost cu titlu de
împrumut, ci pentru plata publicităţii pe care trustul de presă o presta inculpatului. Când nu era
#### ######## la sediul societăţii, unele din aceste sume i le-ar fi dat contabilei.
În ultima declaraţie a afirmat că în perioada relevantă îi ducea o dată la două săptămâni lui
#### ######## câte un plic cu bani din partea inculpatului ######### #######.
Referitor la aceaste declaraţii ale martorului #####, cu toate că martorul este în mod evident
subiectiv (dată fiind natura relaţiilor cu inculpatul), informaţiile redate prezintă o anumită
relevanţă. Astfel, instanţa trebuie să privească declaraţiile în lumina probatoriului administrat în
această subsecţiune a prezentei hotărâri. Am precizat deja, că trustul de presă îi aparţinea de facto
inculpatului şi din aceste motive acesta remitea numeroase sume de bani martorului ####
########, administratorul de iure al SC ########## ##### SRL. Practic, susţinerea financiară a
trustului era realizată aproape integral de inculpatul ######### #######.
Conform copiei procesului-verbal de redare a înregistrărilor din dosarul nr. ##/P/2013 al
D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj (f. 119-133, vol. XII d.u.p.), în cursul anului 2013 inculpatul lar fi sunat pe martorul-denunţător pentru a-i remite nişte bani ca să mai plătească anumite
cheltuieli. Totuşi, respectivele înscrisuri nu reflectă raporturi de împrumut între martorul #### şi
inculpatul #########, ci mai degrabă de prepuşenie, ultimul asigurându-se de circulaţia unor
fonduri băneşti pe care le remitea martorului ####: „Cât avem acolo...Chirie?; (...) Cât avem
nevoie”, iar #### dă socoteală de fiecare dată cu privire la sumele de bani disponibile în conturi şi
modul în care erau cheltuite. Solicitările de bani adresate de martorul #### către inculpat reflectau
modul în care urmau să fie cheltuite respectivele sume de bani în folosul „nostru”.
Prin declaraţiile martorului #### ##### #### din cursul judecăţii, din data de 16.01.2019
(f. 135-138, vol. VI d.i.), respectiv din data de 08.09.2020 (f. 57-60, vol. IX d.i.), acesta a susţinut
că a aflat că Lung ##### dorea să vândă trustul de presă și având în vedere că a lucrat ##### ani
în presă i-ar fi plăcut dacă ar fi avut banii necesari să achiziționeze acest trust de presă. I-a povestit
inculpatului această chestiune, iar acesta i-a comunicat că dacă vrea să facă acest lucru îi dă el
banii să o achiziționeze și în schimbul banilor împrumutați firma să îi facă campanii de publicitate.
Apoi i-a comunicat inculpatului că are cazier fiscal şi nu poate să fie administrator în nicio
societate.
Instanţa observă că martorul #### ##### nu este credibil nici în privinţa acestor afirmaţii,
întrucât martorul Lung ##### ##### a evidenţiat că iniţial a discutat cu inculpatul care şi-a
manifestat interesul în privinţa trustului de presă şi i-a adus la cunoștință că este posibil să fie
contactat iniţial de o societate din Germania pentru achiziţia societăţii, lucru nerealizat în final
(astfel că nu #### ##### a fost cel care l-a informat pe inculpat despre disponibilitatea trustului de
presă), respectiv că ulterior inculpatul i l-a indicat pe #### ##### pentru preluarea societăţii, dar
nu s-a concretizat afacerea nici cu acesta. De altfel, afirmaţiile lui #### ##### sunt contrazise şi
de #### ########.
Martorul #### a mai precizat că în acest context i l-a prezentat inculpatului pe ####
######## care până la urmă a preluat societatea de presă, banii fiind dați de inculpat. La momentul
achiziționării suma cu care ##### Lung dorea să o vândă era în jur de 400.000 euro (aspect
neconfirmat de martorul Lung), însă la final a fost altă sumă. #### ######## a propus să
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achiziționeze pentru ######### trustul de presă, deoarece și el a lucrat ## media, i-a plăcut și a
vrut să lucreze în continuare. Trustul nu a fost preluat pentru inculpat.
În declaraţia din data de 08.09.2020, martorul a mai afirmat referitor la acest aspect că ####
######## era patronul de drept şi de fapt al SC ########## ##### SRL, iar inculpatul ar fi făcut
infuzie de capital pentru a obţine publicitate.
Instanţa reţine că nu a fost vorba doar de infuzie de capital, inculpatul însuşi, prin #### sau
Somay plătea facturile şi salariile, lua deciziile, stabilea cine va fi concediat etc [copia procesuluiverbal de certificare a înregistrărilor întocmit la data de 02.09.2013 în dosarul nr. ##/P/2013 al
P.Î.C.C.J. – D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj, copie înaintată de la dosarul nr. ####/100/2018/a1
al Curţii de Apel Cluj – Secţia penală şi de Minori (f. 207-250, vol. XII d.i.); declaraţiile martorului
##### #### din 06.06.2018 (f. 187, vol. V d.i.) şi din 11.01.2021 (f. 94-95, vol. XI d.i.)].
După ce a avut loc percheziția domiciliară efectuată la inculpat și la #### ######## acasă,
percheziție ce a avut loc în alt dosar penal aflat pe rolul D.N.A. (în anul 2013) a fost căutat de ####
######## care i-a solicitat să îi semneze un contract de împrumut care să ateste că el l-a
împrumutat cu suma de 40.000 lei, aspect neadevărat. A semnat respectivul contract, deși era unul
fictiv.
Acest aspect a fost susţinut şi de martorul #### ########, evidenţiindu-se şi contextul
prezentatat de #### #####.
În final, instanţa reţine că acel „antecontract de prestări servicii publicitare” descoperit la
percheziţia domiciliară de la biroul primarului Municipiului #### Mare are ca obiect suma de
400.000 euro, iar în realitate tranzacţia de achiziţie a trustului s-a realizat la preţul de 280.000 euro.
Din acest motiv, precum şi pentru celelalte motive arătate anterior, considerăm că data încheierii
antecontractului (16 ianuarie 2013) este nereală, deoarece ea înglobează şi sume care s-au învestit
ulterior în trustul de presă, sume care nu aveau cum să fie cunoscute la data care apare în acest act.
Mai mult, în luna ianuarie 2013, ######### ####### nici măcar nu stabilise cu martorul
Lung ##### ##### (asociatul majoritar în trustul de presă) cine ar fi urmat să achiziţioneze trustul
presă (o societate germană, #### ##### sau #### ########), numele lui #### ######## fiind
adus în discuţie de ######### ####### doar după ce #### ##### a comunicat că nu poate prelua
el părţile sociale şi l-a recomandat pe finul său #### ########.
Pornind de la aceste argumente, instanţa concluzionează că toate sumele de bani remise de
inculpat martorului #### ######## în legătură cu SC ########## ##### SRL nu au reprezentat
împrumuturi sau plăţi ale unor servicii publicitare, ci sume investite în funcţionarea trustului de
presă pe care ######### ####### îl achiziţionase prin prepusul #### ########.
Din declaraţiile martorei Somay ######### din data de 14.06.2017 (f. 175-176, vol. II d.i.)
şi din data de 29.06.2020 (f. 191-193, vol. VIII d.i.) rezultă că se află în relaţii de duşmănie cu
#### ######## de la finalul anului 2015, întrucât #### ######## i-ar fi comunicat că nu mai are
ce să caute în sediul trustului de presă, unde #### era director. Apoi martora a chemat toţi colegii
din cadrul trustului de presă (SC ########## ##### SRL) să lucreze în alt loc alături de martoră
şi să părăsească trustul de presă. Astfel, #### a rămas cu un trust de presă fără angajaţi.
Acest aspect se coroborează cu afirmaţiile martorului #### ######## că, pe fondul
neînţelegerilor (Somay ######### convingându-l pe inculpatul ######### ####### să nu mai
aibă încredere în #### ########), Somay ######### în conivenţă cu inculpatul au determinat
angajaţii să părăsească trustul în luna octombrie 2015 şi să se angajeze la Asociaţia Free Media,

97

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
înfiinţată de Somay #########. Aceste aspecte rezultă şi din declaraţiile martorului #### #####,
respectiv din înregistrările audio realizate de martorul denunţător cu propriul telefon mobil.
Prin încheierea civilă nr ####/02.12.2015 a Judecătoriei #### Mare s-a admis cererea de
înfiinţare a asociaţiei cu denumirea Asociaţia Free Media, membri fondatori fiind Somay
#########, #### ###### ####### şi ###### ### ######## (f. 371-372, vol. III d.u.p.).
#### Referitor la numirea lui #### ######## ca preşedinte executiv al clubului de fotbal
(A.C.S. F.C.M. #### Mare) şi finanţarea clubului de la bugetul local al Municipiului #### Mare
În legătură cu primul aspect (numirea lui #### ######## ca preşedinte executiv al clubului
de fotbal) sunt deosebit de relevante declaraţiile martorului ##### #### ####### care se
coroborează în mare măsură cu declaraţiile martorului denunţător #### ######## (analizate în
prima parte a acestei secţiuni) şi cu alte probe administrate în cauză.
Din declaraţia martorului ##### #### ####### din data de 17.05.2017 (f. 136-138, vol. II
d.u.p.) reiese că îşi menţine cele afirmate la audiere derulată în cursul urmăririi penale. Nu reţine
exact momentul în care inculpatul ######### i-a spus că ar fi mai bine să se retragă din funcția de
președinte al FCM #### Mare, comunicându-i că pe postul său de președinte ar dori să aducă o
altă persoană capabilă să conducă acest club și să îmbunătățească activitatea acestuia. Când a aflat
că acea persoană este #### ########, i-a transmis inculpatului într-o primă fază că nu este de
acord cu această persoană, pe care o desconsidera.
La momentul când a renunțat la funcția de președinte, clubul avea datorii către jucători,
respectiv salarii restante, datorii către bugetul de stat și din câte reține nu avea datorii către
primărie. Clubul mai avea datorii și către terțe persoane juridice.
În declaraţiile ulterioare date în faţa instanţei, întrebat fiind dacă știe ca în momentul în
care a fost președinte sau în anii #### # #### clubul să fi avut datorii și să fi primit finanțare din
partea primăriei, martorul a relatat că în perioada în care a fost președintele clubului, aproximativ
1 an, a avut susținere financiară de la primărie, solicitând o singură dată sprijin financiar de la
primărie, susținere care a fost aprobată, însă la acel moment clubul nu avea niciun fel de datorie.
În perioada #########, când #### era el președinte, clubul de fotbal a avut susținere financiară
din partea primăriei, dar nu cunoaşte să fi existat datorii ale clubului de fotbal faţă de stat sau
primărie.
Prin declaraţia martorului ##### #### din data de 25.02.2021 (f. 18-19 vol. XII d.i.) acesta
a relatat că se află relaţii adversative cu martorul denunţător #### ########. A fost preşedinte
fondator al clubului de fotbal. Nu a dorit ca #### ######## să îi ia locul la clubul de fotbal. Despre
acesta a afirmat că „era o verigă slabă ce a putut fi accesată”. A plecat când a venit ####, susţinând
că de bunăvoie, fără a fi presat de inculpat: „Inițial nu am fost de acord cu aducerea lui #### la
clubul de fotbal, am spus că dau clubul oricui altcuiva, deși era un club privat”.
Conform martorului, inculpatul ######### nu ar fi avut niciun rol în retragerea sa de la
clubul de fotbal. „Mie dacă nu îmi convine ceva eu spun în față. I-am spus și lui ####### acest
lucru, că nu îmi convine că vine #### la clubul de fotbal. Am hotărât să mă retrag. ####### m-a
rugat, mi-a spus că am problemele mele și că am mult de lucru, și că <<noi te-am pus pentru că nu
aveam pe cine să punem>>. Am zis că înțeleg, că eu nu o să am bani să întrețin o echipă de fotbal
la #### 2a sau #### 1a.” Totodată, martorul a precizat că inculpatul ####### ######### a fost cel
care a inițiat discuția cu privire la plecarea sa de la club. „Deși inițial m-am supărat pe domnul
#########, ulterior, am acceptat să plec în interesul fotbalului.”
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Observăm că prin această ultimă declaraţie, deşi martorul ##### #### ####### susţine că
nu a fost determinat de ######### ####### (reprezentantul celui mai important finanţator –
Municipiul #### Mare) să se retragă din funcţia de preşedinte al clubului, în realitate prin
conţinutul declaraţiei confirmă implicit acest lucru. Oricum, schimbarea poziţiei în raport cu
declaraţiile anterioare nu a fost justificată de către martor.
Conform declaraţiilor martorului ##### #### ######## din data de 16.05.2016 (f. 286289, vol. I d.u.p.), din data de 04.10.2017 (f. 53-54, vol. III d.i.), respectiv din data de 11.06.2020
(f. 158-159, vol. VIII d.i.), la rugămintea inculpatului ######### #######, în cursul anului 2012,
a înființat echipa de fotbal din cadrul Fotbal Club Municipal #### Mare, martorul ocupându-se
exclusiv de partea tehnică. În primii doi ani a fost antrenor, iar ulterior până la desființarea echipei
în cursul anului 2016, a deținut funcția de director tehnic.
La înfiinţarea echipei de fotbal președintele clubului era ##### #### #######, iar
vicepreședinte ##### ######. După cca. 1 an și jumătate de la înființarea clubului a fost schimbat
președintele clubului, respectiv ##### #### a fost înlocuit cu #### ########, acesta ocupându-se
exclusiv de buna administrare a clubului.
În ultima declaraţie, martorul a precizat că în perioada în care era director tehnic la un
moment dat inculpatul l-ar fi numit pe #### ######## preşedinte al clubului de fotbal (chestiune
pe care a susţinut-o şi prin declaraţia din etapa urmăririi penale şi care se coroborează cu
declaraţiile martorului ##### ####). A mai arătat că, după ce ##### #### a fost înlăturat de la
club, relaţiile acestuia cu #### ######## au fost reci. Acest martor confirmă implicarea
inculpatului în schimbarea conducerii clubului de fotbal.
De altfel, prin declaraţia din cursul urmăririi penale, martorul a precizat că inculpatul
######### i-a comunicat că din momentul numirii lui #### ######## ca preşedinte executiv al
clubului de fotbal legătura dintre primărie şi club să se realizeze exclusiv prin intermediul lui ####
######## şi „să nu îl mai deranjez”.
Aceste declaraţii se coroborează şi cu înregistrarea ambientală din fişierul „CC birou.m4a”,
aflată pe telefonul martorului #### ######## predat organelor judiciare şi efectuată de acesta, care
conform percheziţiei informatice efectuate în cursul judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc
01/01, copia 01/02, poziţia 54, înregistrarea având 40’36” (înregistrare din data de 23.11.2015):
#### ######## precizează că doreşte să aibă trei cu doi în cadrul consiliului FCM #### Mare, însă
inculpatul ######### ####### îi răspunde – „Facem unu neutru aicea. Nu poţi să ai trei cu doi
din moment ce eu te-am pus acolo, nu poţi să ai, nu-i corect, nu-i corect”; #### ######## – „Da,
dar pentru că tu m-ai pus acolo tre să ai încredere în mine (...)”(min. 38-40 din înregistrare).
În perioada #########, A.C.S. F.C.M. #### Mare a fost finanţat de la bugetul local în
pofida datoriilor clubului faţă de bugetul de stat, existente încă din luna iulie 2014 (cum a susţinut
şi martorul ##### ####, că la momentul preluării calităţii de preşedinte executiv la clubul de fotbal
l-a informat pe #### ######## de existenţa datoriilor), aspect care reiese din înscrisurile de la
dosar.
Astfel, în anul 2014, A.C.S. F.C.M. #### Mare a fost finanţată de la bugetul local
(documentele din vol. IV şi V d.u.p.):
- prin contractul de susţinere financiară nr. 5531/11.02.2014 încheiat între Municipiul ####
Mare, prin primarul ######### #######, şi A.C.S. F.C.M. #### Mare, prin preşedintele #####
#### #######, cu anexe şi actele adiţionale nr. 1/25.04.2014, nr. 2/17.06.2014 încheiate de
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aceleaşi persoane (f. 1-23, vol.. IV d.u.p.) cu suma de 250.000 lei (avans 30% şi diferenţa pe bază
de decontare). Contractul a fost aprobat prin HCL #### Mare nr. 215/2014 (f. 27-28, vol. IV d.u.p.,
f. 13-14, vol. VIII d.u.p.).
- actul adiţional nr. 3/23.07.2014 la contract şi anexele (f. 24-26, vol. IV d.u.p.) a fost
semnat pentru club de către #### ######## (este primul act semnat în calitate de preşedinte
executiv), iar prin acest act s-a suplimentat suma iniţială cu încă 500.000 lei. De altfel, s-a precizat
explicit în actul adiţional că reprezentantul legal al A.C.S. F.C.M. #### Mare este preşedintele
executiv #### ########, conform hotărârii Adunării Generale a membrilor fondatori ai asociaţiei
nr. 3/22.07.2014, hotărâre care se regăseşte la f. 32, vol. IV d.u.p.
- prin procura specială autentificată sub nr. 4026/25.07.2014 de SPN ########-Rakoczi####### membrii asociaţi ai A.C.S. F.C.M. #### Mare (##### #### #######, ##### ###### şi
####### ###### ######) l-au împuternicit pe #### ######## să reprezinte cu puteri depline
Asociaţia în raporturile cu instituţiile, autorităţile şi ale entităţi juridice.
- actul adiţional nr. 4/17.10.2014 la contract şi anexele (f. 34-38, vol. IV d.u.p.): s-a alocat
suma suplimentară de 500.000 lei.
- actul adiţional nr. 5/11.11.2014 la contract şi anexele (f. 39-43, vol. IV d.u.p.): s-a alocat
suma suplimentară de 500.000 lei.
- actul adiţional nr. 6/13.11.2014 la contract şi anexele (f. 44-, vol. IV d.u.p.): s-a alocat
suma suplimentară de 500.000 lei.
- celelalte acte adiţionale au modificat doar liniile de cheltuială a sumelor alocate.
- au fost înaintate la dosar şi decontările realizate cu documentele justificative transmise de
asociaţie primăriei (referate de înaintare a deconturilor, rapoarte narative, bonuri fiscale, facturi
fiscale, chitaţe, ordine de plată, note de recepţie, contracte de remunerare a arbitrilor şi
observatorilor de joc, contracte de prestări servicii, indemnizaţii de joc, dispoziţii de încasare, liste
sportivi, tranzacţii bancare, foi de parcurs, state de plată, foi colective de prezenţ, bonuri de
consum, delegaţii etc. – vol. IV şi V d.u.p.).
În anul 2015, A.C.S. F.C.M. #### Mare a fost finanţată de la bugetul local (documentele
din vol. VI, VII d.u.p.) astfel:
- prin contractul de susţinere financiară nr. 5489/12.02.2015 încheiat între Municipiul ####
Mare, prin primarul ######### ####### şi A.C.S. F.C.M. #### Mare, prin preşedintele executiv
#### ######## cu anexe şi actul adiţional nr. 1/20.07.2015, încheiate de aceleaşi persoane (f. 1 15, 16-21, vol. VII d.u.p.) s-a aprobat finanţarea clubului de fotbal cu suma de 500.000 lei pentru
anul 2015 (avans 30% în baza cerereii înaintate de conducerea asociaţiei şi diferenţa pe baza
prezentării documentelor justificative). Contractul a fost aprobat prin HCL #### Mare nr. 47/2015
(f. 1-2, vol. VIII d.u.p.). A.C.S. F.C.M. #### Mare se obliga să prezinte documentele justificative
cu respectarea H.C.L. nr. 298/2012 privind normele financiare referitoare la modul de utilizare a
sumelor alocate de CL #### Mare prin contracte de susţinere financiare. Raportarea privind
avansul trebuia realizată în termen de 30 de zile calendaristice de la data plăţii avansului de către
Municipiul #### Mare, înainte de solicitarea oricărei tranşe următoare. Valoarea avansului alocat
a fost de 150.000 lei – adresa de la f. 22-23, vol. VII d.u.p.
- prin adresa nr. 14/16.02.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică propunerea de virare a avansului de 150.000 lei către A.C.S.
F.C.M. #### Mare (f. 105-106, vol. VIII d.u.p.).
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- prin adresa nr. 35/06.04.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare prin care
se justifica o parte din avansul de 150.000 lei (f. 24-25, vol. VII d.u.p.). În urma verificării
deconturilor s-a propus virarea sumei de 2.360,20 lei. Au fost ataşate raportul narativ, facturi,
chitanţe, foi de parcurs, state de plată indemnizaţii jucători, bonuri, liste jucători legitimaţi (f. 2744, vol. VII d.u.p.).
- prin adresa nr. 39/22.04.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare prin care
se justifica o parte din avansul de 150.000 lei (f. 45-47, vol. VII d.u.p.). În urma verificării
deconturilor s-a propus virarea sumei de 4.578,32 lei. Au fost ataşate raportul narativ şi înscrisurile
justificative (f. 49-102, vol. VII d.u.p.).
- prin adresa nr. 40/23.04.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 5489/12.02.2015 (f. 103-105, vol. VII d.u.p.). În urma
verificării deconturilor s-a propus virarea sumei de 136.376,33 lei. Au fost ataşate raportul narativ
şi înscrisurile justificative (f. 107-233, vol. VII d.u.p.).
- prin adresa nr. 45/29.04.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 5489/12.02.2015 (f. 234-236, vol. VII d.u.p.). În urma
verificării deconturilor s-a propus virarea sumei de 47.250,60 lei. Au fost ataşate raportul narativ,
şi înscrisurile justificative (f. 237-281, vol. VII d.u.p.).
- prin adresa nr. 51/13.05.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 5489/12.02.2015 (f. 281-282, vol. VII d.u.p.). În urma
verificării deconturilor s-a propus virarea sumei de 43.183,45 lei. Au fost ataşate raportul narativ
şi înscrisurile justificative (f. 284-315, vol. VII d.u.p.).
- prin adresa nr. 118/20.07.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 5489/12.02.2015 (f. 316-318, vol. VII d.u.p.). În urma
verificării deconturilor s-a propus virarea sumei de 112.481,82 lei. Au fost ataşate raportul narativ
şi înscrisurile justificative (f. 320-374, vol. VII d.u.p.).
- prin contractul de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015 încheiat între Municipiul
#### Mare, prin primarul ######### ####### şi A.C.S. F.C.M. #### Mare, prin preşedintele ####
######## cu anexe şi actele adiţionale nr. 1/15.09.2015, nr. 2/17.09.2015, nr. 3/07.10.2015, nr.
6/2016 şi nr. 7/26.01.2016 încheiate de aceleaşi persoane (f. 1bis - 18, 30-39, vol. VI d.u.p.) s-a
aprobat finanţarea clubului de fotbal cu suma de 600.000 lei pentru anul 2015 (avans 30% şi
diferenţa pe bază de decontare). Contractul a fost aprobat prin HCL #### Mare nr. 396/2015 (f. 1
bis - 4, vol. VI d.u.p., f. 3-4, vol. VIII d.u.p.). A.C.S. F.C.M. #### Mare se obliga să prezinte
documentele justificative cu respectarea H.C.L. nr. 298/2012 privind normele financiare
referitoare la modul de utilizare a sumelor alocate de CL #### Mare prin contracte de susţinere
financiare. Raportarea privind avansul trebuia realizată în termen de 30 de zile calendaristice de la
data plăţii avansului de către Municipiul #### Mare, înainte de solicitarea oricărei tranşe
următoare. Valoarea avansului alocat a fost de 180.000 lei – adresa de la f. 40-41, vol. VI d.u.p.
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- prin adresa nr. 155/10.09.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare prin care
se justifica avansul primit în cuantum de 180.000 lei (f. 42-43, vol. VI d.u.p.). Au fost ataşate
raportul narativ şi documentele justificative (f. 44-132, vol. VI d.u.p.).
- prin adresa nr. 1701/16.09.2015 A.C.S. F.C.M. #### Mare către Primăria Municipiului
#### Mare s-am comunicat noul cont operaţional al clubului de fotbal la Banca Translivania – f.
13-14, vol. VI d.u.p.
- prin adresa nr. 186/08.10.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015 (f. 132-133, vol. VI d.u.p.). În urma
verificării documentelor prezentate în decont, s-a propus virarea sumei de 195.939,06 lei către
A.C.S. F.C.M. #### Mare, în contul deschis la Banca Transilvania (f. 132-133, vol. VI d.u.p.). Au
fost ataşate raportul narativ şi documentele justificative (f. 134-202, vol. VI d.u.p.).
- actul adiţional nr. 4/09.10.2015 la contract, aprobat prin HCL #### Mare nr. 458/2015,
şi anexele (f. 19-22, vol. IV d.u.p.) a suplimentat suma iniţială cu încă 130.000 lei în vederea
închirierii instalaţiei de nocturnă.
- prin adresa nr. 204/08.10.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015 şi actului adiţional nr. 4/09.10.2015 (f.
203-204, vol. VI d.u.p.). În urma verificării documentelor prezentate în decont, s-a propus virarea
sumei de 130.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare, în contul deschis la Banca Transilvania. Au
fost ataşate raportul narativ şi documentele justificative (f. 205-258, vol. VI d.u.p.).
- actul adiţional nr. 5/11.12.2015 la contract, aprobat prin HCL #### Mare nr. 562/2015,
şi anexele (f. 23, vol. IV d.u.p., f. 8-9, vol. VIII d.u.p.) s-a alocat suma suplimentară de 670.000
lei, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în Municipiul ####
Mare. Durata contractului a fost modificată până la data de 31.01.2016.
- celelalte acte adiţionale au modificat doar liniile de cheltuială a sumelor alocate.
- au fost înaintate la dosar şi decontările realizate cu documentele justificative transmise de
asociaţie primăriei – vol. IV şi V d.u.p.).
- prin adresa nr. 11/26.01.2016 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015, actului adiţional nr. 4/09.10.2015 şi
actului adiţional nr. 5/11.12.2016 (f. 259-260, vol. VI d.u.p.). În urma verificării documentelor
prezentate în decont, s-a propus virarea sumei de 474.744,50 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare,
în contul deschis la Banca Transilvania. Au fost ataşate raportul narativ şi documente justificative
(f. 261-271, vol. VI d.u.p.).
- prin adresa nr. 22/16.02.2016 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015, actului adiţional nr. 4/09.10.2015 şi
actului adiţional nr. 5/11.12.2016 (f. 272-273, vol. VI d.u.p.). În urma verificării documentelor
prezentate în decont, s-a propus virarea sumei de 124.160 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare, în
contul deschis la Banca Transilvania. Au fost ataşate raportul narativ şi documente justificative (f.
274 şi urm. vol. VI d.u.p.).
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- prin adresa nr. 24/22.02.2016 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015, actului adiţional nr. 4/09.10.2015 şi
actului adiţional nr. 5/11.12.2016 (f. 277-278, vol. VI d.u.p.). În urma verificării documentelor
prezentate în decont, s-a propus virarea sumei de 69.486,92 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare, în
contul deschis la Banca Transilvania. Au fost ataşate raportul narativ şi documente justificative (f.
280-298, vol. VI d.u.p.).
Referitor la sumele achitate efectiv de Municipiul #### Mare, în perioada 2015-martie
2016, din finanţările agreate în baza contractelor se susţinere financiară menţionate anterior,
instanţă reţine următoarele:
Potrivit ordonanţării de plată emise la 18.02.2015 (f. 100, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 150.000 lei din
finanţarea de 500.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD #### Mare.
Conform ordinului de plată nr. 1046/27.02.2015 (f. 101, vol. VIII d.u.p.) s-a achitat suma de 50.000
lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare. Conform ordinului de plată nr. 1077/03.03.2015 (f. 103,
vol. VIII d.u.p.) s-a achitat suma de 50.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul
deschis la BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 21.07.2015 (f. 135, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 112.481,82 lei din
finanţarea de 500.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD #### Mare.
Prin ordinul de plată nr. 4461/27.07.2015 (f. 134, vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat
suma de 50.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD. Prin ordinul de
plată nr. 4494/29.07.2015 (f. 136, vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat suma de 20.000
lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD. Prin ordinul de plată nr.
4512/30.07.2015 (f. 138, vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat suma de 20.000 lei către
către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD. Prin ordinul de plată nr. 4534/31.07.2015
(f. 140, vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat suma de 10.000 lei către către A.C.S.
F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD. Prin ordinul de plată nr. 4541/03.08.2015 (f. 142,
vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat suma de 12.481,82 lei către către A.C.S. F.C.M.
#### Mare în contul deschis la BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 26.08.2015 (f. 148, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 100.000 lei din
finanţarea de 600.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD #### Mare.
Potrivit ordinului de plată nr. 4992/27.08.2015 (f. 147, vol. VIII d.u.p.), Municipiul #### Mare a
achitat în baza HCL nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară nr.
23011/24.08.2015) suma de 100.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la
BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 31.08.2015 (f. 152, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 80.000 lei din
finanţarea totală de 600.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD ####
Mare. Potrivit ordinului de plată nr. 5044/31.08.2015 (f. 151, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza HCL nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
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nr. 23011/24.08.2015) suma de 80.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis
la BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 11.09.2015 (f. 158, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 218.573,50 lei din
finanţarea totală de 600.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD ####
Mare. Potrivit ordinului de plată nr. 5309/11.09.2015 (f. 157, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza HCL nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 100.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis
la BRD. Potrivit ordinului de plată nr. 5353/15.09.2015 (f. 159, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza HCL nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 50.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis
la BRD. Potrivit ordinului de plată nr. 5433/24.09.2015 (f. 161, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza HCL nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 50.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis
la BRD. Potrivit ordinului de plată nr. 5563/02.10.2015 (f. 163, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza HCL nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 18.573,50 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul
deschis la BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 12.10.2015 (f. 168, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 195.936,06 lei din
finanţarea totală de 600.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD ####
Mare. Potrivit ordinului de plată nr. 369/26.01.2016 (f. 167, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza HCL nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 195.936,06 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul
deschis la BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 28.10.2015 (f. 172, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 130.000 lei din
finanţarea totală de 600.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD ####
Mare. Potrivit ordinului de plată nr. 370/26.01.2016 (f. 171, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza HCL nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 130.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis
la BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 27.01.2016 (f. 177, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 474.744,50 lei din
suma totală de 670.000 lei (alocată prin HCL nr. 562/2015 prin care s-a aprobat actul adiţional nr.
5/11.12.2015 la contractul de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015) către A.C.S. F.C.M. ####
Mare în contul deschis la BRD #### Mare. Potrivit ordinului de plată nr. 456/02.02.2016 (f. 175,
vol. VIII d.u.p.), Municipiul #### Mare a achitat suma de 100.000 lei către către A.C.S. F.C.M.
#### Mare în contul deschis la BRD. Potrivit ordinului de plată nr. 441/02.02.2016 (f. 176, vol.
VIII d.u.p.), Municipiul #### Mare a achitat suma de 200.000 lei către către A.C.S. F.C.M. ####
Mare în contul deschis la BRD. Potrivit ordinului de plată nr. 788/15.02.2016 (f. 178, vol. VIII
d.u.p.), Municipiul #### Mare a achitat suma de 174.744,50 lei către către A.C.S. F.C.M. ####
Mare în contul deschis la BRD.
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Potrivit ordonanţării de plată emise la 17.02.2016 (f. 183, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 124.160 lei din suma
totală de 670.000 lei (alocată prin HCL nr. 562/2015 prin care s-a aprobat actul adiţional nr.
5/11.12.2015 la contractul de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015) către A.C.S. F.C.M. ####
Mare în contul deschis la BRD #### Mare. Potrivit ordinului de plată nr. 914/25.02.2016 (f. 182,
vol. VIII d.u.p.), Municipiul #### Mare a achitat suma de 100.000 lei către către A.C.S. F.C.M.
#### Mare în contul deschis la BRD. Potrivit ordinului de plată nr. 1315/08.03.2016 (f. 184, vol.
VIII d.u.p.), Municipiul #### Mare a achitat suma de 24.160 lei către către A.C.S. F.C.M. ####
Mare în contul deschis la BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 23.02.2016 (f. 189, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 69.486,92 lei din
suma totală de 670.000 lei (alocată prin HCL nr. 562/2015 prin care s-a aprobat actul adiţional nr.
5/11.12.2015 la contractul de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015) către A.C.S. F.C.M. ####
Mare în contul deschis la BRD #### Mare. Potrivit ordinului de plată nr. 1316/08.03.2016 (f. 188,
vol. VIII d.u.p.), Municipiul #### Mare a achitat suma de 69.486,92 lei către către A.C.S. F.C.M.
#### Mare în contul deschis la BRD.
În cursul anului 2016, prin cererea pentru aprobarea finanţării A.C.S. F.C.M. #### Mare
adresată Primăriei Municipiului #### Mare (f. 56, vol. III d.u.p.), întocmită la data de 28.01.2016
de către #### ########, înregistrată la Primăria Municipiului #### Mare la data de 29.01.2016,
cu termen de soluţionare la 28.02.2016 (f. 55, vol. III d.u.p., f. 19, vol. VIII d.u.p.), s-a solicitat
alocarea sumei de 1.582.000 lei.
Prin adresa nr. 5371/03.02.2016 emisă de Municipiul #### Mare, prin primar, cu privire la
alocarea sumei de 1.582.000 lei, s-a solicitat A.C.S. F.C.M. #### Mare (adresa fiind transmisă prin
email către #### ########) completarea documentaţiei cu certificatul de atestare fiscală emis de
A.N.A.F. din care să reiasă că A.C.S. F.C.M. #### Mare nu are obligaţii de plată exigibile privind
impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat, respectiv
declaraţia pe propria răspundere că sumele alocate de la bugetul local pe anul 2015 au fost
justificate integral (s-a fixat termen pentru răspuns la data de 04.02.2016) – f. 21-22, vol. VIII
d.u.p.
Am arătat deja că un asemenea certificat fiscal nu s-a solicitat în legătură cu finanţarea
clubului de fotbal pentru anii 2014 şi 2015.
Prin adresa înregistrată la Municipiul #### Mare sub nr. 13806/28.03.2016 (f. 23-24, vol.
VIII d.u.p.), A.C.S. F.C.M. #### Mare, prin preşedinte executiv #### ########, a prezentat
situaţia clubului de fotbal şi a arătat că este dispus la orice formă de colaborare cu autoritatea
locală, respectiv susținere financiară, asociere sau preluarea clubului de către municipalitate.
Printr-un referat din 14.04.2016 întocmit de Serviciul Finanţări Locale şi vizat de Direcţia
Economică prin director executiv ### ###### (f. 25, vol. VIII d.u.p.) s-a arătat că până la
întocmirea referatului reprezentanţii clubului de fotbal nu au depus documentele solicitate, nefiind
posibilă finanţarea de la bugetul local.
Potrivit proiectului de hotărâre semnat doar de primarul Municipiului #### Mare
######### #######, iniţiat de primar (f. 28-29, vol. III d.u.p.), întocmit la 28.03.2016, în 3
exemplare, se viza aprobarea încheierii contractului de susţinere financiară între Municipiul ####
Mare şi Asociaţia Club Sportiv Fotbal Municipal #### Mare în sensul aprobării alocării sumei de
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1.000.000 lei din bugetul local pe anul 2016 în baza contractului de susţinere financiară care urma
să fie aprobat. Justificarea şi decontarea cheltuielilor în ceea ce priveşte suma alocală se realiza pe
baza documentelor justificative, cu respectarea legislaţiei şi a H.C.L. nr. 298/2012 (la fel ca în
perioada #########).
Raportul privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre întocmit tot la data de
28.03.2016 (f. 30, vol. III d.u.p.) nu a fost semnat de persoanele a căror viză era necesară (Direcţia
Economică, Directorul Executiv şi de secretarul municipiului). Totuşi, din conţinutul „draftului”
de raport reiese că A.C.S. F.C.M. #### Mare a solicitat suma de 1.582.000 lei pentru perioada
februarie – iunie 2016. Totodată, reiese că până la întocmirea raportului, clubul nu a depus
documentele solicitate, existând sume alocate care nu au fost justificate.
Proiectului de hotărâre i-a fost ataşat un proiect de contract de susţinere financiară (f. 3135, vol. III d.u.p.): din acesta reiese că ########## ## ###### ## ###### ## ###### ########
## ##### ## #### ## ##% din valoarea contractului, în baza cererii clubului, iar diferenţa urma a
fi virată în termen de 120 de zile de la data prezentării documentelor justificative.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „Cc”, aflate pe telefonul martorului ####
######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul judecăţii
se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 57, înregistrarea având 28’22’’(fiind
din 05.11.2015), inculpatul şi #### ######## s-au întâlnit în prezenţa mai multor persoane,
context în care #### ######## i-a solicitat să îi „dea drumu la deconturi” pentru a face plăţile
necesare clubului şi să „îmi plătesc şi eu înapoi la primărie” (min. 19 din înregistrare). În prezenţa
lui #### ########, ######### ####### are o discuţei cu telefonică cu o angajată al primăriei cu
care discută despre plata deconturilor depuse de clubul de fotbal (min. 20 din înregistrare).
Inculpatul se asigură că #### ######## a înţeles că nu se poate şi îi comunică că o situaţie similară
a condus la deschiderea unui dosar penal contra sa (min. 20 din înregistrare).
#### în comunică faptul că are o datorie de 317.000 lei şi de încasat 330.000 lei de la
primărie şi 50.000 lei de la Consiliul Judeţean (min. 22 din înregistrare). Totodată, propune
inculpatului compensarea datoriei clubului faţă de primărie cu suma cuprinsă în deconturi şi ca în
opinia martului #### era datorată de primărie (min. 23 din înregistrare). Inculpatul precizează că
nu este de acord. Apoi cei doi discută despre cesiunea/garantarea datoriei clubului (min. 23 din
înregistrare).
Trebuie precizat că până la urmă, în cursul lunii decembrie 2015, după insistenţele
martorului, ######### ####### a iniţiat alocarea unei sume de 670.000 din bugetul local, aprobată
printr-un act adiţional la contractul de susţinerefinanciară din luna august 2015.
Din declaraţiile martorei ### ###### ######### din data de 26.04.2017 (f. 95, vol. II
d.u.p.), respectiv din data de 09.03.2020 (f. 45-47, vol. VIII d.i.), angajată în cadrul Primăriei
Municipiului #### Mare din anul 1995, la momentul audierii director economic executiv şi
coordonator al Direcției Economice, în anul 2016, #### ######## a depus la Serviciul Finanțări
Locale o solicitare a finanțării clubului, susținere ca nu s-a finalizat, întrucât clubul nu a depus
documentele justificative privind folosirea sumelor cu care a fost finanțat de către Primărie în
cursul anului 2015. Inclusiv în lunile ianuarie – februarie 2016 Primăria Municipiului #### Mare
a făcut plăți pentru sume care au fost bugetate în 2015.
Solicitarea de finanțare a clubului pentru anul 2016 a vizat suma de cca. 1.000.000 lei.
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În luna august 2015, #### ######## a trimis o adresă la Primărie prin care a adus la
cunoștință faptul că a constatat niște erori în contabilitatea clubului, în urma cărora a rezultat o
sumă de 317.000 lei pe care trebuia să o restituie primăriei. În urma acestei adrese, primarul a
dispus efectuarea unui audit la club și în urma acestui audit s-a constatat că domnul #### are
dreptate, respectiv că suma în discuție trebuia restituită primăriei. Clubul a restituit această sumă
în luna ianuarie 2016.
Aceste aspecte se coroborează cu declaraţii martorului #### ######## şi atestă faptul că
martorul #### ######## a raportat problemele înainte ca inculpatul să dispună auditul. Ca atare
este nefondată susţinerea inculpatului prin declaraţiile date că el a dispus auditul, deoarece ar fi
avut dubii cu privire la modalitatea de folosire a finanţării de la bugetul local. În realitate, auditul
a fost dispus de primar pentru a se verifica dacă nu cumva #### ######## greşise şi în realitate
clubul nu ar fi datorat nimic. Este foarte posibil ca în momentul în care inculpatul a aflat de
raportarea de către #### ######## a datoriilor rezultate din decontarea neconformă (în luna
octombrie 2015) să-şi fi pierdut încrederea în acesta (întrucât decontările neconforme decurgeau
şi din faptul că #### ######## fusese nevoit să falsifice anumite documente justificative pentru a
acoperi lipsurile cauzate de remiterile de bani din contul clubului de fotbal către inculpat).
Afirmăm acest fapt, deoarece, exact în aceeaşi lună inculpatul în înţelegere cu Somay #########
au determinat angajaţii trustului de presă să demisioneze de la SC ########## ##### SRL.
Inițiatorul proiectelor de hotărâri care au stat la baza contractelor de susținere financiară
încheiate cu clubul de fotbal a fost primarul Municipiului #### Mare. Consiliul local era cel care
decidea. Primarul nu a realizat presiuni pentru finanţarea clubului.
Proiectul de hotărâre pentru anul 2016 nu a mai fost înaintat Consiliului local, în contextul
problemelor apărute.
Martora a susţinut în cursul urmăririi penale (f. 405, vol. I d.u.p.) că pentru anul 2016 s-a
întocmit un raport de specialitate de ####### ####### care a ajuns la martor şi care a discutat cu
primarul şi cu secretarul municipiului să nu se iniţieze proiectul de hotărâre.
Pe lângă suma de 317.000 lei mai exista o sumă aferentă finanţării pe anul 2015
nejustificată de către clubul de fotbal astfel că nu s-a mai realizat finanţarea de la bugetul local
pentru anul 2016. Primarul nu a insistat pentru realizarea finanţării în aceste condiţii, nici martorul
#### ########.
În cursul urmăririi penale (declaraţia din data de 05.05.2016 – f. 401-407, vol. I d.u.p.),
martora ### ###### ######### a precizat că până la data luării acestei declaraţii, clubul de fotbal
nu justificase suma de cca. 200.000 lei din finanţarea acordată în anul 2015.
Prezentându-i-se spre ascultare înregistrarea ambientală din folderul „Ce Birou
Imp2.m4a”, martora a precizat că a participat la acea discuţie care a avut loc în biroul primarului,
participând ######### ####### şi #### ########, fiind chemată de primar pentru a lămuri dacă
este posibilă compensarea (f. 406, vol. I d.u.p.).
Din declaraţiile martorei ####### ### ######### din data de 06.05.2016 f. (f. 391-399,
vol. I d.u.p.), din data de 26.04.2017 (f. 92-93, vol. II d.i.), respectiv din data de 09.03.2020 (f. 5051, vol. VIII d.i.), secretar al Primăriei Municipiului #### Mare, din luna noiembrie 2015, reiese
că în anii 2014 şi 2015 s-au încheiat contracte de finanțare a clubului de fotbal de către primărie.
Începând cu anul 2016, FCM #### Mare nu a mai fost finanțat de către primărie. Tot începând cu
anul 2016 s-a solicitat tuturor cluburilor care doreau finanțare de la bugetul local, îndeplinirea
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anumitor condiții: să nu aibă datorii față de municipiu, să nu aibă datorii la stat, să fie o structură
sportivă afiliată la federația de profil, să își fi decontat toate sumele cu care au fost finanțate de
către primărie în anul anterior.
Ca atare, declaraţia devoalează că până în anul 2016 nu s-a impus o asemenea condiţie,
aspect susţinut şi de martorul #### ########.
Martora a afirmat că nu știe dacă în cursul anilor 2014 și 2015 s-au solicitat cluburilor
aceste condiții, însă, în 2016, discutând atât cu Serviciul Juridic, cât și cu Serviciul Finanțări
Locale, s-ar fi ajuns la concluzia că se impune solicitarea îndeplinirii acestor condiţii, în baza
Ordinului nr. 130/2005.
Totuşi, instanţa observă că acest ordin emis de Agenţia Naţională pentru Sport care se
referea la finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept
privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti era în vigoare
din anul 2005.
Martora a precizat că, deși la începutul anului 2016 #### a solicitat finanțarea clubului, nu
a primit această finanțare, deoarece nu a îndeplinit condițiile, mai exact avea datorii față de bugetul
statului, precum și sume nedecontate alocate în 2015 clubului.
În cursul urmăririi penale, martora a precizat că i-a comunicat personal lui #### ########
cu 2-3 săptămâni anterior audierii, că finanţarea pentru anul 2016 se va acorda doar dacă
deconturile anterioare vor fi justificate şi încheiate (f. 393-394, vol. I d.u.p.).
În luna februarie 2016 a avut o discuţie cu primarul şi i-a comunicat că nu pot fi finanţate
cluburile sportive care nu aveau lămurite deconturile. Totodată, martora a arătat că a avut o discuţie
cu primarul privind iniţierea unui proiect de hotărâre referitor la susţinerea financiară a clubului
de fotbal pentru anul 2016, context în care i-a expus opinia sa în sensul nefinanţării. Martora a
confirmat că a purtat discuţii şi cu #### ######## şi cu inculpatul despre preluarea clubului de
către municipalitate, la iniţiativa lui #### ######## – f. 395, vol. I d.u.p.
Martora a susţinut în cursul urmăririi penale (f. 396, vol. I d.u.p.) că numita #### #######
a întocmit un raport de specialitate prin care explica situaţia deconturilor şi era prevăzut faptul că
nu s-a încheiat decontul pentru anul 2015 şi nu era depus certificatul fiscal. Raportul i-a fost adus
martorei de #### #######, apoi martora a discutat cu primarul, context în care s-a stabilit să nu
promoveze nicio hotărâre de consiliu pentru alocarea de fonduri, martora comunicându-i că nu va
semna decât în momentul în care se vor justifica sumele alocate în anul 2015.
Instanţa observă că din conţinutul declaraţiei reiese că inculpatul insista în finanţarea
clubului de fotbal şi că din acest motiv au fost necesare lămuriri suplimentare. De altfel, aceste
aspecte sunt confirmate de mai multe înregistrări realizate de martorul denunţător #### ########
cu propriul telefon mobil.
Martora a susţinut că nu ştie ce s-a întâmplat cu raportul şi proiectul de hotărâre. Aceste
aspecte atestă că, într-o primă fază, inculpatul a insistat în finanţarea clubului, demersul său fiind
oprit de martoră.
Proiectul de hotărâre nu a fost supus Consiliului local, întrucât nu ar fi fost de acord să îl
avizeze pentru neîndeplinirea condițiilor. Proiectul a fost întocmit de către Serviciul Finanțări, dar
nu a mai intrat pe ordinea de zi, întrucât primarul nu a mai dorit să facă acest lucru, având în vedere
că nu l-a avizat martorul. Primarul putea să facă acest lucru chiar neavizat de martor, însă martorul
avea obligația de a anunța Consiliul local de nelegalitatea proiectului de hotărâre, iar dacă
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Consiliului l-ar fi aprobat oricum, trebuia să îl comunice Prefectului împreună cu un referat pe care
îl întocmea și în care explica de ce nu a contrasemnat hotărârea.
În cursul urmăririi penale (f. 397, vol. I d.u.p.) martora a precizat că inculpatul #########
####### a întrebat-o dacă se poate compensa suma pe care FCM #### Mare dorea să o restituie
primăriei cu sumele pe care ########## ####### ## ## ###### ## #### ############,
răspunsul martorei fiind negativ.
În cursul urmăririi penale (f. 398, vol. I d.u.p.), punându-i-se la dispoziţie înregistrarea
ambientală din fişierul „10.12.2015.m4a” pe care a ascultat-o, martora a recunoscut conformitatea
cu realitatea a a discuţiilor.
Ca atare, aceste discuţii privind compensări, cesiuni de creanţă şi finanţarea au avut loc la
finele anului 2015 (fiind vorba de datoria de 317.000 lei care a fost achitată de club în luna ianuarie
2015), iar nu în primăvara anului 2016, cum susţine martora.
Crede că auditul a fost inițiat de primar, conform legii, în baza adresei trimise primăriei de
către #### ########, prin care acesta aducea la cunoștință faptul că FCM #### Mare are o datorie,
respectiv trebuie să restituie o anumită sumă.
Din declaraţiile martorului ####### ###### din data de 05.05.2016 (f. 385-390, vol. I
d.u.p.), din data de 26.04.2017 (f. 89-90, vol. II d.i.) şi din data de 09.03.2020 (f. 48-49, vol. VIII
d.i.), director al Direcției Juridice și Administrație Publică din cadrul Primăriei Municipiului ####
Mare, rezultă următoarele: pentru ca un club sportiv să obțină finanțare de la bugetul local al
Municipiului #### Mare trebuie să facă o cerere, în baza căreia se inițiază un proiect de hotărâre
de consiliu întocmit de inițiator (ex. grup de consilieri, primarul), care este trimis la Biroul
Elaborare Documente. Acest birou trimite proiectul la secretarul primăriei care hotărăște la care
departament se solicită rapoarte de specialitate pentru informarea Consiliului Local. Raportul se
referă la actele normative incidente în sprijinul informării consilierilor cu privire la legalitatea
acelui proiect.
Instanţa observă că această procedură a fost urmată de club când solicita finanţarea –
înscrisurile prezentate anterior.
În toamna anului 2015, A.C.S. F.C.M. #### Mare avea o datorie către municipiu în valoare
de cca. 316.000 lei. Martorul a discutat cu #### ######## și cu secretarul primăriei, #######
###, despre compensări cu sume care ar fi datorate clubului de către municipiu, compensare
solicitată de către ####. I-a spus lui #### ######## că nu pot opera asemenea compensări, câtă
vreme în contabilitatea primăriei, clubul nu figura cu datorii la momentul discuției. Abia în urma
auditului s-a constat că, într-adevăr, clubul ar fi dator cu o sumă de bani Municipiului #### Mare.
Oricum, nu se putea realiza compensarea conform Codului civil.
Direcția Juridică a primit raportul de audit, iar după înregistrarea lui în contabilitate,
martorului i s-a solicitat să procedeze la recuperarea sumei de bani. S-a început procedura de
recuperare a sumei, sens în care s-a emis o somație către reprezentantul legal al clubului, somație
semnată de martor și de către primar. La circa 10 zile după emiterea somației, Serviciul Finanțări
Locale i-a comunicat martorului că datoria a fost achitată municipiului prin intermediul unei bănci.
În luna februarie 2016, clubul de fotbal avea datorii la bugetul local prin nedecontarea
sumei de 60.000 lei, sens în care ulterior s-a demarat un proces civil, aflat și în prezent pe rol, în
vederea recuperării acestei sume. Practic, în luna februarie a anului respectiv, a primit o adresă de
la Serviciul Finanțări Locale (după ce s-a recuperat suma de 316.000 lei).
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După auditul în urma căruia s-a constatat datoria de 316.000 lei (în realitate erau 317.000
lei), Serviciul Finanțări Locale a verificat documentele depuse de club la acest serviciu și a
constatat că pe lângă suma menţionată, clubul mai datora și suma de 60.000 lei pentru care nu avea
documente justificative.
Martorul personal a înaintat o plângere penală împotriva lui #### ######## în vara anului
2016 ca urmare a efectuării unui control de către Curtea de Conturi, privind operaţiuni fictive
consemnate în facturi şi chitanţe depuse de #### ########. Plângerea nu a fost soluţionată până
la momentul audierii.
Referitor la înregistrarea ambientală din folderul „10.12.2015.m4a” pusă la dispoziţie de
organul judiciar în cursul urmăririi penale şi audiată de martor, acesta a arătat că cele afirmate
corespund realităţii şi că l-a discuţie au participat ######### #######, #### ########, Lureşan
###, martorul ####### ###### (f. 389, vol. I d.u.p.).
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „10.12.2015.m4a”, predate de #### ########
organului de urmărire penală în copie şi aflate la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium înregistrarea
având 3h3’32” (înregistrare din data de 10.12.2015): Într-o primă fază, ######### #######
discută cu anganjatele primăriei despre cheltuielile clubului de fotbal şi ale clubului de fotbal.
Inculpatul ######### ####### şi #### ######## continuă discuţiile despre plata sumelor
cuvenite jucătorilor clubului de fotbal (ora 1, min. 3 din înregistrare). #### ######## încearcă săl convingă pe inculpat să deblocheze finanţarea clubului de fotbal de la bugetul local.
După o discuţie telefonică purtată cu o persoană, ######### ####### comunică celor
prezenţi (#### ########, un anume ####### – martorul ####### ######, director al Direcției
Juridice și Administrație Publică din cadrul Primăriei Municipiului #### Mare, şi o doamnă
angajată a primăriei, d-na ####### ### #########, întrucât aşa i se adresează #### ########)
următoarele: „Vă rog să vă puneţi de acord cu el cu plata...Prima chestiune. A doua chestiune,
legată de contractul de alocare a banilor către (...) FCM. De ce nu daţi să facem, contract nou, pe
care să îl cesioneze cum a făcut şi HCM. De ce nu daţi să facem contract nou, pe care să îl cesioneze
cum a făcut şi HCM-ul, pentru că altfel ei aşteaptă banii după noi, noi nu aveam de unde să le dăm
bani acum. Ei au nevoie de cinci sute de lei. Da!? Noi astăzi avem alte priorităţi, nu fotbalul, ei pot
să cesioneze contractul şi noi să le plătim în 25 Decembrie sau în 03 Ianuarie sau în 07 Ianuarie”.
####### ###### susţine cesiunea contractului de finanţare, aşa cum s-a întâmplat anterior în cazul
clubului de handbal. ######### ####### precizează că trebuie realizat proiect de hotărâre. În
cadrul discuţiei singura persoană care se opune cesiunii către bancă este ####### ### #########,
secretar al Primăriei Municipiului #### Mare, considerând că acest demers ar fi fost ilegal, o
deturnare de fonduri (ora 1 şi 12 min – ora 1 şi 23 min. din înregistrare). Din această discuţie reiese
că cesiune se putea realiza doar dacă se modifica hotărârea de consiliu local şi contractul de
finanţare, prin înlăturarea articolului care împiedica cesiunea.
Apoi, #### ######## şi ####### ###### discută despre maniera în care trebuie procedat,
####### ###### precizând că trebuie făcută cesiunea de creanţă între club şi bancă, apoi
înregistrată la primărie şi solicitată creanţa, pentru a obţine plata de la primărie.
Apoi #### ########, ####### ### şi ####### ###### au o discuţie separată privind
modul de rezolvare a blocajului finanţării clubului de fotbal (începând cu ora 1, min. 43 din
înregistrare). Totodată, cei trei discută despre motivul pentru care chitanţele aferente decontutului
anterior au fost retrase şi plătite sumele nedecontate. #### ######## precizează către d-na
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####### faptul că dacă doreşte îi spune toate motivele pentru care a procedat aşa, întrucât este
secretară a municipiului, însă această precizează că mai bine nu ştie (instanţa observă că amândoi
interlocutorii fac aluzie voalată la conduita inculpatului).
Potrivit declaraţiei martorei #### ####### ##### din 05.05.2016 (f. 376-384, vol. I d.u.p.),
angajată în cadrul Primăriei #### Mare – Serviciul Finanţări Locale la momentul audierii, în anul
2015 au fost încheiate două contracte de susţinere financiară, unul în luna februarie, în valoare de
cca. 500.000 lei – 600.000 lei, iar al doilea în luna august. Contractele au fost încheiate în baza
unei hotărâri de consiliu local. Conform anexei la aceste contracte erau consemnate cheltuielile
care puteau fi acceptate la decont, respectiv în cazul unor cheltuieli, cuantumul acestora.
Justificarea chetuielilor trebuia realizată conform H.C.L. nr. 298/2012 privind normele financiare
de decontare din bugetul local pentru structurile sportive din primul şi al doilea eşalon valoric. Şi
în acest caz s-a virat avansul, la cererea clubului de fotbal.
În luna august 2015, pe circuitul intern al documentelor apărea că A.C.S. F.C.M. ####
Mare a înregistrat un document în atenţa Serviciului Finanţări Locale, pe care martora la primit în
luna octombrie 2015. Prin acel document primăria era informată că există anumite inadvertenţe
între documentele justificative regăsite în deconturile depuse la primărie şi că, urmare a acestui
fapt, A.C.S. F.C.M. #### Mare trebuia să returneze primăriei suma de cca. 300.000 lei. Ca atare
Serviciul audit Public Intern a efectuat o verificare la club, întocmindu-se un raport, confirmânduse cele susţinute de reprezentanţii clubului. În luna ianuarie 2016 suma a fost returnată de către
club.
Din sumele de bani alocate în anul 2015 către FCM #### Mare, clubul trebuia să mai
prezinte chitanţe, ordine de plată la anumite facturi depuse la decont de cca. 200.000 lei, chestiune
pe care martora a adus-o la cunoştinţa lui #### ########. Astfel, ar fi fost mai multe deconturi
justificate parţial, primăria acceptând la decont facturi neînsoţite de dovada plăţii, clubul fiind
obligat ca ulterior virării decontului să depună chitanţele aferente facturilor. Din cauză că nu a
depus deconturile, nu a mai beneficiat de finanţare în anul 2016.
În anul 2016, luna februarie, clubul sportiv a depus o solicitare de alocare a unui sprijin
financiar. Ca răspuns, s-a solicitat să depună un certificat fiscal din care să reiasă că nu avea datorii
la bugetul de stat, precum şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că sumele alocate
în anul 2015 au fost justificate integral. Aceste înscrisuri nu au fost depuse de către reprezentanţii
clubului, motiv pentru care nu s-a încheiat contractul de susţinere financiară.
Întrebată fiind dacă în anul 2016 a propus susţinerea financiară a clubului de fotbal,
întocmind un raport de specialitate, martora a răspuns afirmativ că a întocmit un asemenea raport
în luna februarie-martie 2016, raport în care a menţionat şi documentele solicitate clubului, dar
nedepuse. Acest raport nu a fost discutat în şedinţa de consiliu local. Nu mai ţine minte cine i-a
solicitat întocmirea acestui raport, însă i-a solicitat verbal (cu toate acestea, instanţa reţine că
singura persoană care îi putea solicita acest lucru era primarul, mai ales că potrivit înscrisurilor
predate de primărie, proiectul de hotărâre era semnat doar de primarul Municipiului #### Mare
######### #######).
Raportul şi proiectul de hotărâre de consiliu local au fost depuse la Biroul Elaborare
Documente. Anterior întocmirii raportului şi proiectului de hotărâre au fost mai multe discuţii cu
privire la raport purtate atât cu şefa sa ######## ########, directorul Direcţiei Juridice #######
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######, secretarul municipiului ####### ### şi posibil cu primarul ######### #######. Martora
a precizat că de obicei proiectele de hotărâre erau iniţiate de primar.
Deoarece proiectul de hotărâre nu a fost discutat în şedinţa de consiliu local, dosarul privind
proiectul i-a fost restituit.
Martora a precizat că a discutat cu primarul ######### ####### cu privire la sprijinirea
financiară a clubului de fotbal pentru închirierea instalaţiei de nocturnă, primarul întrebând-o dacă
putea deconta cheltuieli cu privire la închirierea acestei instalaţii, răspunsul fiind afirmativ. Apoi
martora a întocmit un proiect privind alocarea sumei de 130.000 lei (desigur, la iniţiativa
primarului).
Martorei i s-a pus la dispoziţie în vederea audierii înregistrarea ambientală din fişierul
„16.12.2015.m4a”, precizând că a participat la discuţia care a avut loc în sala mică de şedinţe din
cadrul primăriei şi că înregistrarea este reală, la ea participând ######### #######, ####### ###,
#### ########, ##### ###### şi martora. A fost chemată la şedinţă de secretara primarului,
deoarece acesta dorea să cunoască ce deconturi are clubul sportiv depuse la contabilitate în
aşteptarea plăţii.
Doar din anul 2016 în noile contracte de susţinere financiară s-a stipulat că se pot accepta
la decont facturi neînsoţite de dovada plăţii, cu condiţia ca în 3 sau 5 zile lucrătoare din momentul
virării decontului acesta să prezinte actele lipsă.
Martora a precizat că suma de 1.000.000 lei propusă în raportul de specialitate întocmit de
ea pentru finanţarea clubului de fotbal i-a fost indicată de aceeaşi persoană care i-a spus să
întocmească şi raportul, respectiv proiectul de hotărâre (care, aşa cum am arătat nu putea fi decât
inculpatul – de altfel, această sumă reiese şi din discuţiile dintre ######### ####### şi ####
######## înregistrate de acesta din urmă, înregistrări din care rezultă că #### are nevoie de o
sumă mai mare, iar inculpatului îi transmite că îi va da 1.000.000 lei).
Potrivit declaraţiei martorei #### ####### ##### din 02.06.2020 (f. 114-115, vol. VIII
d.i.), la momentul audierii şef Serviciu parteneriate civile din cadrul Primăriei Municipiului ####
Mare, s-a ocupat de toate contractele de finanţare a clubului de fotbal. Din proprie iniţiativă ####
a comunicat problema cu suma de 317.000 lei şi a comunicat că o va returna. A confirmat existenţa
controlului Curţii de Conturi şi plângerea penală formulată de primărie contra lui #### ########.
Clubul nu a mai fost finanţat în anul 2016, deoarece nu au fost depuse documente complete, ####
######## nedepunând o declaraţie pe propria răspundere.
Referitor la aceste mijloace de probă analizate anterior, instanţa reţine că A.C.S. F.C.M.
#### Mare a fost finanţată constant în această perioadă în profida faptului că existau datorii
neachitate bugetului de stat. Totodată, în luna august 2015 #### ######## a comunicat Primăriei
Municipiului #### Mare existenţa unei datorii de 317.000 lei. Ulterior, acest aspect a fost verificat
şi confirmat de auditul dispus de inculpatul ######### ####### în toamna anului 2015. Această
sumă a fost achitată Municipiului de A.C.S. F.C.M. #### Mare abia în luna ianuarie 2016 şi, cu
toate acestea, finanţarea nu a fost întreruptă. Mai mult la finalul anului s-a încheiat actul adiţional
nr. 5/11.12.2016 la ultimul contract de susţinere financiară, act adiţional aprobat prin HCL ####
Mare nr. 562/2015 (f. 23, vol. IV d.u.p., f. 8-9, vol. VIII d.u.p.), când s-a alocat suma suplimentară
de 670.000 lei. Ultima sumă a fost achitată în baza acestui act adiţional în luna martie 2016.
Ca atare, şi în anul 2016 se putea proceda la alocarea din bugetul local a unei sume pentru
susţinerea activităţii clubului de fotbal şi la finanţarea acestui club sportiv din bugetul local. De

112

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
altfel, primarul putea susţine proiectul de finanţare în Consiliul local în pofida opoziţiei aparatului
propriu al primăriei (condus de martorii ###, ####### şi #######).
Vom observa că inculpatul comunica diferit cu #### ######## în prezenţa persoanelor cu
funcţii de conducere în aparatul propriu al Primăriei Municipiului #### Mare şi că atunci când
discuta exclusiv cu #### ######## evidenţia că nu va ţine cont de opoziţia aparatului administrativ
al primăriei.
În acest sens, potrivit înregistrării ambientale aflate în fişierul „Cc Birou Imp 2.m4a”, aflate
pe telefonul martorului #### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei
informatice realizate în cursul judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 02/02,
poziţia 53, înregistrarea având 48’38’’ (fiind din 25.11.2015), inculpatul ######### ####### a
chemat-o pe d-na ### ###### în biroul său, #### ######## discutând cu aceasta despre deblocarea
finanţării. ### ###### i-a transmis că nu se poate realiza decontarea, câtă vreme existau datorii.
#### ######## a propus cesionarea contractului. Inculpatul a mediat discuţia dintre cei doi. ####
######## a propus retragerea deconturilor, iar ### ###### a precizat că nu se putea realiza acest
lucru.
Întrucât #### ######## a insistat în prezenţa martorei ### ###### ######### în
rezolvarea problemei precizând că ar fi posibilă eşalonarea, inculpatul a afirmat că nu va depăşi
problema de legalitate şi că nu va continua finanţarea clubului (min. 9 din înregistrare).
Cu toate acestea, după plecarea din încăpere a martorei ### ###### ######### cei doi au
schimbat tonul discuţiei. Apoi (la min. 25 din înregistrare) ######### ####### l-a întrebat pe
#### ######## cât îi trebuie până în luna ianuarie 2016, #### răspunzând că suma de 1.000.000
lei, inculpatul transmiţându-i „Ţi-i dau...şi mi-i dai”.
Potrivit înregistrării ambientale aflate în fişierul „02.12.2015.m4a”, predate de ####
######## organului de urmărire penală în copie şi aflate la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium,
înregistrarea având 30’53” (fişierul audio figurează cu data de 15.12.2015), într-o primă parte a
discuţiei ######### ####### şi #### ######## vorbesc despre finanţarea clubului de fotbal,
inculpatul i-a transmis că dorea ca #### să încheie un contract de finanţare pentru a-i putea da un
avans de 600.000, însă #### a afirmat că „nu dă drumul d-na ### la nimic, nu ai ce să-mi dai, acolo
trebuie achitată suma aia” (min. 1-2 din înregistrare). Astfel, observăm că ambii cunoşteau situaţia
datoriilor clubului de fotbal faţă de primărie şi că ambii doreau finanţarea, dar nu era de acord ###
###### #########, directorul economic.
În continuare, #### discută cu inculpatul şi ##### #### despre preluarea clubului de fotbal
de către municipalitate, inculpatul comunicând că nu se poate prelua un club privat. #### răspunde
că nu mai doreşte să se ocupe de club (min. 11 din înregistrare).
Instanţa reţine că, în pofida opoziţiei martorei ### ###### ######### la 11.12.2015 s-a
încheiat actul adiţional nr. 5 la contractul de finanţare, act adiţional aprobat prin H.C.L. #### Mare
nr. 562/2015, alocându-se suma suplimentară de 670.000 lei, în vederea promovării şi dezvoltării
activităţii sportive de performanţă în Municipiul #### Mare.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „9.12.2015.m4a”, predate de #### ########
organului de urmărire penală în copie şi aflate la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium înregistrarea
având 23’33” (înregistrare din data de 09.12.2015), #### ########, ######### ####### şi
angajaţii primăriei discută despre posibilitatea compensării datoriei clubului cu suma care trebuia

113

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
finanţată de la bugetul local pentru clubul de fotbal, respectiv despre posibilitatea sciunii
contractului de finanţare.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „16.12.2015.m4a”, predate de #### ########
organului de urmărire penală în copie şi aflate la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium înregistrarea
având 48’39” (înregistrare din data de 16.12.2015), începând cu min. 11 din înregistrare
######### ####### discută cu #### ######## despre datoriile clubului de fotbal, context în care
vorbesc despre salariile neplătite jucătorilor şi de memoriile depuse de unii dintre aceştia la FRF.
Sunt chemate două angajate ale primăriei (printre care secretarul municipiului, ####### ###)
pentru a discuta despre finanţarea clubului cu sumele necesare. #### le transmite celor două
persoane că nu a venit să solicite bani, ci a fost chemat (referindu-se la inculpat), iar discuţia
continuă cu privire la cum se va realiza finanţarea (în contextul în care #### ######## avea o
datorie către primărie de 317.000 lei). #### ######## le transmite că urmează să ia un credit în
nume personal pe care să îl aducă aport la clubul de fotbal.
În realitate creditul a fost contractat de către clubul de fotbal, #### ######## fiind garant.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „11.01.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 48, înregistrarea având
59’40” (fiind din 11.01.2016), la min. 46 din înregistrare #### îl informează pe inculpat că urmeasă
să primească împrumutul de cca 300.000 lei de la Rocredit, prin #### ######.
Din înregistrarea ambientală din fişierul „15.01.m4a”, aflată pe telefonul martorului ####
######## şi efectuată de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul judecăţii
se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 45, înregistrarea având 11’58” (fiind
din 15.01.2016), rezultă că #### ######## îl informează pe ######### ####### că a discutat cu
#### ###### şi că în cursul aceleiaşi zile, la orele 3 (15:00), se semnează hârtiile.
Potrivit declaraţiilor martorului #### ###### ###### din data de 14.03.2018 (f. 97-98, vol.
IV d.i.), respectiv din data de 07.12.2020 (f. 34-36, vol. XI d.i.) – director al ######## ### SA
#### Mare –, la începutul anului 2016 clubul F.C.M. #### Mare a încheiat un contract de credit
cu ######## ### SA, obiectul fiind suma de cca. 300.000 - 350.000 lei. Acest aspect corespunde
celorlalte mijloace de probă administrate în cauză din care reiese că A.C.S. F.C.M. #### Mare,
prin #### ########, a contractat împrumutul pentru a achita datoria de 317.000 lei către
Municipiul #### Mare în luna ianuarie 2016.
Creditul a fost achitat integral, o parte chiar de club, iar o altă parte prin contracte de
cesiune încheiate cu doi sponsori, SC ########## SA #### Mare și SC ######## SRL ####
Mare. Acești doi sponsori au fost găsiți de către #### ########. ###### ###### și ####### #####
erau administratorii celor două societăţi.
Aşadar, concluzionăm că apărarea nu poate invoca faptul că finanţarea clubului nu ar fi
fost posibilă din motive de legalitate, întrucât acest aspect nu prezenta în realitate nicio relevanţă
pentru inculpat. De altfel, chestiunea nu ţinea de legalitate, ci de oportunitatea finanţării.
#### În ceea ce priveşte pretinsele împrumuturi acordate de inculpatul ######### #######
martorului #### ########, respectiv în ceea ce priveşte pretinse împrumuturi luate de ####
######## de la diferite persoane în numele inculpatului şi nerestituite sau cu alt titlu. Legătura
dintre aceste pretinse împrumuturi şi obiectul prezentei cauze
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În primul rând, având în vedere natura relaţiilor dintre ######### ####### şi ####
########, nu poate fi exclus ca între cei doi să fi fost realizate anumite împrumuturi. Ceea ce
trebuie lămurit este dacă vreuna dintre sumele de bani pretinse de inculpat şi remise de martorul
#### ######## vizate de prezenta cauză, au fost pretinse şi remise cu titlu de restituire împrumut
sau au avut legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către inculpat, în calitate de primar.
În acest sens, reţinem că în cauză au fost audiaţi mai mulţi martori cu privire la această teză
probatorie. Totodată, relaţiile financiare dintre inculpat şi martorul denunţător reies şi din alte
mijloace de probă (înscrisurile de la dosar, înregistrările audio realizate de către #### ########
cu telefonul personal etc.).
Din declaraţia martorului ##### #### ####### din data de 17.05.2017 (f. 136-138, vol. II
d.u.p.), întrebat fiind de instanță, dacă știe ca inculpatul ######### ####### să îl fi împrumutat
pe #### ######## cu sume de bani, martorul a răspuns afirmativ, arătând că doreşte să depună la
dosar niște înscrisuri din care ar reieşi acest lucru, precizând că a participat la unele discuții dintre
cei doi legate de aceste împrumuturi.
Audiat în cursul urmăririi penale la data de 09.05.2016 (f. 279-285, vol. I d.u.p.), martorul
##### #### ####### a declarat că nu s-a discutat despre restituirea sumelor de bani remise de
inculpat jucătorilor, cu o singură excepţie, suma de 1.200 euro, predată martorului ######, ulterior
predării ######### comunicându-i lui #### că această sumă trebuie să o restituie.
Astfel, #### i-a cerut să meargă în ziua următoare la ######### să îi dea bani pentru a-l
plăti pe jucătorul ###### și pentru o deplasare la următorul meci pe care echipa îl avea de susținut,
întrucât relațiile dintre cei doi s-au deteriorat, iar ##### #### se afla în relații de prietenie cu
inculpatul. În ziua următoare, martorul a mers la ######### ####### și i-a cerut bani în numele
lui ####, inculpatul ajutându-l cu suma de 1.200 euro, lăsată ulterior de inculpat la secretară. A
luat această sumă de bani și i-a predat-o jucătorului ######, în prezența lui #### #######. ####
####### a întocmit și documentul care s-a trimis la Federaţia Română de Fotbal și care făcea
dovada plății parțiale a memoriului jucătorului.
Martorul a precizat că inculpatul nu mai avea încredere în #### ########, motiv pentru
care îi dădea lui ##### #### sumele de bani solicitate de acesta din urmă, respectiv ca să fie sigur
că vor ajunge la club și folosiți conform destinației solicitate anterior.
Instanţa nu exclude să fi existat această lipsă de încredere, mai ales că începând cu luna
octombrie 2015 relaţiile dintre ######### ####### şi #### ######## se deterioraseră. Cu toate
acestea, reţinem că însuşi martorul ##### confirmă faptul că #### ######## îi solicita să meargă
la inculpat pentru rezolvarea unor probleme financiare legate de desfăşurarea activităţii clubului
de fotbal. Or, în atare context, se observă că nici martorul #### ######## nu dorea să intermedieze
remiterea unor sume de bani jucătorilor de către inculpat, aspect pe care #### ######## l-a susţinut
şi în declaraţiile sale.
În plus, instanţa reţine că nu se poate susţine că era vorba de împrumuturi rambursabile
acordate de inculpat martorului ####, ci era vorba de suma de bani predată lui ##### #### pentru
susţinerea clubului. De altfel, la finalul anului 2015 – începutul anului 2016, când relaţiile dintre
cei doi erau foarte tensionate, inculpatul nu îl mai dorea pe #### ######## la clubul de fotbal,
fiind nemulţumit de faptul că nu executase ceea ce îi ceruse în legătură cu trustul de presă şi siteul eMaramureş.ro (aspect care reiese din înregistrările efectuate de martorul #### ######## cu
telefonul mobil).
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De asemenea, nu poate fi omis faptul că inculpatul avea la acel moment, la fel şi ca în
momentul înfiinţării clubului de fotbal, interese în continuarea activităţii clubului pentru beneficiul
de imagine pe care l-ar fi câştigat în raporturile cu electoratul (memoriul depus de jucător la F.R.F.
putea atrage împiedicarea clubului de fotbal în a continua campionatul). Totodată, se apropia
campania electorală, iar nemulţumirile jucătorilor erau îndreptate şi împotriva inculpatului,
existând riscul ca protestele acestora să îi aducă prejudicii de imagine.
În continuare, acest martor a mai relatat că tot pe la începutul anului 2016, #### ########
l-a rugat pe ##### #### să meargă din nou la inculpat și să îi ceară bani în legătură cu meciul de
fotbal dintre FCM #### Mare și ####### Satu Mare. ######### i-a remis suma de 10.000 lei pe
care ##### #### a predat-o lui ####### ####, la cererea lui #### ########.
De altfel, ##### #### a precizat explicit că nu știe dacă inculpatul l-a împrumutat pe ####
######## cu sume de bani pentru ca acesta din urmă să le folosească în scop personal.
La începutul anului 2016 martorul ##### a participat la discuții în biroul primarului, alături
de #### ######## şi persoane implicate în activitatea clubului având ca obiect găsirea unor soluții
și dezvoltarea unei strategii pentru buna funcționare a clubului, inclusiv s-a pus problema trecerii
clubului în subordinea Consiliului local. La unele discuții avute în cabinetul primarului cu privire
la situația clubului, au fost prezenți și secretarul primăriei și juristul primăriei care erau consultați
cu privire la legalitatea unor măsuri ce se doreau a fi luate față de club.
##### #### a mai preciazat că #### ######## ar fi cerut bani şi de la alte persoane,
martorul indicându-l pe ###### #### (persoană indicată şi de #### ########). Totuşi, respectivul
împrumut solicitat tot pentru a obţine finanţe pentru derularea activităţii echipei de fotbal nu are
legătură cu obiectul prezentei cauze.
După reținerea inculpatului ######### #######, ##### #### a relatat că a interacţionat cu
#### ######## doar pe reţeaua de socializare Facebook, în urma conversaţiilor dintre martor şi
#### ######## formuând două sau trei plângeri penale împotriva martorului ##### ####.
Prin declaraţia din data de 25.02.2021, martorul ##### #### (f. 18-19 vol. XII d.i.) a relatat
că în anul 2016 a fost sunat de ##### ###### care i-a spus că trebuie să meargă împreună la clubul
de fotbal să dea niște bani. Știa că suma era din banii personali a lui #########. Inculpatul ar mai
fi ajutat clubul şi anterior când martorul era preşedintele clubului.
Din printările unor comunicări pe reţeaua Whatapp purtate de ##### #### cu ####
########, depuse la dosar de martorul ##### #### (f. 139-140, vol. II d.u.p.) rezultă existenţa
unor discuţii din data de 06.04.2016, privind un eventual împrumut de la inculpat pe care ar fi dorit
să îl ia #### ######## în nume „personal” pentru a fi utilizat la satisfacerea nevoilor curente ale
clubului de fotbal. Fiind audiat, martorul #### a indicat că, în pofida faptului că i-ar fi solicitat un
asemenea împrumut inculpatului, acesta nu i-ar fi remis vreo sumă de bani cu acest titlu.
Prin declaraţiile date la 09.05.2018 (f. 64-65, vol. V d.i.) şi la data de 25.01.2021 (f. 181,
vol. XI d.i.) martora ###### ########### ##### ########, veche cunoştinţă a inculpatului,
director la Compania de ### ##### S.A. #### Mare a relatat că după ce a devenit director la
Compania de ###, în cursul anului 2015, #### ######## i-a solicitat sponsorizări din partea
Companiei pentru echipa de fotbal. Compania nu a acordat sponsorizări echipei de fotbal. Cu o
altă ocazie, #### ######## a venit la martoră acasă într-o zi când se afla în concediu şi i-a
comunicat că a fost trimis de inculpatul ######### ####### pentru a-i cere o anumită sumă de
bani (30.000 lei), având nevoie pentru susţinerea echipei de fotbal. I s-a părut ciudat în condițiile
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în care inculpatul ######### ####### nu mai procedase în această manieră. L-a refuzat pe ####
######## spunându-i că nu dispune de această sumă de bani. Ulterior acestei întâlniri a discutat
atât cu mama inculpatului, cât și cu inculpatul, acesta din urmă spunându-i că nu l-a trimis pe ####
######## şi să nu intre în jocul nimănui.
Pornind de la această declaraţie şi la alte declaraţii ale unor martori, apărarea a acreditat
ideea că #### ######## ar fi fost o persoană cu o conduită îndoielnică, mincinoasă şi profitoare,
care s-ar fi folosit de numele inculpatului pentru a obţine avantaje patrimoniale personale.
Referitor la susţinerile martorei (apropiate familiei inculpatului şi aflate într-o poziţie
profesională dependentă de primarul municipiului, inculpatul ######### #######), instanţa
observă că din mai multe înregistrări audio efectuate de #### ######## cu telefonul personal
rezultă că inculpatul ######### ####### însuşi îl trimitea la diferite persoane „cu stare”/societăţi
comerciale pentru a obţine surse financiare în scopul susţinerii activităţii echipei de fotbal. Ca
atare, apare îndoielnică susţinerea martorei că inculpatul ar fi negat că l-ar fi trimis pe ####
########.
Potrivit declaraţiilor martorului ##### ###### din data de 09.05.2016 (f. 408-414, vol. I
d.u.p.), din data de 01.11.2017 (f. 133-134, vol. III d.i.), respectiv din data de 08.09.2020 (f. 5455, vol. IX d.i.) – fost director sportiv în cadrul HCM #### Mare – nu a avut nicio legătură directă
cu clubul de fotbal, decât aceea că inculpatul ######### l-a rugat în martie/aprilie 2016 să ducă o
sumă de bani fotbaliștilor de la clubul FCM #### Mare, temându-se că dacă îi dădea suma de bani
lui #### ########, exista riscul să nu fie predați în întregime destinatarilor. Inculpatul l-a rugat
să le transmită jucătorilor că suma de bani în discuție erau banii lui personali.
Acest aspect (chiar dacă martorul a preciza că nu ştie titlul cu care a fost remisă suma) se
coroborează cu declaraţiile martorului #### ######## şi ale martorului ##### #### ######## în
privinţa faptului că suma nu constituia un împrumut acordat de inculpat martorului ####
########, ci un fel de premiere a jucătorilor realizată de inculpat.
Martorului ##### a mai relatat că suma de 30.000 lei a fost remisă de inculpat într-un plic
martorului la biroul primarului (martorul a aflat ulterior cuantumul sumei, când a predat la club
suma de bani pentru a fi împărţită jucătorilor şi personalului). Neavând legătură cu clubul de fotbal,
după ce a ieșit din birou, l-a contactat telefonic pe ##### #### și l-a rugat să îl însoțească pentru
că el cunoștea jucătorii și pe ceilalți angajați ai clubului (în cadrul urmăririi penale, martorul a
precizat că inculpatul însuşi i-a transmis să ia legătura cu ##### #### pentru a-l însoţi la clubul de
fotbal).
În dimineața dinaintea arestării inculpatului, inculpatul l-a sunat și l-a întrebat pe martor ce
sume a dat handbaliștilor în ultima perioadă, martorul indicându-i că în perioada martie-aprilie
2016 în jur de 50.000 euro. Martorul a mai afirmat că „Acest împrumut din câte știu a avut loc în
martie – aprilie 2016”.
Totuşi, instanţa observă că nici măcar martorul nu a precizat că s-ar fi pus problema ca
cineva să restituie pretinsul „împrumut”, astfel că se poate constata că inculpatul avea obiceiul să
remită cu titlu aparent gratuit sume de bani, a căror provenienţă nu se poate stabili, cluburilor
sportive pentru a fi remise jucătorilor şi staff-ului. Beneficiul inculpatului era unul de imagine în
plan electoral.
Martorul a mai arătat că știa că jucătorii echipei de fotbal nu își primiseră banii în acea
perioadă, clubul având restanțe față de aceștia.
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În cursul urmăririi penale de la martorul ##### ###### a fost ridicat la data de 09.05.2016
pe bază de proces-verbal (f. 415, vol. I d.u.p.) înscrisul intitulat „Tabel nominal cu jucătorii echipei
FC Municipal #### Mare”, martorul indicând că este documentul ce conţine numele jucătorilor
cărora li s-au remis sumelele de bani primite de la ######### #######. În cadrul declaraţiei din
cursul urmăririi penale martorul relatase că a solicitat şi a primit respectiva hârtie de la martorul
######, după ce a fost citat să se prezinte la D.N.A. Tabelul nominal menţionat se regăseşte la f.
416, vol. I d.u.p.
Reţinem astfel că declaraţia acestui martor reflectă că #### ######## nu s-a obligat în
vreun vel faţă de ######### ####### să restituie suma de 30.000 lei. De altfel, vom detalia în cele
ce urmează motivele pentru care prin predarea acestei sume ######### ####### îşi respecta
parţial o promisiune personală făcută jucătorilor în vestiarul acestora.
Potrivit declaraţiilor martorului ###### ######## ###### din datele de 29.11.2017 şi
01.10.2020 (f. 169-170, vol. III d.i., f. 116, vol IX d.i.), director sportiv în cadrul A.C.S. F.C.M.
#### Mare în perioada #########: în toamna anului 2015, au venit la club numiții ##### și #####
cu suma de 30.000 lei pentru a fi împărțită jucătorilor cu titlu de primă. La acel moment, clubul
avea restanțe față de jucători constând în salarii și prime. ##### și ##### le-au spus că inculpatul
a trimis această sumă de bani pentru a fi împărțită jucătorilor. Martorul nu cunoaşte alte situații în
care inculpatul să fi trimis bani la jucători sau pentru finanțarea clubului.
De partea financiară a clubului se ocupa #### ########. #### i-a spus că a obținut
sponsorizări de la diverse firme pentru finanțarea clubului. Discuțiile zilnice avute cu ####
######## constau în faptul că acesta din urmă le spunea că merge la primar să îi ceară bani, fie
pentru deplasări, fie pentru baremele de arbitraj, deci bani pentru a se putea desfășura activitatea
clubului, a echipei.
În etapa judecăţii a mai afirmat că #### ######## spunea că merge la primar să ceară bani
şi au fost situații în care se întorcea cu bani, respectiv situații în care se întorcea fără bani (cu toate
că în etapa urmăririi penale, fiind întrebat explicit, a afirmat că nu cunoaşte ca inculpatul să fi dat
bani direct sau indirect bani din veniturile sale sportivilor sau clubului de fotbal).
Potrivit declaraţiei martorei ######## ######### ###### din data de 14.03.2018 (f. 100101, vol. IV d.i.), respectiv declaraţiei martorei ##### (fostă ########) ######### din 25.01.2021
(f. 182-183, vol. XI d.i.) – secretară în cadrul Primăriei Municipiului #### Mare din anul 2014, iar
în perioada ######### asistentă a inculpatului în cadrul secretariatului primăriei –, la început
relațiile dintre inculpatul ######### ####### și #### ######## erau bune, însă pe parcurs s-au
deteriorat, motivul principal fiind că #### ######## era nemulțumit de inculpat că nu ajuta
suficient clubul de fotbal. Inculpatul ######### ####### l-a ajutat pe #### ########, astfel că la
un moment dat i-a remis martorului ##### ###### 30.000 lei pentru a-i preda jucătorilor echipei
de fotbal.
De cel puțin două ori l-ar fi auzit pe #### ######## strigând la inculpatul ######### în
biroul acestuia din urmă că „o să îți arat eu, o să vezi tu ce o să îți fac dacă nu mă ajuți”.
Cuantumul sumei, respectiv faptul că reprezenta un împrumut al inculpatului acordat lui
#### ######## sunt chestiuni pe care martora le-a aflat din presă ulterior arestării inculpatului
(din acest motiv instanţa nu poate reţine aceste aspecte – de altfel, mai mulţi martori au relatat că
au aflat din presă anumite aspecte legate de cauză pe care ulterior le-au declarat în faţa organelor
judiciare, sens în care instanţa reţine că după arestarea inculpatului în luna aprilie 2016, după ce
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în prealabil ######### ####### i-a transmis omului său de încredere, jurnalistei Somay
#########, cum şi ce să comunice public, în presă au apărut numeroase relatări despre pretinse
abuzuri la care ar fi fost supus inculpatul în urma denunţului pretins mincinos al martorului ####
########; astfel, întreaga situaţie de fapt în cauză a fost relatată într-o manieră distorsionată în
presă, aspect care nu a creat doar un val de simpatie pentru situaţia inculpatului din partea unei
părţi a societăţii, ci a şi influenţat mai mulţi martori în cauză – asupra acestui aspect vom reveni
mai târziu).
Din declaraţiile martorului ###### #### ###### din data de 15.02.2018 (f. 58-59, vol. IV
d.u.p.) şi din data de 08.09.2020 (f. 56, vol. IX d.i.), fost jucător la clubul de fotbal FCM ####
Mare în perioada iunie 2014 – martie 2016, rezultă faptul că A.C.S. F.C.M. #### Mare avea
probleme financiare, iar jucătorii nu şi-au primit primele şi salariale promise, motiv pentru care
martorul a făcut memorii la Federaţia Română de Fotbal. În cursul urmăririi penale, martorul a
relatat că #### ######## a încercat să-l convingă să renunţe la memoriu, minţindu-l că o să-şi
primească banii (declaraţia de la f. 427-432, vol. I d.u.p.). Era vorba de o sumă de aproximativ
11.500 lei. La un moment dat a mers împreună cu #### ######## la primar în birou.
Primarul dorea ca martorul să renunţe la memoriul contra clubului înregistrat la F.R.F.,
astfel că i-a dat să semneze un acord care era deja întocmit în scris, prin care se stipula că în decurs
de o lună îi va fi plătită integral datoria, o parte din sumă urmând să o primească atunci pe loc (cca.
6.000 lei), iar restul în decurs de o lună. A refuzat pentru că a vrut să primească toată suma deodată.
A mers acasă şi mai târziu a fost contactat telefonic de către ##### #### care l-a convins să ia o
parte din bani spunându-i că nu e sigur că o să îi fie restituită datoria. ##### #### a venit la martor
acasă şi i-a remis suma menţionată. Ulterior a primit şi restul de bani, aduşi de #### #######, fără
să ştie de unde provenea. A doua tranşă de bani i-a fost adusă exact în ziua în care clubul urma să
fie penalizat de F.R.F.
Martorul a mai arătat că #### ######## le comunica jucătorilor faptul că trebuie „să intre
bani de la primărie” şi că îşi vor primi restanţele, însă în realitate nu se întâmpla aşa. La un moment
dat, deoarece promovase două memorii la F.R.F. de-a lungul timpului, #### ######## s-ar fi
răzbunat pe el, martorul ajungând să se antreneze cu echipa de juniori (de altfel, #### ######## a
fost instigat în acest sens de inculpat, după cum reiese din înregistrarea audio – înregistrea
ambientală aflată în fişierul „18.04.m4a”).
Martorul ar mai fi fost o dată sau de două ori împreună cu ceilalţi jucători în birou la primar
unde s-a discutat aceeaşi problemă, neplata salariilor şi a primelor către jucători, primarul spunând
că primăria urmează să aloce bani clubului şi astfel jucătorii vor fi plătiţi. Această parte a
declaraţiei, confirmă poziţia inculpatului cu privire la finanţarea clubului în cursului anului 2016
menţionată anterior.
Referitor la banii pe care i-a primit de la inculpat, martorul a susţinut că el i-a considerat
că ar reprezenta un împrumut pe care acesta din urmă l-a acordat clubului pentru că nu există vreo
persoană care să ofere cu titlu gratuit o sumă mare de bani în condiţiile în care nu are nicio legătură
cu datornicul. Inculpatul nu i-a spus că banii pe care i-a dat sunt cu titlu de împrumut.
Declaraţiile martorului #### ##### din data de 15.02.2018 (f. 60-61, vol. IV d.i.) şi data
de 01.10.2020 (f. 114-115, vol. IX d.i.), fost antrenor al echipei de fotbal FCM #### Mare în
perioada 2013 – 2016 atestă că la un moment dat clubul avea datorii faţă de primărie, respectiv
deconturile nu erau finalizate, şi astfel că primăria nu mai finanţa clubul.
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În perioada ######### echipa s-a aflat în #### a III-a, perioadă în care jucătorii se întâmpla
să primească după 3-4 luni salariile restante şi primele. S-a dorit ca echipa să promoveze în ####
a II-a, lucru care s-a şi întâmplat în anul 2015, în noile contracte cu jucătorii fiind stipulate vechile
restanţe salariale. Echipa a mers foarte bine în #### a II-a ajungând pe primul loc, dar primăria nu
mai putea finanţa clubul. Din această cauză jucătorii nu au primit salariile la timp, practic s-au
adăugat la vechile datorii şi cele noi acumulate.
În decembrie 2015, martorul a mers la primar împreună cu #### ########, împreună
rugându-l să îi ajute. Au mers la inculpat pentru că tot el îi ajutase şi cu ocazia unui meci pe care
l-au susţinut la Cugir, în cursul anului 2015, în luna aprilie sau mai. După meciul de la Cugir, ####
######## a venit la faţa locului şi a adus suma de circa 60.000 lei, pe care a împărţit-o jucătorilor
(această chestiune nu a fost susţinută de martor în cursul urmăririi penale, care întrebat dacă
inculpatul a mai promis că va oferi jucătorilor alte sume de bani, a arătat că „ne-a promis că ne va
da sume de bani, dar era vorba de sumele de bani alocate de Consiliul local”, respectiv că „o
singură dată, din câte ţin minte” a mai promis că oferă sume de bani jucătorilor din fonduri proprii).
Ca atare, necorelările dintre declaraţii nu au nicio justificare, sens în care acest aspect nu poate fi
reţinut drept veridic.
În ultima declaraţie, martorul a susţinut că respectivele sume trebuiau restituite din banii
„de la primărie”, deoarece erau daţi împrumut. De la #### ar fi cunoscut aceste aspecte (totuşi,
prin declaraţiile date #### ######## a negat explicit acest aspect; de altfel, inculpatul însuşi a
negat că avea o înţelegere cu #### ######## ca banii remişi să fie restituiţi din finanţarea clubului
de fotbal de la bugetul local). Nu cunoaşte dacă #### ######## sau clubul de fotbal trebuia să
restituie suma de bani împrumutată.
Şi acestă ultimă parte a declaraţiei cuprinde contradicţii vădite cu toate declaraţiile
anterioare ale martorului din etapa urmăririi penale.
Martorul a mai arătat că înainte de intrarea echipei în play-off, jucătorii s-au revoltat din
nou pentru neprimirea salariilor şi a primelor, sens în care #### ######## l-a chemat pe inculpat
să vină la club, lucru care s-a şi întâmplat, inculpatul convingând jucătorii să joace un joc important
cu echipa din Râmnicu Vâlcea, promiţându-le că va face rost de bani pentru a fi plătiţi (era vorba
de 80.000-90.000 lei, conform declaraţiei martorului din cursul urmăririi penale – f. 331, vol. I
d.u.p.).
La câteva zile după ce a avut loc meciul cu Râmnicu Vâlcea, la club au venit ##### ####
şi ##### ###### cu suma de 30.000 lei care a fost împărţită în mod egal la toţi jucătorii şi antrenorii
echipei. În cursul urmăririi penale (f. 331, vol. I d.u.p.), martorul a susţinut că suma nu a fost
remisă în termenul promis de inculpat, astfel că împreună cu #### ########, ###### ########,
Iglea #### şi #### ###### au mers la primar unde au avut o discuţie (fiind prezent şi ##### ####),
chestiune confirmată şi de martorul ###### ###### ######## – f. 349, vol. I d.u.p. (iniţiativa
aparţinând martorilor Iglea #### şi ###### ####, doi jucători, care au solicitat lui #### ########
să organizeze o întâlnire cu primarul – acesta fiind şi motivul pentru care anumiţi martori l-au
indicat pe #### ######## ca organizator al întâlnirii), respectiv de martorul #### ###### #####
(f. 358, vol. I d.u.p.), iar în săptămâna următoare inculpatul a trimis suma de 30.000 lei prin #####
#### şi ##### ######.
##### #### le-a spus că inculpatul a trimis suma de 30.000 lei, respectiv că doar atât a
putut trimite pentru început, urmând să le trimită şi restul sumelor datorate (întreaga datorie se
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ridica la cca 80.000 – 90.000 lei). În cursul urmăririi penale (f. 332, vol. I d.u.p.), martorul #### a
afirmat că inculpatul ######### nu a precizat că va plăti primele fotbaliştilor cu titlu de împrumut,
ci că va achita el acele prime de joc şi de obiectiv.
Prin declaraţia din cadrul urmăririi penale, menţinută de martor, acesta a susţinut că
jucătorii au organizat protestul dinaintea meciului cu echipa ### Metan ######, deoarece nu li sau onorat promisiunile făcute de ######### ####### pentru primele de joc şi de obiectiv. ####
######## nu i-a instigat să protesteze (f. 334, vol. I d.u.p.).
Ca atare, din această declaraţiile acestui martor rezultă încă o dată că suma de 30.000 lei
nu a fost remisă cu titlu de împrumul lui #### ######## sau clubului de fotbal, respectiv că
reprezenta o promisiune personală făcută de ######### ####### jucătorilor echipei de fotbal.
Potrivit înregistrării ambientale aflate în fişierul „6.11.2015.m4a”, predate de ####
######## organului de urmărire penală în copie şi aflate la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium
înregistrarea având 29’43” (înregistrare din data de 06.11.2015), inculpatul era nemulţumit de
faptul că un anume #### (#### #####, antrenorul echipei de fotbal) ar fi dat declaraţii care l-ar fi
deranjat pe inculpat. #### ######## şi ######### ####### discută despre eventualitatea
concedierii lui #### #####. La momentul respectiv inculpatul considera că #### ##### ar fi
organizat o „demonstraţie” împotriva inculpatului. ######### ####### avertizează că nu o să mai
susţină echipa (min. 25 din înregistrează).
Înregistrarea evidenţiază şi faptul că #### ######## nu făcea presiuni asupra inculpatului
în ceea ce priveşte susţinerea financiară a clubului de fotbal, prin faptul că ar fi instigat judecătorii
echipei de fotbal şi ceilalţi angajaţi ai clubului să protesteze contra inculpatului.
Declaraţiile martorului Iglea #### ##### din datele de 16.05.2016, 15.02.2018 şi
01.10.2020 (f. 437-441, vol. I d.u.p.; f. 62, vol. IV d.u.p.; f. 111, vol. IX d.i.), fost jucător la echipa
de fotbal în perioada 2015 – 2016 şi căpitan al echipei, atestă că inculpatul le-a trimis jucătorilor
şi antrenorilor 30.000 lei din banii săi personali, prin intermediul lui ##### #### şi a unui alt bărbat
care îl însoţea (este vorba de martorul #####), în luna aprilie 2016, reprezentând prime de joc
pentru meciurile câştigate. Inculpatul a mai fost la club în diferite ocazii şi le-a spus tuturor că va
susţine echipa în vederea desfăşurării activităţii. Ultima dată a venit în vestiar înainte de meciul cu
echipa din Râmnicu Vâlcea.
Potrivit declaraţiilor martorului ####### ####### din datele de 01.11.2017 şi de
19.10.2020 (f. 136, vol. III d.i., f. 44, vol. X d.i.), jucător profesionist de fotbal, angajat la clubul
de fotbal FCM #### Mare în anul 2016, a activat în acest club circa 3 sau 4 luni, respectiv până în
aprilie sau mai 2016, când au plecat toți jucătorii, deoarece clubul avea probleme financiare.
Înainte să se desființeze echipa, a primit o sumă de circa 1.500 lei cu titlu primă de joc, dar
nu mai reține după care meci s-a întâmplat această chestiune. Jucătorii au fost chemați pe rând întro încăpere unde se afla antrenorul #### ##### și căpitanul echipei #### #####. Au semnat pe o
hârtie pentru suma primită. Nu știe de unde provenea această sumă de bani.
Şi-a menţinut declaraţia din faza de urmărire penală. Prin declaraţia din cadrul urmăririi
penale (f. 303-307, vol. I d.u.p.) a susţinut suplimentar faptul că primarul le-a promis la un moment
dat jucătorilor că o să-şi încaseze bonusurile şi primele restante, sens în care după o anumită
perioadă de timp în vestiar a venit o persoană de sex bărbătesc (##### #### însoţit de #####
######) care le-a adus suma de 30.000 lei, afirmând că este o parte din bani pentru bonusurile şi
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primele restante, trimişi de inculpatul ######### #######. Banii respectivi constituiau o primă
dată de primar, nefiind scăzuţi din restanţele salariale.
Susţinerile martorilor Iglea şi #######, au fost confirmate şi de alţi jucători ai echipei de
fotbal audiaţi în cursul urmăririi penale: martorul ##### ####### ###### (declaraţia de la f. 308312, vol. I d.u.p.); #### ###### #### (declaraţia de la f. 313-317, vol. I d.u.p.); ###### ######
###### (declaraţia de la f. 318-322, vol. I d.u.p.); ### ###### ###### (declaraţia de la f. 323-327,
vol. I d.u.p.); ###### ##### #### (declaraţia de la f. 336-340, vol. I d.u.p.); ####### #####
(declaraţia de la f. 341-344, vol. I d.u.p.); ####### #### (declaraţia de la f. 351-355, vol. I d.u.p.);
#### ###### ##### (declaraţia de la f. 356-360, vol. I d.u.p.); ######## ######## #########
(declaraţia de la f. 361-365, vol. I d.u.p.); ######### ####### (declaraţia de la f. 366-370, vol. I
d.u.p.); ###### ###### ###### (declaraţia de la f. 371-375, vol. I d.u.p.).
În acelaşi sens a fost şi declaraţia martorului ###### ###### ######## (f. 345-350, vol. I
d.u.p.), antrenor al echipei de fotbal alături de #### #####.
Aceşti martori au susţinut că în primăvara anului 2016, după meciul cu echipa #######
Satu Mare şi înainte de meciul cu echipa din Râmnicu Vâlcea, inculpatul ######### ####### a
venit în vestiarul echipei şi le-a promis din bani proprii plata integrală a primelor într-un termen
scurt, însă nu s-a întâmplat acest lucru, iar sumele care au fost trimise jucătorilor de inculpat cu o
întârziere de două săptămâni erau mult sub cuantumul promis. Jucătorii solicitaseră în prealabil să
discute cu primarul (#### organizând la solicitarea acestora o înâlnire cu primarul), deoarece erau
nemulţumiţi de faptul că se întârzia plata sumelor care li se cuveneau de către clubul de fotbal.
Protestul dinaintea meciului cu echipa ### Metan ###### a fost organizat, deoarece
inculpatul ######### ####### nu îşi respectase promisiunile făcute jucătorilor, precum nici
martorul #### ########. Unii dintre jucătorii echipei de fotbal au susţinut că inculpatul a mai
promis anterior că restanţele salariale ale clubului faţă de jucători se vor rezolva, nerespectându-şi
promisiunile.
Martorii au mai evidenţiat că, în afară de remiterea celor 30.000 lei remişi de inculpat prin
numiţii ##### #### şi ##### ######, nu au mai fost remise de către inculpat alte sume de bani
întregii echipe de fotbal.
Conform declaraţiilor martorului ####### ###### ###### din data de 13.05.2016 (f. 293298, vol. I d.u.p.), din data de 01.11.2017 (f. 138-139, vol. III d.i.), respectiv din data de 01.10.2020
(f. 109-110, vol. IX d.i.), prieten al inculpatului, în primăvara anului 2016, inculpatul l-a rugat să
îi dea împrumut suma de 30.000 lei ca să o dea jucătorilor de fotbal de la clubul de fotbal, întrucât
aceștia au refuzat să meargă într-un cantonament pe motiv că nu și-au primit salariile. A fost de
acord cu acest lucru, dar i-a spus inculpatului că are nevoie de bani, respectiv să îi returneze până
la începutul lunii următoare.
Martorul ####### l-ar fi întrebat pe inculpat dacă să îi remită direct banii lui ####
########, însă inculpatul i-a spus să nu facă acest lucru, deoarece se teme că #### nu îi va împărţi
jucătorilor (cu toate acestea, instanţa reţine că #### ######## nu a avut niciodată pretenţia de a
remite el această sumă de bani jucătorilor şi că, deşi a cunoscut momentul în care banii urmau să
ajungă la club nici măcar nu s-a deplasat la sediul clubului).
Martorul a relatat că inculpatul i-ar fi spus că îi va restitui această sumă în momentul în
care #### ######## i-ar fi dat-o înapoi.
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Referitor la aceste susţineri ale martorului, instanţa remarcă faptul că tot martorul a afirmat
că a solicitat restituirea sumei de la inculpat la începutul lunii mai, ca atare această condiţionare a
restituirii sumei de către #### comunicată de inculpat martorului apare de neînţeles, iar dacă ar fi
fost un împrumut acordat lui #### de inculpat, atunci rămâne neclar de ce a solicitat martorului să
nu îi remită direct banii lui ####. De altfel, faptul că această sumă nu constituia un împrumut
acordat lui #### reiese şi din declaraţiile martorilor ##### ####, ##### #### ########, ####
########, ####### #######, Iglea #### etc. Oricum nu se poate împrumuta o persoană promiţând
prime din bani personali altor persoane decât pretinsul împrumutat (jucătorii de fotbal). Chiar dacă
s-ar accepta ideea unui împrumut acordat clubului, finanţarea clubului de fotbal din bugetul local
nu putea fi condiţionată de restituirea prealabilă a unui atare împrumut (şi în acest caz ipotetic
fapta fiind tipică).
Martorul a mai susţinut că inculpatul ar mai fi dat bani jucătorilor de la echipa de handbal.
Pe de altă parte, mai multe necorelări ale declaraţiile martorului atrag atenţia instanţei.
Astfel, martorul a mai precizat că după o discuţie purtată cu inculpatul la localul Pressco, a mers
acasă, a pus cei 30.000 lei într-o pungă, după care s-a întors la bar și i-a remis inculpatului. Nu a
încheiat niciun înscris cu inculpatul cu privire la împrumutul în discuție. Totuşi, în cursul urmăririi
penale, ####### a susţinut că iniţial s-a întâlnit cu martorul Corui ##### (căruia i-ar fi spus că
inculpatul ar fi înnebunit, deoarece dă din nou bani din buzunarul lui la fotbal şi când nu are bani
cere împrumut), inculpatul nefiind acolo, iar inculpatul a venit după 5-10 minute, context în care
i-a înmânat suma de 30.000 lei, cu menţiunea să-i restituie până la data de 4 aprilie (dată care nu a
fost respectată). Aceste afirmaţii nu se coroborează cu declaraţiile martorului Corui ###### #####.
În cadrul declaraţiei din cadrul urmăririi penale martorul ####### a susţinut că înainte cu
circa o săptămână-două de momentul împrumutului a fost contactat de #### ######## care i-a
solicitat să sprijine financiar echipa, dar a refuzat, apoi a revenit şi a afirmat că #### ######## la contactat telefonic după momentul împrumutului acordat inculpatului, cu circa 1-2 săptămâni
înainte de 26.04.2016. Deşi a fost întrebat în detaliu de către procuror, în această primă declaraţie
martorul ####### nu a afirmat nimic legat de vreo discuţie privind faptul că i-ar fi comunicat lui
#### că l-a ajutat cum a putut şi că #### ######## i-ar fi mulţumit.
În dimineața zilei de 26.04.2016 a fost sunat de către secretara primarului, aceasta
spunându-i că îl cheamă primarul, sens în care a mers la primărie. A ajuns în jurul orelor 10:0010:30 și a așteptat în anticameră. La un moment dat a apărut și #### ########. Martorul a mers
la primărie în speranța că inculpatul îl cheamă pentru a-i restitui cei 30.000 lei sau măcar o parte
din aceștia sau #### să îi dea banii. În anticameră nu l-a întrebat pe #### ######## de cei 30.000
lei, întrucât era multă lume în acel spațiu, iar în biroul primarului nu a discutat deloc cu el. Când
se afla în biroul primarului, birou în care se afla și #### ########, l-a văzut pe acesta din urmă
mergând în anexa biroului primarului, însă nu reține dacă și inculpatul a mers în acel spațiu (în
cursul urmăririi penale, întrebat explicit, a susţinut că nu a văzut ca inculpatul să fi intrat după
#### ######## în anexa biroului şi că nici nu avea cum, deoarece după ce i-a poftit în birou pe
#### şi ####### s-a aşezat în birou cu #######, doar #### intrând în anexă – chestiune în mod
evident nereală, contrazisă de toate celelalte probe administrate cu privire la acest aspect: procesverbal de realizare flagrant, planşa fotografică aferentă, înregistrarea ambientală, declaraţia
martorului #### ########).
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Tot conform martorului, la momentul când #### ar fi părăsit anexa și a revenit în biroul
primarului, primarul se afla la masă, martorul l-ar fi întrebat pe inculpat de ce e supărat ####
########, context în care inculpatul uitându-se la #### i-ar fi spus că s-a îmbrăcat frumos în acea
zi. #### nu a replicat nimic, doar a ieșit din birou.
În cursul urmăririi penale, martorul a susţinut că nu îşi aduce aminte ca după plecarea lui
#### ######## până la sosirea organelor judiciare să fi intrat în birou o altă persoană. Cu toate
acestea, la o altă întrebare adresată de procuror a afirmat că nu a reuşit să discute cu inculpatul
despre restituirea împrumutului de 30.000 lei, deoarece până la sosirea organelor judiciare
inculpatul ar fi discutat printre altele şi cu alte persoane care ar fi intrat în biroul acestuia.
În declaraţia dată în cursul urmăririi penale, după ce i s-a prezentat înregistrarea audiovideo privind sosirea lui #### ######## la biroul primarului, martorul ####### a revenit afirmând
că este posibil ca #### ######## să nu fii intrat în birou odată cu el, dar că este cert că în timpul
în care #### se afla în anexa biroului, el se afla în biroul primatului.
Martorul a arătat că atunci când a intrat în biroul primarului la data de 26.04.2016, în birou
se mai aflau 2 doamne, dintre care pe una o cunoştea, întrucât îi este vecină în cartier. Nici una
dintre doamnele respective nu era angajată a primăriei. Totodată, a susţinut că în timpul cât a stat
în biroul primarului constant intra sau ieşea cineva din birou, fiind un „du-te vino”.
În declaraţia din data de 01.10.2020, martorul ####### a arătat că nu a purtat nicio discuţie
explicită cu #### ######## despre suma de 30.000 remisă către ######### #######.
Declaraţiile martorului ####### nu se coroborează cu declaraţiile martorului Corui ######
##### din data de 13.05.2016 (f. 299-302, vol. I d.u.p.), din data de 01.11.2017 şi din data de
01.10.2020 (f. 141, vol. III d.i., f. 112-113, vol. IX d.i.), prieten cu inculpatul. Astfel, din
declaraţiile martorului Corui reiese că #### ######## i-a cerut inculpatului, în perioada în care
era președinte al clubului, în mai multe rânduri sume de bani cu titlu de împrumut având nevoie
de acestea pentru activitatea clubului. Nu cunoaşte dacă #### i-a cerut inculpatului bani împrumut
și în interes personal.
În primăvara anului 2015 inculpatul l-ar fi sunat și i-ar fi cerut să se întâlnească, sens în
care în după-masa acelei zile s-au întâlnit în fața primăriei și văzându-l că era supărat l-a întrebat
ce are, el răspunzându-i că i-a dat lui #### suma de 50.000 lei împrumut și nu știe când o să îi
vadă. Nu reține ca inculpatul să îi fi spus cu ce titlu i-a dat acești bani, dar martorul presupune că
pentru activitatea clubului.
În aceeași perioadă, aflându-se la o cafea împreună cu un prieten la cafeneaua Presto
(denumirea coresctă este Pressco), a apărut numitul ####### ###### (cu care nu ar fi discutat
nimic legat de remiterea unei sume de bani inculpatului – aspect care nu se coroborează cu
afirmaţiile martorului #######), după care și inculpatul. Întrebându-l pe acesta din urmă dacă nu
i-a loc, inculpatul i-a spus că da, dar mai întâi merge la mașină să îi dea bani lui #### pentru echipa
de fotbal, deoarece jucătorii au refuzat să intre în teren cu ocazia unui meci de fotbal. Era o zi de
sâmbătă. Nu s-a uitat dacă inculpatului i-a dat lui #### ######## banii, cei doi au discutat circa
5-10 minute, după care inculpatul s-a întors în local.
Totuşi, observăm că martorul a greşit cu 1 an întâlnirea dintre ####### şi inculpat la
cafeneaua Pressco. În plus, ####### a afirmat că el a mers acasă şi a adus banii inculpatului întro pungă. Mai mult, banii remişi de ####### nu ar fi ajuns niciodată la ####, iar #### nu ar fi fost
prezent la cafeneau Pressco.
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În biroul inculpatului ar fi asistat de mai multe ori la discuții între cei doi, în care #### i-a
cerut de mai multe ori bani împrumut pentru activitatea clubului. Nu cunoaşte alte situaţii în care
inculpatul să îl fi împrumutat pe #### cu sume de bani pentru clubul de fotbal în afară de cele două
relatate. El știe că acești bani au fost dați de inculpat din banii personali. De la ####### ######,
care se afla la Pressco ar fi aflat că banii duși de inculpat la mașină la #### îi aparțineau și că el
este cel care l-a împrumutat pe inculpat cu o sumă de bani, însă a spus că urmează a fi remişi cu
titlu de împrumut lui ####, pentru fotbal.
Totuşi, martorul ####### nu l-a menţionat pe martorul Corui decât anterior remiterii
banilor. În plus, cele două declaraţii nu se coroborează deloc între ele, cu excepţia locului în care
s-ar fi remis de către ####### banii inculpatului. Potrivit lui #######, inculpatul nu a dorit şi nu
i-a dat banii lui ####. În plus, martorii ##### şi ##### au relatat că banii au fost remişi de inculpat
lui ##### la biroul primarului, apoi cei doi au predat banii echipei de fotbal.
Fiind întrebat explicit de procuror, martorul a revenit asupra perioadei în care ar fi avut loc
momentul privind suma predată de ####### inculpatului şi de inculpat lui #### ########. Astfel,
martorul a susţinut că cele relatate s-au petrecut cu cu circa o lună înainte de arestarea inculpatului,
anume în primăvara anului 2016.
De altfel, suma de 50.000 lei la care face referire martorul Corui nu poate fi decât suma
constând în cei 30.000 lei remişi de inculpat martorului ##### şi suma remisă în prealabil
martorului ######, niciuna nefiind remisă cu titlu de împrumut pentru #### ########.
Din aceste considerente, niciuna dintre declaraţiile martorilor ####### şi Corui nu este
credibilă, astfel că nu vor fi avute în vedere în ansamblul materialului probator relevant.
Potrivit declaraţiilor martorului ##### ###### ####### din data de 11.04.2018 (f. 174175, vol. IV d.i.), respectiv din data de 07.12.2020 (f. 28-29, vol. XI d.i.) – de profesie taximetrist
– îi cunoşte atât pe #### ########, cât și pe ######### ####### şi pe #### #####. Martorul a
susţinut că, în perioada sfârșitul anului 2015 – începutul anului 2016, se afla la #### Sporturilor,
după un meci de handbal din liga națională, iar pe hol au apărut #### ##### și #########
#######. #### ##### era roșu, era extrem de nervos şi i-a spus inculpatului ceva de genul „####
a înnebunit! ți-a dat banii?”. Inculpatul era revoltat şi a spus că s-a săturat, că el a dat bani de la el
și la handbal și la fotbal și cu ce s-a ales, respectiv a fost terfelit în tot felul de povești. În presă
apăruseră tot felul de articole privind faptul că echipele, jucătorii nu sunt plătiți și toată lumea îl
învinuia pe inculpat.
Această declaraţie nu se coroborează cu alte mijloace de probă din care să rezulte că în
perioada indicată de martor erau asemenea neînţelegeri între inculpat şi martor. În acea perioadă,
între cei doi conflictul era legat de împărţirea trustului de presă, a licenţelor TV şi radio şi a
publicaţiei online eMaramureş.
Potrivit declaraţiilor martorului #### ###### din data de 09.05.2018 (f. 67-68, vol. V d.i.),
respectiv din data de 25.01.2021 (f. 179-180, vol. XI d.i.) – prieten de familie cu inculpatul – ####
######## i-a cerut în mai multe rânduri sume de bani împrumut pentru echipa de fotbal. I-a remis
sumele de 2.000 lei, respectiv 1.000 euro. Aceste sume nu au fost restituite. Într-un alt context, în
cursul anului 2015, #### ######## i-a solicitat să gireze cu bunurile firmei sale un credit contractat
la o bancă având ca obiect o sumă de 350.000 lei, iar martorul a refuzat.
La mijlocul anului 2015, #### ######## a solicitat martorului să transmită inculpatului că
dacă nu sprijină financiar echipa de fotbal, „îl termină și a mai spus ceva de genul că în două ore
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inculpatul va fi arestat”. În acelaşi context, #### ######## ar fi afirmat că nu îi mai restituie
inculpatului banii pe care inculpatul i-ar fi dat lui #### să achiziționeze trustul de presă.
Instanţa observă că nici acest martor nu a încheiat vreun înscris care să ateste remitere
pretinsului împrumut acordat martorului #### ######## (martor care nu a indicat contractarea
unui asemenea împrumut).
În plus, chiar dacă instanţa este de acord că martorul #### ######## ar fi făcut afirmaţii în
diferite conjuncturi la adresa inculpatului, cu privire la o eventual denunţ contra sa, aceste aspecte
nu au constituit în mod real vreo formă de presiune faţă de inculpat după cum reiese din
înregistrările audio de la dosar realizate de #### ######## care evidenţiază o poziţie de
inferioritate a martorui faţă de inculpat.
Singura presiune faţă de inculpatul ######### ####### cu privire la susţinerea echipei de
fotbal erau propriile promisiuni făcute jucătorilor din cadrul echipei, neonorate sau onorate parţial.
Afirmaţia acestui martor privind nerestituirea de către #### ######## a banilor pe care
inculpatul i-ar fi dat lui #### să achiziționeze trustul de presă în cazul în care inculpatul nu ar fi
susţinut financiar echipa de fotbal, este în mod cert nereală. Instanţa a prezentat deja probele care
atestă că inculpatul nu a dat niciun ban martorului #### ######## pentru achiziţia trustului de
presă. Plata a făcut-o inculpatul în 4-5 tranşe direct către martorul Lung ##### #####. Nu a existat
niciun împrumut cu privire la această achiziţie.
Potrivit declaraţiilor martorului ###### #### #### din 06.06.2018 (f. 184-185, vol. V d.i.)
şi din 11.01.2021 (f. 97-98, vol. XI d.i.) – prieten cu inculpatul ######### şi aliat politic al
acestuia, la data ultimei audieri era viceprimar al Municipiului #### Mare – a afirmat că ####
######## i-a cerut în mai multe rânduri sume de bani cu titlu de împrumut, spunându-i că are
nevoie pentru a putea să desfășoare activitatea la clubul de fotbal pe care îl administra. Nu a dat
curs acestor solicitări. Într-o zi de miercuri din primăvara anului 2016, anterior arestării
inculpatului #########, echipa de fotbal avea de susținut un meci pe teren propriu, context în care
atât inculpatul, cât și #### ######## i-au solicitat martorului să vină la stadion să se întâlnească.
Ajuns la stadion, inculpatul lipsea, iar #### ######## i-a comunicat că inculpatul îl roagă pe
martor să îl împrumute pe #### ######## cu suma de 30.000 lei, pentru a acoperi cheltuielile
legate de acest meci. Martorul a precizat că nu a dat curs nici acestei solicitări.
Ulterior, inculpatul i-a solicitat martorului ca în măsura în care are posibilitatea să îl
împrumute pe #### ######## pentru că acesta ar fi urmat să îi restituie sumele de bani
împrumutate. După circa 2 săptămâni de la această discuție, l-a împrumutat pe #### ######## cu
suma de 5.000 de lei la solicitarea acestuia din urmă, #### spunându-i că fără această sumă de bani
nu poate realiza deplasarea echipei de fotbal la Mioveni unde avea de susținut un meci. Nu s-a
întocmit vreun înscris. După o zi sau două din momentul în care l-a împrumutat pe #### s-a întâlnit
cu ####### ##### de la care a aflat că și el l-a împrumutat pe #### ######## cu suma de 5.000
lei tot pentru ca echipa să se poată deplasa la Mioveni, respectiv că mai există o persoană care l-a
împrumutat pe #### ######## cu aceeași sumă de bani, pentru același motiv. Martorul a relatat
că nu a mai cerut banii inculpatului de frică, având în vedere denunţul făcut de #### ########
inculpatului ######### #######.
Martorul a susţinut că a asistat la mai multe situaţii în care #### ######## îl presa pe
######### ####### să susţină financiar clubul de fotbal. Totodată, inclusiv inculpatul i-a spus
martorului că #### îl tot presează solicitându-i sume de bani pentru clubul de fotbal.
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În declaraţia din data de 11.01.2021 martorul a susţinut că are convingerea că flagrantul
organizat în biroul inculpatului ar fi o înscenare. Acest scenariu ar fi reieşit din discuţiile dintre
#### ##### şi #### ######## în prezenţa martorului #### ######. Acest aspect l-ar fi aflat de la
#### ######.
Martorul #### ######## a recunoscut că a cerut bani de la martorul ###### #### pentru
susţinerea echipei de fotbal.
Pe de altă parte, instanţa reţine că este real că #### ######## îl presa pe #########
####### pentru finanţarea clubului de fotbal (aspect care reiese din înregistrările ambientale de la
dosar, din declaraţiile martorului #### ######## şi din declaraţiile altor martori), dar această
presiune urmărea convingerea inculpatului ######### ####### să îşi îndeplinească atribuţiile
privind finanţarea clubului de fotbal de la bugetul local, pe de-o parte, respectiv respectarea
promisiunilor personale făcute de inculpat faţă de jucători, pe de altă parte.
Din declaraţia martorului ##### #### din data de 12.07.2018 (f. 47-48, vol. VI d.i.), rezultă
că era „patron” al unei firme care se ocupa cu întreținerea drumurilor şi avea relații de colaborare
cu primăria. Martorul a precizat că #### ######## a venit de multe ori la inculpat la primărie și ia cerut bani împrumut având nevoie pentru activitatea clubului de fotbal, sens în care cel puțin de
4-5 ori, în prezența martorului, #### ######## ar fi solicitat inculpatului să îi dea bani, urmând să
îi restituie după ce primăria va fi finanţat clubul de fotbal sau după ce clubul de fotbal ar fi obţinut
sponsorizări. Când echipa de fotbal a jucat în #### României, #### ######## a venit de multe ori
la inculpat să îi ceară bani împrumut pentru cheltuielile legate de activitatea clubului.
Martorul a precizat că sumele remise de inculpat cu titlu de împrumut martorului ####
######## pentru activitatea clubului de fotbal erau între 20.000 lei şi 30.000 lei. Martorul a
observat asemenea situaţii de cel puţin 5 ori, în perioada toamna anului 2015 - primăvara anului
2016, perioadă în care echipa de fotbal a participat la #### României. Ulterior, inculpatul a afirmat
că #### ######## îi tot cerea bani și nu i-a restituit sumele pe care i le-a dat.
Totuşi, instanţa reţine că în perioada indicată de acest martor clubul a fost finanţat de la
bugetul local în baza contractelor de finanţare din anul 2015, iar începând cu luna octombrie 2015
raporturile dintre #### şi inculpat se deterioraseră.
Martorul a precizat că a asistat la o discuție între ######### ####### și #### ######## în
care primul i-a reproșat celui din urmă că nu va mai primi bani, respectiv clubul nu va mai primi
bani, până când #### ######## nu rezolva situația financiară a clubului.
Instanţa a evidenţiat deja de ce asemenea discuţii în prezenţa altor persoane erau doar
aparente, întrucât în privat inculpatul îl asigura pe martorul #### ######## de realizarea finanţării.
Celelalte afirmaţii ale martorului ##### #### referitoare la faptul că ar fi participat la o
discuție între inculpat şi #### ########, ocazie cu care #### ######## i-ar returnat lui #########
niște bani primiți de la acesta din urmă cu titlu de împrumut, cei doi certându-se, inculpatul
reproşându-i că nu i-a restituit întreaga sumă împrumutată, ci doar o parte din ea, sunt chestiuni
susţinute doar vag de inculpat.
Instanţa reţine că acest martor şi inculpatul au fost cercetaţi într-un alt dosar, martorul
##### fiind inclusiv arestat preventiv. Indiferent de soluţia dispusă faţă de martor este cert că între
acesta şi inculpat există o legătură apropiată.
Prin declaraţia din data de 17.03.2021 (f. 71-73, vol. XII d.i.), martorul ##### #### a
susţinut în plus că din context ar fi înţeles că atunci când primăria finanţa clubul de fotbal, trebuia
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ca #### ######## să restituie împrumutul faţă de inculpat. De asemenea, a menţionat că martorul
#### i-a restituit inculpatului sume de bani de două – trei ori cel puţin. La întrebarea procurorului
cum explică faptul că în declaraţia din 2018 ar fi arătat că l-ar fi văzut o dată pe #### ########
restituind inculpatului o suma de bani şi că l-ar fi auzit pe inculpat că martorul #### nu a restituit
banii pe care i-a dat, martorul a susţinut că nu s-a scris în declaraţii tot ce a declarat.
Totuşi, instanţa observă că nu era vorba de o omisiune în consemnare, ci de o contradicţie.
Ca atare, apreciem că declaraţiile martorului ##### #### au fost date pro causa, cele afirmate
având o legătură cu realitatea, însă sunt distorsionate în mod evident, martorul cunoscând modul
în care s-au modificat apărările inculparului în cursul procesului, schimbându-şi declaraţiile în
funcţie de acestea.
Din declaraţia martorului ###### ###### din data de 17.03.2021 (f. 74-76, vol. XII d.i.),
persoană care se află în relaţii apropiate cu inculpatul (deşi martorul susţine că nu este prieten cu
inculpatul, acesta participa la evenimente organizate de către martor) reiese că avea la data
declaraţiei contracte în derulare încheiate cu Municipiul #### Mare, reprezentat de inculpatul
######### #######. Martorul are nemulţumiri faţă de martorul-denunţător, întrucât a emis un
bilet la ordin pentru suma de cca. 165.000 lei, drept garanţie pentru un credit luat de clubul de
fotbal şi garantat de SC ########## SA, condusă de martor, iar în urma acestui raport juridic
societatea condusă de acesta a suferit prejudicii substanţiale:
A precizat că martorul #### ######## „stresa pe oricine avea o societate, cerea
sponzorizari” pentru clubul de fotbal. Martorul a precizat că l-ar fi împrumutat de 4-5 ori, respectiv
că oferea mese gratis la localul său jucătorilor echipei de fotbal. Apoi, a revenit şi a precizat că „Iam dat fără formă de împrumut odată, de două ori, la un moment dat nu i-am mai răspuns la telefon,
mă tot stresa să îi dau bani, promitea că îmi va da banii înapoi, o dată mi-a adus o sumă înapoi”.
Totuşi, martorul a arătat că nu ar fi făcut ulterior vreun demers pentru recuperarea banilor, deoarece
nu mai avea pe cine să execute, întrucât #### ######## ar fi dispărut.
La întrebarea dacă ştia ca inculpatul ######### ####### să-l fi împrumutat cu sume de
bani pe #### ########, martorul a oferit un răspuns evaziv, anume că „nu le-am ţinut evidenţa,
dar de câte ori mergeam la primărie, #### era la primarie, el cerea la toată lumea; nu ştiu cât i-a
dat, dar ştiu că l-a ajutat”.
Din comunicările scrise prin intermediul aplicaţiei whatapp purtate de inculpat cu martorul
#### (pe nr. de telefon ########## – conform încheierii de şedinţă f. 152 verso, vol. XII d.i. –
inculpatul prezentând telefonul cu respectivele conversaţii în şedinţa de judecată), puse la
dispoziţia instanţei de către inculpat în cursul judecăţii (f. 134-138, vol. XII d.u.p.) reiese că ####
######## i-a solicitat inculpatului să ofere jucătorilor din echipa de fotbal a clubului anumite sume
de bani aşa cum a promis anterior, iar inculpatul l-a asigurat că îşi va onora promisiunea faţă de
„băieţi”, urmând să i-a bani de la un anume „####”.
Observăm că #### ######## i-a reproşat inculpatului că ar fi „făcut praf” Emm
(prescurtarea SC ########## ##### SRL) şi că ar urma să păţească la fel şi clubul de fotbal.
Totodată, fiind nemulţumit, #### a precizat „muncitor pe plantaţia ta nu o să fiu veci. Dă-le la
băieţi ce le-ai promis şi după aia ia clubul şi ...(limbaj licenţios)”. Inculpatul i-a răspuns „de fiecare
dată te-am ajutat cât am putut. Faţă de băieţi dacă am promis ceva, mă ţin de promisiune”.
În continuare, martorul-denunţător i-a reproşat inculpatului că nu s-ar fi ţinut de cuvând în
privinţa finanţării clubului indicând sumele pe care le-a promis şi cele care au fost efectiv remise
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cu titlu de finanţare (este vorba despre finanţarea de la primărie, însă cei doi vorbesc la persoana
persoana I, #### identificându-se cu clubul de fotbal, iar inculpatul cu Municipiul Cluj-######).
Mai mult, #### i-a reproşat inculpatului faptul că ar fi fost nevoit să avalizeze două bilete la ordin
la o instituţie financiară şi că ar fi „băgat ultimii mei bani în clubul ăsta”. Totodată, inculpatul i-a
readus aminte martorului-denunţător că în ziua precedentă comunicării prin intermediul Whatapp
i-ar fi dat ultimii săi bani, iar #### îi transmite că nemulţumirea sa principală nu ar fi legată de
suma de 11.000 lei promisă de inculpat jucătorilor, ci de „cum a ajuns” (clubul nefiind finanţat
conform promisiunilor anterioare ale inculpatului).
Cert este că aceste convorbiri nu evidenţiază că sumele predate anterior de inculpat sau
promise de inculpat ar fi fost împrumuturi acordate martorului-denunţător cu titlu rambursabil. În
plus, convorbirile evidenţiază că inculpatul l-ar fi adus pe martor la clubul de fotbal, aspecte
evidenţiate de afirmaţiile „muncitor pe plantaţia ta nu o să fiu veci”, respectiv „după aia ia clubul
şi (...cuvând licenţios)-ţi-l”.
Potrivit declaraţiilor martorei #####-###### ######## #### din data de 17.05.2016 (f.
417-424, vol. I d.u.p.), din data de 18.01.2018 (f. 38, vol. IV d.i.), respectiv din data de 29.06.2020
(f. 189-190, vol. VIII d.i.) – profesor de sport la Colegiul Tehnic ###### Salini din Municipiul
#### Mare –, conform înţelegerii anterioare cu primarul Municipiului #### Mare, în dimineaţa
zilei de 26.04.2016, a mers la primărie pentru a obţine sprijinul financiar al inculpatului. S-a aflat
la primărie în intervalul orar 10:00 – 11:45, deoarece inculpatul i-a promis sprijinul, precizând că
ar trebui să vină la biroul său #### ######## care trebuia să îi aducă o datorie şi din acea datorie
urma să îi remită bani pentru olimpiadă (în ultima declaraţie din cursul judecăţii a precizat că
inculpatul nu i-a comunicat cine trebuia să îi remită datoria, respectiv că a aflat cât timp s-a aflat
la birou că cineva urma să îi aducă o datorie inculpatului la birou; de altfel, chiar reală afirmaţia
martorului, în sensul că inculpatul ar fi menţionat că era vorba de remiterea unei datorii de către
#### ########, acest aspect nu ar proba realitatea celor susţinute de inculpatul ######### în faţa
martorei, întrucât un titlu ilicit al primirii banilor nu ar fi fost în niciun caz devoalat martorei).
#### ######## nu a mai venit la ora menţionată de inculpat, astfel că martora a trebuit să
plece pentru a ajunge la Inspectoratul Şcolar Judeţean ######### la orele 12:00. A stabilit cu
inculpatul să îl caute la data de 03.05.2016 pentru a-i remite suma de 1.000 lei necesară.
L-a întrebat pe inculpat dacă îi ajută cu olimpiada în calitatea sa de primar, nu de persoană
fizică. Totuşi, suma de 1.000 lei mai sus urma să îi fie dată de către inculpat din banii săi personali.
Martora a susţinut că a mai apelat la primar şi i-a mai ajutat şi în alte dăţi, de fiecare dată dândule sume de bani din banii săi personali (ca atare, apare ca nejustificată afirmaţia martorului că i-a
solicitat sprijinul inculpatului în calitatea sa de primar). De fiecare dată a apelat doar când era
vorba de anumite competiţii şcolare.
În timp ce a aşteptat în biroul primarului să apară #### ########, inculpatul l-a apelat şi
telefonic, dar acesta nu a răspuns sau avea telefonul închis. Inculpatul s-a enervat şi a rugat-o şi pe
secretară să încerce să i-a legătura cu numitul #### ######## (aspect care este confirmat de
susţinerile lui #### ######## că a fost apelat telefonic de mai multe ori în prima parte a zilei de
26.04.2016 de inculpat şi secretara acestuia).
Cât a stat în biroul primarului a fost prezent şi preşedintele din acea perioadă a clubului
Minaur #### Mare, numitul ###### #####, cu care martora a discutat chestiuni legate de
olimpiada ce urma să aibă loc.
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Cererea de finanţare nu era cunoscută de conducerea liceului, întrucât nu a fost înregistrată.
Întrebată în cursul urmăririi penale, martora a refuzat efectuarea testului poligraf.
Martora a prezentat la audierea din cadrul urmăririi penale o adresă formulată către
Primăria Municipiului #### Mare, întocmită în numele Colegiului Tehnic ###### Saligny ####
Mare (f.425, vol. I d.u.p.) despre care a susţinut că a întocmit-o la data de 25.04.2016 şi a adus-o
la primărie la 26.04.2016. Din adresă reiese că se solicita sprijinul financiar cu suma de 1.000 lei
a echipei de handbal-băieţi a colegiului pentru organizarea unei competiţii sportive şcolare în luna
mai 2016.
Instanţa observă că adresa nu a fost înregistrată nici la instituţia şcolară, nici la primărie,
respectiv că fiind întrebată de către organul de anchetă în cursul urmăririi penale cu privire la
aceste aspecte nu a oferit o justificare rezonabilă. Ca atare, adresa fără o dată certă în împrejurările
cauzei nu este credibilă.
Declaraţiile martorului ##### ######### din data de 26.09.2018 (f. 90-91, vol. VI d.i.) şi
din data de 07.12.2020 (f. 30-31, vol. XI d.i.) evidenţiază că a fost în relații de amiciție cu ####
######## până la momentul mutării sale din Mun. #### Mare, respectiv că este în relații de
amiciție cu inculpatul. La începutul anului 2016, la solicitarea lui #### ########, i-a împrumut
pentru clubul de fotbal până la rezolvarea problemei cu deconturile, suma de 5.500 lei. ####
######## nu i-a mai restituit suma împrumutată. Tot în acea perioadă, respectiv sfârșitul anului
2015 începutul anului 2016, în timp ce martorul se afla în birou la inculpat, acesta i-a dat martorului
#### ######## un teanc de bani spunându-i „vezi că vreau să mi dai și pe ăștia înapoi”.
Martorul a mai precizat că deține o firmă de pază, iar la solicitarea lui #### ######## a
asigurat gratuit paza la câteva meciuri de fotbal pe care le-a avut de susținut echipa de fotbal.
În perioada ianuarie - aprilie 2016, anterior arestării inculpatului, la diferite meciuri de
fotbal a auzit discuţii între inculpat şi ####, acesta solicitându-i inculpatului bani, iar inculpatul
comunicându-i că nu mai are de unde să îi dea. De asemenea, l-a auzit pe inculpat întrebându-l pe
#### când îi restituie banii.
Mai mult, martorul a susţinut că, având în vedere că #### nu i-a restituit banii împrumutați,
la un moment dat l-a întrebat pe inculpat dacă și-a primit banii împrumutați, acesta spunându-i că
nici el nu i-a primit, respectiv că l-a împrumutat pe #### cu o sumă mare de bani, dar nu și-a
recuperat nimic de la acesta.
Observăm că această afirmaţie a martorului trebuie pusă sub semnul îndoielii, câtă vreme,
aşa cum am precizat anterior, pretinsa sumă mare de bani constituia preţul achiziţiei de la grupul
Inserv, prin martorul Lung ##### #####, a trustului de presă de către inculpat, prin interpunerea
lui #### ########.
Martorul a mai susţinut că #### ######## a împrumutat bani de la numitul ###### ######,
patronul SC ########## SA, iar prin intermediul numitului #### #####, ar fi luat bani de la un
vecin de-al martorului, numitul ####### #### care nici în prezent nu și-a recuperat de la ####.
####### i-ar fi spus martorului că l-a împrumutat pe #### prin intermediul lui #### ##### cu
suma de 20.000 euro pe care i-a dat-o în două sau trei tranșe. Din această sumă i s-a restituit suma
de 15.000 euro din care 5.000 euro i-au fost dați de către inculpat. Nu știe cine i-a plătit suma de
10.000 euro. Nu l-a întrebat pe ####### cine i-a plătit această sumă în contul datoriei lui ####.
#### a cerut bani împrumut pentru acelaşi motiv, anume pentru desfășurarea activității clubului
până la rezolvarea deconturilor.
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Instanţa observă faptul că susţinerea martorului privind acest împrumut pretins a fi
contractat de #### ######## prin intermediul lui #### ##### de la ####### #### nu se
coroborează cu alte declaraţii, nici măcar cu declaraţiile martorului #### ##### din care rezultă că
inculpatul a contractat un asemenea împrumut.
Cu toate că anterior martorul a afirmat că a asigurat paza clubului de fotbal cu titlu gratuit,
apoi a revenit şi a afirmat că #### ######## i-a cerut să asigure paza acestui meci cu titlu gratuit,
însă i-a spus că nu poate să facă acest lucru, întrucât Jandarmeria îi solicitase un număr de 80 de
angajați pentru a angaja această pază, sens în care era vorba de prea mari cheltuieli pentru firma
sa. I-a cerut un avans lui #### ######## de 5.000 lei, iar acesta i-a spus să meargă la inculpat și
să îi ceară lui banii, #### ######## urmând să îi returneze această sumă inculpatului. Deşi situaţia
nu i-a convenit inculpatului, acesta a remis avansul solicitat.
În ultima declaraţie dată în faţa instanţei martorul a susţinut suplimentar şi faptul că a asistat
la discuţii între inculpat şi #### ########, în sensul că anumite deconturi ale clubului de fotbal
către primărie ar fi fost false.
Dincolo de faptul că declaraţia acestui martor nu se coroborează cu alte mijloace de probă
cu excepţia declaraţiilor inculpatului, în mică măsură, declaraţia nu se coroborează cu probele
obiective care susţin legăturile financiare reale dintre ######### ####### şi #### ########.
Fiind reaudiat în cursul judecăţii la datele de 16.01.2019 (f. 135-138, vol. VI d.i.) şi de
08.09.2020 (f. 57-60, vol. IX d.i.), martorul #### ##### #### a susţinut că #### ######## nu l-a
împrumutat pe inculpat cu sume de bani pentru că nu avea de unde, însă inculpatul i-a dat bani lui
#### ######## pentru echipa de fotbal şi trustul de presă. Inculpatul i-a dat de mai multe ori sume
de bani din banii personali, cu titlu de împrumut, pentru că dacă ar fi fost să sponsorizeze, atunci
ar fi sponsorizat și echipa de handbal (raţionamentul martorului reflectă o deducţie proprie care
este lipsită de logică). Pentru a întări cele susţinute, #### ##### a arătat că la echipa de handbal
când a fost nevoie de plata unor jucători și clubul nu avea bani, inculpatul a oferit din banii
personali, după care clubul a restituit inculpatului sumele pe care i le-a dat cu titlu de împrumut.
Doar o parte din aceste sume ar fi fost restituite.
Totuşi, aceste afirmaţii nu sunt însoţite de vreun document care să confirme aspectele
semnalate. Aceste operaţiuni ar fi trebuit înregistrate în contabilitatea societăţii. Chiar presupunând
că nu s-ar fi recurs la asemenea „formalisme”, tot ar fi existat operaţiuni de scoatere a sumelor de
bani din cadrul HCM #### Mare. Prin aceste susţineri, martorul #### ##### (persoană apropiată
inculpatului care într-o primă fază a oscilat în a introduce denunţ contra inculpatului) acredizează
ideea că era normal ca inculpatul ######### ####### să avanseze sume de bani cluburilor sportive
din surse proprii pentru ca apoi să le recupereze din finanţările acordate de la bugetul local. Chiar
dacă ar fi aşa, finanţările la bugetul local nu puteau fi condiţionate de restituirea unor pretinse
împrumuturi.
Mrtorul a susţinut că la un moment dat #### ######## a vrut să își facă o afacere în Austria
și i-ar fi cerut lui ######### ####### să îl împrumute cu suma de 50.000 euro, motiv pentru care
acesta din urmă l-a întrebat ce să facă, dacă să îl împrumute sau nu cu suma respectivă. Martorul
i-ar fi spus inculpatului că nu cunoşte nimic despre afacere.
Inculpatul i-ar fi dat lui #### ######## suma de 50.000 euro pentru a demara afacerea.
#### ######## a început afacerea, dar la un moment dat nu a mai mers. Ulterior, #### ##### i-ar
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fi spus martorului că va trebui să îi restituie lui ######### ####### suma cu care acesta l-a
împrumutat.
Această afirmaţie privind pretinsul împrumut nu este susţinută de nicio altă probă şi, mai
mult, martorul #### care asigura transportul lui #### ######## în perioada în care nu avea dreptul
de a conduce autovehicule – ######### – a declarat că nu l-a transportat niciodată pe ####
######## în afara teritoriului României. #### ######## a negat existenţa unui asemenea
împrumut. Totodată, din înregistrările audio realizate de #### ######## cu propriul telefon mobil
reiese că la finalul anului 2015, ######### ######## recunoştea că el avea o datorie faţă de ####
######## pe care trebuia să o achite. Ca atare, susţinerile martorului #### ##### în această
privinţă vor fi înlăturate.
#### ##### a mai susţinut SC ########## ##### SRL a fost achiziționată de ####
######## cu ajutorul lui ######### ####### în sensul că acesta din urmă a dat suma de bani
pentru achiziționarea ei.
Totuşi, declaraţia martorului Lung ##### ##### evidenţiază exact contextul achiziţiei
trustului de către ####, respectiv faptul că #### ##### cunoştea în detaliu poziţia lui #### în cadrul
acestei tranzacţii negociate integral de inculpatul ######### #######. Mai mult, #########
####### a susţinut aproape integral finanţarea trustului de presă în perioada de activitate după cum
reiese din probele analizate în subsecţiunea 5.2.
Acest aspect este deosebit de important, deoarece reflectă repoziţionarea martorului ####
##### faţă de prezenta cauză, anume lipsa de sinceritate. Martorul #### ##### este persoana care
l-a recomandat pe #### ######## inculpatului pentru preluarea trustului de presă şi care a garantat
pentru loialitatea acestuia.
Totodată, #### ##### a evocat faptul că #### ######## a mers de mai multe ori la inculpat
să îi ceară sume de bani pentru clubul de fotbal şi pentru activitatea trustului de presă (într-adevăr,
şi înregistrările audio efectuate de #### ######## privind propriile conversaţii cu inculpatul
reflectă că #### ######## solicita sprijin de la bugetul local şi respectarea promisiunilor făcute
de ######### ####### jucătorilor echipei de fotbal).
În ceea ce privește clubul, inculpatul putea rezolva finanțarea acestuia, însă în ce privește
cheltuielile pe care #### ######## le avea cu trustul de presă, martorul #### ##### a susţinut că
nu știe, având în vedere condițiile stabilite de cei doi la momentul achiziționării trustului de presă.
Aceste ultime afirmaţii ale lui #### ##### sunt lămurite de copia proceselor-verbale de
redare a convorbirilor interceptate depuse de inculpat la dosar. Din acestea reiese că ####
######## se comporta ca şi cum inculpatul ######### ####### era cel care administra trustul de
presă, dându-i socoteală pentru activităţile pe care le realiza în legătură cu activitatea trustului.
#### Probatoriul relevant în privinţa primei acţiuni (parte din infracţiunea continuată)
reţinută în sarcina inculpatului ######### #######
###### Conduita din luna martie 2015
Din declaraţiile martorului #### ######## detaliate anterior reiese că în cursul lunii martie
2015, după ce ######### ####### i-a arătat lui #### ######## un bileţel pe care era scrisă suma
de 50.000 lei. În acest cadru, inculpatul i-a transmis că „îi plăteşte” avansul de 150.000 lei şi că
din avansul respectiv trebuie să-i ducă acea sumă de bani scrisă pe hârtie. Primarul #########
####### i-a spus că dacă nu este de acord să îi remită suma respectivă, nu îi mai dă niciun ban
(referindu-se la finanţarea clubului de fotbal de la bugetul local).
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Martorul a precizat că după ce A.C.S. F.C.M. #### Mare a încasat de la primărie suma de
menţionată, #### ######## i-a înmânat inculpatului ######### ####### suma de 50.000 lei în
biroul său din primărie. În concret, #### ######## i-a dus inculpatului suma de 50.000 lei la biroul
acestuia din cadrul Primăriei Municipiului #### Mare, iar la solicitarea edilului a aşezat-o pe un
raft aflat în anexa biroului.
Toate declaraţiile date de #### ######## sunt detaliate şi se coroborează între ele în
amănunt. În plus, martorul a detaliat şi cum a justificat ridicarea sumelor de bani din bancă şi în
contabilitatea clubului („plată salarii”) – aspect care se coroborează cu înscrisurile obţinute ulterior
de către organele de urmărire penală.
Unele dintre aceste declaraţii sunt anteriore flagrantului realizat la data de 26.04.2016
(când au fost administrate mai multe probe cu privire la modul de operare al inculpatului), iar altele
sunt ulteriore acestei date. În cursul judecăţii martorul şi-a susţinut argumentat şi detaliat toate
declaraţiile date la organele de anchetă, oferind explicaţii judecătorului de o manieră credibilă cu
privire la toate aspectele, răspunzând la toate întrebările adresate de apărare.
Declaraţiile martorului #### ######## se coroborează cu privire la locul depunerii sumei
de bani (care reflectă acelaşi mod de operare cu cel descris de martor cu mult timp înainte de
realizarea flagrantului) cu procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de
26.04.2021 şi cu planşa fotografică anexată (f. 82-90, vol. I d.u.p.), din care rezultă că inculpatul
a indicat suma de bani care a fost primită de la #### ########, într-o debara (anexă) situată în
dreapta biroului pe un raft.
Totodată, declaraţiile martorului #### ######## se coroborează cu privire la locul
depunerii sumei de bani şi cu imaginile video cuprinzând activitatea de prindere în flagrant (aflate
pe DVD-R Verbatium ata### ####### ########## ## judecător). Întrebat fiind dacă a primit vreo
sumă de bani cu titlu de mită, inculpatul a afirmat că există o sumă de bani primită cu titlu de
rambursare a împrumutului, conducând organele judiciare în anexa biroului unde banii se aflau
aşezaţi pe un raft.
Pe de altă parte, cu ocazia primirii de către inculpat a sumei de 30.000 lei de la ####
######## la data de 26.04.2016, potrivit procesului-verbal din data de 27.04.2016 de redare a
convorbirilor ambientale cu planşa fotografică anexată (f. 332-340, vol. II d.u.p.), înregistrarea
fiind autorizată prin încheierea penală nr. ###/C/P/25.04.2016 a judecătorului de drepturi şi
libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj – Secţia penală rezultă următoarele: reiese, printre altele,
#### ######## s-a întâlnit la data de 26.04.2016, orele 11:53, cu inculpatul ######### #######,
între cei doi având loc următoarea discuţie înregistrată audio-video în incinta Primăriei
Municipiului #### Mare: Când s-au întâlnit, inculpatul ######### ####### l-a întrebat pe ####
########: „Cât poţi să livrezi astăzi?”; #### ######## – „30.000.” (...) „30.000. Îs la mine. Mă
duc...”; ######### ####### – „Hai!”; #### ######## – „Mă duc acolo în spate” (referindu-se la
anexa biroului primarului); Înregistrarea video şi planşa fotografică făcută în baza acesteia
confirmă faptul că cei doi s-au deplasat spre biroul primarului, apoi în anexa biroului, discutând
cu persoanele prezente în birou. În continuare, la orele 11:54, #### ######## a numărat banii
(indicând suma aflat în fiecare teanc). A aşezat banii pe un raft în anexă, apoi ######### #######
a luat teancurile de bani şi a rupt banderolele aplicate, restituindu-le lui #### ########.
În plus, din acelaşi proces-verbal de redare a convorbirilor ambientale rezultă că după
predarea sumei de 30.000 lei până să plece martorul #### ######## din birou cei doi au o scurtă

133

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
conversaţie: #### ######## – „Da, fii atent că mi-o venit ieri de la DNA o adresă şi mi-o cerut
nişte extrase de cont”; ######### ####### – „Ce?”;#### ######## – „Din februarie-martie anul
trecut..”; ######### ####### – „Aha...”; #### ######## – „Şi din august-septembrie, tot anul
trecut. Dar, ceea ce am... nu ştie nimeni altcineva...că ţi-am dat atunci sau ceva...”; #########
####### – „Ce?”; #### ######## – „Nu vorbesc. Nu...(neinteligibil)...că exact în perioada aia...”;
######### ####### – „Ce?”; #### ######## – „Atunci mi-o cerut extrasele de cont...”;
######### ####### – „Da.”; #### ######## – „...din perioada aia. Tu n-ai mai vorbit cu
altcineva, n-ai zis că am fost la tine sau altceva.”; ######### ####### prudent afirmă „Nu mă, ce
treabă am...”.
Se observă însă că inculpatul a înţeles despre ce subiect vorbea #### ######## şi nu a
negat nimic, ci doar a confirmat că nu a vorbit cu nimeni într-o manieră voalată.
Documentele aflate la dosar (prezentate pe larg în subsecţiunea 5.3.) – contractul de
susţinere financiară nr. 5489/12.02.2015 încheiat între Municipiul #### Mare, prin primarul
######### ####### şi A.C.S. F.C.M. #### Mare, prin preşedintele executiv #### ######## (f. 1
- 5, vol. VII d.u.p.); adresa nr. 14/16.02.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, prin care sa înaintat spre verificare către Direcţia Economică propunerea de virare a avansului de 150.000 lei
către A.C.S. F.C.M. #### Mare (f. 105-106, vol. VIII d.u.p.); ordonanţarea de plată emisă la
18.02.2015 (f. 100, vol. VIII d.u.p.) întocmite de Municipiul #### Mare, prin primarul #########
#######, prin care se dispunea plata sumei de 150.000 lei din finanţarea de 500.000 lei către
A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD #### Mare – atestă că, la data de 13.02.2015,
după semnarea contractului de susţinere financiară cu Municipiul #### Mare la data de
12.02.2015, #### ######## în calitate de reprezentant al A.C.S. F.C.M. #### Mare a solicitat
primăriei acordarea unui avans în valoare de 150.000 lei din contractul de susţinere financiară în
valoare de 500.000 lei. Avansul a fost aprobat.
Potrivit ordinele de plată din data de 23.02.2015 privind achitarea sumei de 50.000 lei către
către A.C.S. F.C.M. #### Mare, ordinului de plată nr. 1046/27.02.2015 (f. 101, vol. VIII d.u.p.)
privind achitarea sumei de 50.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare, ordinului de plată nr.
1077/03.03.2015 (f. 103, vol. VIII d.u.p.) privind achitarea sumei de 50.000 lei către către A.C.S.
F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD se atestă virarea în contul A.C.S. F.C.M. #### Mare
a câte 50.000 lei de fiecare dată (în total suma de 150.000 lei).
În ziua intrării lor în contul clubului, #### ######## le-a ridicat din cont cu menţiunea
„salarii” sau „plată salarii” – aspect confirmat de extrase de cont privind perioada 01.02.2015 –
30.09.2015 (f. 220-229, vol. III d.u.p.), contul curent al ### FCM #### Mare
(RO16BRDE250SV71498162500) deschis la BRD – Sucursala Millenium #### Mare.
Conform procesului-verbal din data de 16.05.2016 şi anexelor (f. 313 şi urm., vol. III
d.u.p.), #### ######## a remis organelor de urmărire penală documentele la care a făcut referire
în declaraţiile ce privesc modalitatea de înregistrare în contabilitatea A.C.S. F.C.M. #### Mare a
sumelor de bani pe care le-a remis lui ######### ####### în cursul lunii martie 2015: factura
fiscală ##### ## ### ###/22.02.2015 emisă de furnizorul SC ######### #### SRL pentru
cumpărătorul A.C.S. F.C.M. #### Mare şi chitanţa 673/22.02.2015 emisă de Progresiv Aqua –
suma de 4.960 lei (f. 314, vol. III d.u.p.); factura fiscală ##### ## ### ###/17.02.2015 emisă de
##### ###### SRL şi chitanţa cu acelaşi număr şi dată – suma de 4.910,4 lei (f. 315, vol. III
d.u.p.); factura fiscală ##### ## ### ###/17.02.2015 emisă de ##### ###### SRL şi chitanţa cu
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acelaşi număr şi dată – suma de 4.951,32 lei (f. 316, vol. III d.u.p.); factura fiscală ##### ## ###
###/23.02.2015 emisă de ##### ###### SRL şi chitanţa cu acelaşi număr şi dată – suma de 4.910,4
lei (f. 317, vol. III d.u.p.); factura fiscală ##### ## ### ###/23.02.2015 emisă de ##### ######
SRL şi chitanţa cu acelaşi număr şi dată – suma de 4.951,32 lei (f. 318, vol. III d.u.p.); factura
fiscală ##### ## ### ####/08.03.2015 emisă de ##### ### SRL şi chitanţa cu acelaşi număr şi
dată – suma de 4.910,4 lei (f. 319, vol. III d.u.p.); factura fiscală ##### ## ### ####/08.03.2015
emisă de ##### ### SRL şi chitanţa cu acelaşi număr şi dată – suma de 4.910,4 lei (f. 320, vol. III
d.u.p.); factura fiscală ##### ## ### ###/19.03.2015 emisă de SC ######### #### SRL şi chitanţa
cu acelaşi număr şi dată – suma de 4.960 lei (f. 321, vol. III d.u.p.); factura fiscală ##### ## ###
###/04.03.2015 emisă de SC ######### #### SRL şi chitanţa cu acelaşi număr şi dată – suma de
4.960 lei (f. 322, vol. III d.u.p.); factura fiscală ##### ## ### ###/31.03.2015 emisă de Progresiv
Aqua şi chitanţa cu acelaşi număr şi dată – suma de 4.712 lei (f. 323, vol. III d.u.p.).
Aşadar, instanţa reţine că primele declaraţii date de martor cu privire la modalitatea de
solicitare a mitei şi de remitere a acesteia în luna martie 2015 şi detaliile aferente (faptul că
inculpatul i-a scris pe hârtie la fiecare întâlnire si menţionează oral în completare doar aspecte vagi
de regulă, faptul că banii se predau în anexa biroului, faptul că condiţionarea este în majoritatea
cazurilor factuală, neexprimată clar prin cuvinte) au fost confirmate integral din perspectiva
modului de operare prin acte ulterioare de corupţie realizate de inculpat în modalitatea descrisă de
martor în prealabil.
În final, facem trimitere la înregistrările audio captate de martorul #### ######## din
proprie iniţiativă cu telefonul său mobil care reflectă faptul că atunci când avea solicitări ilicite de
la martorul #### ########, ######### ####### scria pe hârtie aspectele esenţiale, explicând oral
doar aspecte în completare – spre exemplu:
- înregistrarea ambientală din fişierul „4.12.2015 lumiere.m4a”, predată de #### ########
organului de urmărire penală în copie şi aflată la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium înregistrarea
având 46’34” (înregistrare din data de 04.12.2015): ######### ####### şi #### ######## s-au
întâlnit la localul Lumiere, şi discută despre o înţelegere privind activitatea trustului de presă, însă
inculpatul neagă existenţa vreunui acord, afirmând „Nu pot, nu mă interesează EMaramureşul, nu
mă interesează”, apoi discuţia continuă: ####: „A, da, bine”; #########: „Nu mă face să spun
lucruri care nu vreau să le spun”; ####: „Nu, nu le spun, bine, ok.” (min. 7 din înregistrare). Apoi,
inculpatul solicită chelneriţei o foaie şi un pix şi i se adresează lui ####: „Bă, tot îmi zici...”.
Din tonalitate, cursivitatea dialogului, solicitarea colii de hârtie şi a pixului (să se exprime
în scris) şi împrejurări reiese că inculpatul a făcut afirmaţiile repetate că nu „am agreeat”/„nu mă
interesează” referitor la EMaramureş, pentru a-l opri pe #### ######## să continue discuţia,
considerând că exista riscul să fie supravegheaţi. Aceste aspecte reies şi din modul de derulare a
discuţiei în continuare. Astfel, inculpatul îl informează pe #### despre anumite dosare penale
deschise de D.N.A. în privinţa unor apropiaţi şi îl atenţionează despre iminenţa deschidere a unui
dosar penal în privinţa clubului de fotbal: „Deci nu vreau să se întâmple, dar eu îţi spun că în
următoarele trei luni” (...) „O să înceapă urmărirea penală şi pe clubul ăsta” (min. 8 din
înregistrare).
- înregistrarea ambientală din fişierul „Cc Birou Imp 2.m4a”, aflată pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuată de acesta, care conform percheziţiei informatice realizate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 02/02, poziţia 53, înregistrarea având
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48’38’’ (fiind din 25.11.2015): începând cu min. 25 din înregistrare, după plecarea martorei ###
###### ######### din încăpere cei doi au discutat despre persoanele care ar trebui aduse la clubul
de fotbal. Apoi, când inculpatul îi transmite lui #### ######## că nu îl interesează EMM (SC
########## ##### SRL), ci licenţele, a început să scrie anumite date pe hârtie pentru a nu
comunica oral. Se observă că inculpatul condiţionează finanţarea clubului de fotbal de schimbarea
componenţei membrilor din club, respectiv de licenţele de radio. Îi reaminteşte lui #### ########
„ca să promoveze, tu ai nevoie de susţinere până la promovare”. Inculpatul îi transmite lui ####
######## să analizeze propunere lui (min. 39 din înregistrare). Raportat la ce îi prezenta inculpatul
în scris, #### ######## afirmă următoarele: „În primul rând că banii ăştia, presupun că eşti foarte
conştient că în momentul în care intră, nu am cum să ţi-i dau dintr-o dată, pentru că nu am cum să
să-i scot din bancă...”. Inculpatul îi răspunde „deci omule bun, eu îţi dau un împrumut pe care îl
agreem, mai departe, deci asta nu-i, nu-i asta...” (min. 43 din înregistrare). În continuare, #### îi
comunică că nu e de acord să cedeze majoritatea în club pentru că ar deveni vulnerabil în faţa
inculpatului, dar cei doi convin ca deciziile să se ia cu majoritate de 2/3 sau unanimitate.
###### Conduita de solicitare şi remitere a sumei de 10.000 lei din luna iulie 2015 aflată
în legătură cu pretinderea iniţială din luna martie 2013
Conform declaraţiilor date de #### ######## în cursul procesului, în luna iunie 2015,
Consiliul local a mai aprobat o sumă de bani pentru finanţarea clubului de fotbal, fără a reține exact
cuantumul, iar după primirea acesteia, a fost sunat de către inculpat care era în străinătate și care
i-a comunicat că va fi contactat de către Somay ######### (fără alte detalii).
În cursul aceleiași zile l-a contactat telefonic Somay ######### care i-a spus că știe că are
bani și că are nevoie de 10.000 lei. Nu a întrebat-o de unde știe pentru că era evident că aflase de
la inculpat. #### ######## era în concediu în acea zi, astfel că i-a spus acesteia să vină la el acasă
pentru a-i da suma respectivă. Avea suma solicitată pentru că scosese din contul clubului o sumă
mai mare având de efectuat o plată către furnizor.
Somay ######### a trimis-o pe Czigler ##### căreia martorul #### i-a remis suma de
10.000 lei în prezența numitului #### #######, care era întâmplător la #### ######## acasă. ####
####### ar fi văzut doar că i-a predat o sumă de bani numitei Czigler #####.
Martorul #### ######## a relatat că nu cunoaşte dacă suma de bani a rămas la numita
Somay ######### sau a fost remisă de către aceasta mai departe inculpatului. În contabilitatea
clubului suma a decontat-o prin întocmirea unei dispoziții de plată pe numele său (avans spre
decontare), însă în deconturile către Primărie a justificat această sumă printr-o factură fictivă
reprezentând serviciul prestat de o societate, lucru nereal.
Prin adresa nr. 118/20.07.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare aferent
contractului de susţinere financiară nr. 5489/12.02.2015 (f. 316-318, vol. VII d.u.p.). În urma
verificării deconturilor s-a propus virarea sumei de 112.481,82 lei.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 21.07.2015 (f. 135, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 112.481,82 lei din
finanţarea de 500.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD #### Mare.
Prin ordinul de plată nr. 4461/27.07.2015 (f. 134, vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat
suma de 50.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD. Prin ordinul de
plată nr. 4494/29.07.2015 (f. 136, vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat suma de 20.000
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lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD. Prin ordinul de plată nr.
4512/30.07.2015 (f. 138, vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat suma de 20.000 lei către
către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD. Prin ordinul de plată nr. 4534/31.07.2015
(f. 140, vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat suma de 10.000 lei către către A.C.S.
F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD. Prin ordinul de plată nr. 4541/03.08.2015 (f. 142,
vol. VIII d.u.p.) Municipiul #### Mare a achitat suma de 12.481,82 lei către către A.C.S. F.C.M.
#### Mare în contul deschis la BRD.
Ca atare, în această privinţă se verifică afirmaţiile martorului #### ########.
Potrivit declaraţiilor martorului #### ####### din data de 17.05.2017 (f. 134, vol. II
d.u.p.), respectiv din data de 11.06.2020 (f. 160-161, vol. VIII d.i.) – prieten al martorului ####
######## şi o perioadă şofer al acestuia, când a fost angajat al SC ########## ##### SRL de
unde era plătit – în luna iunie sau iulie 2015, se afla la domiciliul lui #### ########, respectiv în
Satul Nou de Jos, #### #########, împreună cu încă un prieten pentru a-l ajuta la construirea unui
iaz. La un moment dat la domiciliul lui #### ######## a venit numita Czigler #####, colegă de
serviciu cu martorul.
#### ####### a discutat puțin cu Czigler ##### până când #### ######## a revenit la
aceasta. Când s-a întors #### ######## i-a înmânat acesteia un plic fără ca martorul să ştie ce
conținea. Nu îşi aminteşte dacă #### i-a comunicat ceva în momentul predării plicului (în
declaraţia din data de 03.05.2016 de la f. 270-272, vol. I d.u.p., audiat în cursul urmăririi penale
ca martor în prezenţa avocatului inculpatului a precizat explicit că atunci când i-a înmânat plicul
#### ######## a precizat să îl ducă la ######### Somay, afirmând „du-i banii aceştia la Somay”).
Fiind întrebat de instanță ce are de spus cu privire la faptul că la procuror a declarat că ####
######## când i-a dat plicul i-a comunicat să îi ducă banii numitei Somay #########, martorul a
precizat că nu reține dacă cei doi au comunicat ceva, întrucât a trecut ceva vreme de la acel
moment.
Martorul nu a confirmat ca Czigler ##### să fi avut acces la ştampila societăţii SC
########## ##### SRL, aceasta fiind păstrate şi folosite de contabila societăţii, d-na ######
########.
În ultima declaraţie dată în faţa instanţei a relatat că la momentul remiterii plicului către
Czigler #####, la locuinţa lui #### ########, acesta i-a comunicat să i-l ducă numitei Somay
########. Nu ştia ce sumă de bani se afla în plic. La întrebarea avocatului inculpatului, a precizat
că nu era o pungă, ci un plic pe care #### ######## l-a luat în prealabil din casă. Martorul a auzit
discuţia în care #### ######## a afirmat că plicul era pentru Somay ########.
La fal ca martorul #### ######## şi martorul #### ####### a precizat că în curtea
imobilului se mai afla şi martorul ###### ######## ###### (la circa 10-15 metri de cei trei, la
locul unde se construia iazul).
Potrivit declaraţiilor martorului ###### ######## ###### din datele de 29.11.2017 şi
01.10.2020 (f. 169-170, vol. III d.i., f. 116, vol IX d.i.): în vara anului 2015, se afla acasă la ####
######## împreună cu #### #######, lucrând la un iaz din curtea lui #### ########. La un
moment dat, a intrat în curtea lui #### o doamnă al cerui nume nu îl cunoaşte și pe care o știa doar
din vedere. Aceasta a discutat cu #### ####### și cu #### ########. Nu a auzit despre ce era
vorba, deoarece se afla la circa 25 metri față de aceștia. A văzut că respectiva doamnă a primit de
la #### ######## o plasă sau o geantă, dar nu știe ce conținea aceasta. După plecarea doamnei,
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pe #### și pe #### i-a auzit discutând ceva legat de bancă, dar nu reține ce anume pentru că erau
chestiuni care nu îl priveau.
Martorul nu a justificat de ce a spus în faza de urmărire penală că nu a fost prezent la ####
în curte (declaraţia din data de 16.05.2016 de la f. 290-292, vol. I d.u.p.). Reţinem ca fiind
conformă realităţii susţinerea din cursul judecăţii, de vreme ce prezenţa sa la imobilul lui ####
######## la data amintită a fost confirmată atât de Czigler #####, cât şi de #### ######## şi ####
#######.
Din declaraţiile martorei Czigler ##### ######## din data de 14.06.2017 (f. 172-173, vol.
II d.i.) şi din 29.06.2020 (f. 185-186, vol. VIII d.i.) reiese că a lucrat ## agent reclame publicitare
în cadrul SC ########## ##### SRL, în perioada 02.04.2013 – 26.10.2015, contractul încheinduse prin demisie.
Totodată, în perioada 01.02.2016 – 17.02.2017, a lucrat ## specialist marketing în cadrul
Asociației Free Media, contractul finalizându-se prin demisie. Președinte al acestei asociații a fost
Somay Annmamaria. Relaţia cu #### ######## s-a încheiat cu demisia martorei în condiţii
tensionate.
Prin aceste declaraţii şi-a menţinut în esenţă declaraţia din data de 03.05.2016 (f. 273-275,
vol. I d.u.p.) din cursul urmăririi penale, când era angajata Asociaţiei Free Media, unde Somay
######### era preşedintă. La acel moment a susţinut că doreşte să fie testată poligraf, apoi,
reaudiată la data de 09.05.2016, când a fost programată pentru test, a revenit, afirmând că are
emoţii (f. 276-278, vol. I d.u.p.).
În cadrul SC ########## ##### SRL nu a avut nici o atribuție legată de depunerea banilor
în bancă, dar nici un drept de semnătură în bancă. #### Cristiasn era directorul societăţii şi avea
putere de decizie. Nu avea acces la ştampilă.
În perioada mai – iunie – iulie 2015 a fost contactată de #### ########, șeful său, care ia solicitat să mergă până la el acasă. Nu i-a spus motivul. A mers la acesta acasă, unde a constatat
prezența unui fost coleg de serviciu, #### #######, agent reclame publicitare, și a numitului
###### ######.
#### ######## a scos dintr-o pungă de hârtie de culoare albă o sumă de bani, circa 7.000
– 8.000 lei, fără a reţine exact, spunându-i să meargă cu ea la bancă, fără a-i comunica alte detalii.
Martorul #### a precizat că a fost vorba de un plic şi că nu cunoaşte ce sumă de bani conţinea,
respectiv că plicul îi era destinat numitei Somay ########. ###### a precizat în etapa judecăţii că
ar fi fost o geantă sau o plasă.
De altfel, audiată în etapa urmăririi penale, la data de 09.05.2016 (f. 276-278, vol. I d.u.p.),
Czigler ##### a precizat, pe lângă faptul că banii nu erau puşi în plic, ci într-o pungă, şi faptul că
ar fi numărat banii de faţă cu ####, aspect contrazis de martorii ####, #### şi ######.
Potrivit cutumei, în momentul în care a ajuns în bancă – BRD sucursala #### Mare – l-a
sunat la telefon pe #### și i-a dat-o la telefon pe angajata băncii (######) pentru a-i comunica
acesteia ce să facă cu suma de bani în discuție. Angajata BRD a preluat banii, a operat tranzacția,
i-a eliberat un ordin de plată pe care martora nu l-a semnat, neavând drept de semnătură în bancă.
Nu a citit menţiunile din ordinul de plată. Întrucât angajata băncii o cunoştea nu i-a solicitat nici
măcar actul de identitate. Angajata băncii a completat respectivul ordin de plată.
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Martora a precizat că era trimisă frecvent la bancă de câte ori era nevoie. La fel şi colegul
acesteia #### ####### (acest aspect nu se coroborează cu declaraţiile martorului #### #######
care a negat explicit că ar fi realizat asemenea activităţi).
În momentul remiterii banilor, #### ######## nu i-a spus să îi ducă la ######### Somay,
ci la bancă, afirmând să îl sune când ajunge acolo. Tot conform uzanței, după ce angajata băncii ia predat acel ordin de plată, l-a dus la sediul SC ########## ##### SRL, mai exact la
contabilitatea societății. Nu a găsit-o pe contabila ###### ########. Întâmplător, Somay
######### se afla într-un birou alăturat, având ușa deschisă la acesta și a văzut-o când a intrat în
biroul Contabilitate, a chemat-o la ea și i-a cerut să îi arate acel ordin de plată. Nu știe de unde
######### Somay a știut că ea a dus la contabilitate un ordin de plată. Nu a dorit să i-l arate fără
să aibă permisiunea lui #### ######## astfel că i-a comunicat că trebuie să îl sune pe ####
######## să îi cer permisiunea în sensul mai sus menționat. A mers în alt birou, l-a sunat pe ####,
i-a spus solicitarea d-nei Somay, iar #### i-a spus că poate să îi arate ordinul de plată (aceste
aspecte sunt contrazise de declaraţiile martorilor #### ######## şi #### #######). Apoi a mers
la contabilitate și a lăsat ordinul de plată (consemnat din eroare biletul la ordin) pe biroul numitei
###### ########, care lipsea.
Nu știe dacă #### ####### sau ###### ###### au văzut când #### a scos din acea pungă
de hârtie suma de bani şi i-a remis-o. #### și ###### se aflau în curte, existând o anumită distanţă,
fără a preciza ce distanţă. În realitate, #### s-a aflat lângă Czigler şi ####.
Nu cunoaşte ce operațiuni a făcut angajata băncii, nici în ce cont a depus aceasta banii.
Angajata băncii nu i-a solicitat actul de identitate când i-a dat suma de bani. Angajata băncii o știa
pentru că de câte ori a fost trimisă la bancă a mers la aceeași agenție și la aceeași angajată a băncii,
aceasta din urmă știind toate operațiunile pe care le făcea #### ########.
De câte ori era trimisă la bancă, când ajungea la angajata în discuție îl suna pe ####
########, i-o dădeam la telefon pe angajata băncii și #### îi spunea ce să facă cu banii. Şi ####
####### a fost trimis de mai multe ori în bancă pentru aceleași motive.
Martora a arătat că îşi menține declarația dată în fața procurorului, respectiv cea din data
de 09.05.2016 pentru că a declarat adevărul.
Nu a fost niciodată la bancă fără să fie trimisă de #### ########. Numele angajatei băncii
era ######. La tranzacţia în discuţie, angajata băncii a completat acel ordin de plată. SC
########## ##### SRL figura ca emitent al ordinului de plată. La întrebarea instanţei de unde
știe martora că la mențiunea emitent era trecută această societate în condițiile în care anterior a
declarat că nu a citit ordinul de plată în discuție, martora a precizat „sincer, nu mai știu”.
Când #### ######## i-a remis banii, martora i-a numărat, dar nu mai reține exact
cuantumul (martorul #### a arătat însă că i-a remis un plic, nefiind numărată suma de bani în
curtea imobilului lui #### ########).
Din declaraţiile martorei Somay ######### din data de 14.06.2017 (f. 175-176, vol. II d.i.)
şi din data de 29.06.2020 (f. 191-193, vol. VIII d.i.) rezultă că a primit o singură dată de la ####
######## în luna decembrie 2014 suma de 2.000 lei cu titlu de împrumut la solicitarea martorei,
sumă pe care i-a și restituit-o în luna ianuarie sau februarie 2015. Alte situații în care ####
######## să îi remită vreo altă sumă de bani nu au existat.
Martora a arătat că a colaborat cu #### ######## în perioada 2013 – toamna anului 2015.
În toamna anului 2015, într-o noapte, a primit un SMS de la #### ######## prin care i-a spus că
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nu mai are ce căuta în sediul SC ########## ##### SRL. Neavând un contract în formă scrisă
încheiat cu acesta nu şi-a mai permis să intre în sediul firmei. Colegii din cadrul societăţii de presă
au decis să o urmeze şi să lucreze alături de martoră într-o altă entitate de presă.
De altfel, atât demersul martorei Somay de a nu mai colabora cu SC ########## #####
SRL, cât şi demisia angajaţiilor societăţii de presă s-a petrecut în contextul în care raporturile dintre
inculpatul ######### ####### şi #### ######## erau deteriorate, pe fondul neîncrederii
reciproce.
În realitate, acest demers condus de martora Somay ######### făcea parte din înţelegerea
cu inculpatul ######### ####### de a-l presa pe #### ######## să cedeze trustul de presă. Atât
martorul ####, cât şi inculpatul se comportau ca şi cum trustul de presă aparţinea de facto
inculpatului, însă #### ######## se temea că prin cesiunea părţilor sociale ale SC #######
######## ##### SRL (societatea înfiinţată relativ recent care a preluat două licente de la SC
########## ##### SRL) şi a site-ului online EMaramureş.ro ar fi rămas cu SC ########## #####
SRL, o societate plină de datorii.
Martora Somay a mai susţinut că nu cunoaşte ca inculpatul să îi fi cerut lui #### ########
ca acesta să îi dea suma de 10.000 lei direct sau prin intermediul lui Czigler ##### ########. Este
posibil ca Czigler ##### ######## să îi fi arătat ordine de plată, fiind situații în care având în
vedere că existau restanţe și nu se tipăreau articolele pentru că nu era plătită tipografia, ar fi ajuns
să ceară să i se arate aceste înscrisuri, întrucât nu credea că #### ######## le achitase. Nu îşi
aduce aminte dacă, în perioada mai – iulie 2015, Czigler ##### ######## i-a prezentat un ordin
de plată la solicitarea lui #### ########.
Instanţa observă că, deşi martora Czigler ar fi avut un ordin de plată asupra ei, martora
Şomay a susţinut că nu știe ca Czigler să fi făcut depuneri de bani în bancă în condițiile în care știa
că nu avea drept de semnătură în bancă, ci doar #### ######## și contabila ######## ######.
Totuşi, de unde ar fi ştiut martora Somay că martora Czigler avea un ordin de plată asupra ei în
ziua cu pricina (conform celor arătat de martora Czigler), iar pe de altă parte, cum ar fi posibil ca
martora Czigler să îi fi prezentat martorei Somay asemenea ordine de plată, de vreme ce martora
Somay afirmă că nu ştie ca martora Czigler să fi făcut depuneri în bancă în numele lui #### sau al
trustului de presă.
În a doua declaraţie dată în etapa judecăţii a precizat că numita Czigler ##### a fost prima
care şi-a dat demisia din trustul de presă şi a venit să lucreze la firma înfiinţată de Somay
########, unde a stat cca. 2 ani.
Fiind întrebată de instanţă şi martora Czigler ##### cu privire la relaţia cu Somay
########, martora Czigler (declaraţia din 29.06.2020) a indicat că au fost doar colege şi că s-a
rupt orice legătură, fiind angajată la SC ##### SA. Czigler ##### nu a precizat nimic de faptul că
ar fi lucrat ###### societatea înfiinţată de Somay ########. Czigler ##### a susţinut că nu i-ar fi
spus nimeni să îşi dea demisia de la trustul de presă, acţionând astfel independent de conduita
martorei Somay.
În realitate, Czigler şi-a dat demisia pentru a pleca la societatea înfiinţată de Somay
#########. Aşa cum am arătat, în acea perioadă relaţia dintre inculpat şi #### ######## era una
tensionată, inculpatul făcând presiuni asupra lui #### ######## să cedeze trustul de presă către
altcineva. În acest context, Somay a înfiinţat o altă societate pentru a atrage angajaţii de la trustul

140

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
de presă şi a pune presiune suplimentară pe #### să renunţe la trustul de presă – „partea curată a
trustului” – SC ####### ######## ##### SRL, siteul online eMaramureş.
În declaraţia din data de 29.06.2020, la întrebarea instanţei, martora Somay a precizat că la anunţat pe inculpat să nu mai aibă încredere în #### ######## şi să nu îi mai dea bani pentru
trustul de presă, deoarece banii nu ar mai fi ajuns la angajaţi. De altfel, inclusiv #### ######## a
declarat că relaţiile cu Somay erau încordate, deoarece aceasta aducea bani de la familia
######### pe care îi distribuia direct angajaţilor trustului de presă fără ştiinţa sa. Acest aspect
vădeşte că toate acţiunile martorei Somay erau iniţiate sau aveau loc cu încuviinţarea inculpatului
#########.
În continuare, vom evidenţia aspectele cuprinse în declaraţia martorei din etapa urmăririi
penale (din data de 16.05.2016 – f. 433-436, vol. I d.u.p.) care nu se coroborează cu declaraţiile
acesteia din etapa judecăţii sau cu declaraţiile martorei Czigler #####: fiind întrebată dacă Czigler
##### ######## i-a prezentat un ordin de plată emis de SC ########## ##### SRL, în cursul
lunii iulie 2015, martora Somay a relatat că nu reţine să-i fi prezentat un astfel de înscris,
neexistând nici motive să îi fie prezentat un asemenea înscris (afirmaţia martorei Somay
######### este corectă, întrucât un asemenea ordin de plată nici nu a fost întocmit, iar martora
Czigler nu a prezentat un asemnea înscris martorei Somay); nu există nicio justificare pentru
schimbarea poziţiei martorei Somay ######### în etapa judecăţii când a admis indirect că Czigler
##### ar fi putut să îi fi prezentat un ordin de plată.
În plus, în cursul urmăririi penale, martora Somay a precizat suplimentar că: ####
######## nu a plătit-o pentru activitatea derulată în cadrul trustului de presă (în baza unei
înţelegeri verbale); în luna octombrie a încetat colaborarea cu #### ########, şi-a deschis o
asociaţie şi a preluat un site online (Actual MM), angajaţii SC ########## ##### SRL dându-şi
demisia din trust, întrucât aceasta i-a invitat să colaboreze cu ea. Prima persoană care a plecat din
trustul de presă după Somay ######### a fost martora Czigler #####; a aflat din presă că în
dosarul de urmărire penală exista o acuzaţie că #### ######## i-ar fi dat bani martorei Somay,
prin intermediul martorei Czigler ##### şi că nu i-a comunicat direct martorei Czigler înainte de
a fi audiată la DNA că va fi audiată în legătură cu aceste aspecte.
Referitor la această ultimă chestiune din declaraţia martorei Somay din cursul urmăririi
penale, instanţa reţine că este în mod evident nesinceră, deoarece Somay a aflat de aceste aspecte
chiar de la inculpatul ######### ####### în timpul procedurii flagrantului din 26.04.2016, când
inculpatul i-a transmis mai multe mesaje martorei Somay, inclusiv acest aspect.
Oricum, instanţa a reliefat deja motivele pentru care declaraţiile martorilor #### ########
şi #### ####### se coroborează între ele în ceea ce priveşte faptul că #### ######## i-a predat
într-un plic suma de 10.000 lei martorei Czigler ##### cu menţiunea să o ducă martorei Somay
#########.
În plus, declaraţiile martorei Somay ######### din cursul procedurii sunt în pasajele
relevante contradictorii şi nici nu se coroborează cu cele ale martorei Czigler ##### în ceea ce
priveşte momentul redat din curtea martorului #### ######## şi destinaţia sumei de bani.
Din aceste considerente, instanţa reţine ca fiind probate aspectele relatate de ####
######## privind remiterea unei sume de 10.000 lei (din banii viraţi de la bugetul local în contul
clubului) către martora Somay ######### prin intermediul martorei Czigler #####, remiterea
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având loc după un apel telefonic al inculpatului prin care i-a comunicat lui #### ######## că
urmează să fie contactat de Somay #########.
Ceea ce nu reiese din aceste mijloace de probă este faptul că nu s-a stabilit o legătură cu
atribuţiile de serviciu ale inculpatului în ceea ce priveşte calitatea sa de ordonator de credite.
Într-adevăr, solicitarea adresată de Somay după ce inculpatul l-a anunţat pe #### ########
că urmează ca aceasta să îl contacteze a fost realizată după momentul intrării banilor în contul
clubului de fotbal. Totuşi, o asemenea legătură ar fi dedusă pe baza unei prezumţii simple de către
instanţa de judecată. Câtă vreme sunt posibile şi ale variante decât cea rezultată din deducţia
martorului #### ######## că inculpatul ######### ####### a formulat o nouă solicitare cu
acelaşi titlu (prin intermediul lui Somay #########), în baza unei înţelegeri iniţiale (datând din
martie 2015), spre exemplu ca #### ######## să o ajute pe Somay ######## fără legătură cu
îndeplinirea atribuţiilor primarului referitoare la finanţare, instanţa nu poate considera dincolo de
orice îndoială rezonabilă că o asemenea legătură a existat.
Pe de altă parte, conform procesului-verbal din data de 16.05.2016 şi anexelor (f. 313-, vol.
III d.u.p.), potrivit căruia #### ######## a remis organelor de urmărire penală documentele la
care a făcut referire în declaraţiile ce privesc înregistrarea în contabilitatea A.C.S. F.C.M. ####
Mare a sumelor de bani pe care le-a remis lui ######### ####### în cursul lunii martie 2015,
#### a declarat că nu a identificat documentele aferente remiterii sumei de 10.000 lei în luna iulie
2015.
###### Conduita de solicitare şi remitere a sumei de 10.000 lei din luna septembrie 2015
aflată în legătură cu pretinderea iniţială din luna martie 2013
Conform declaraţiilor date de #### ######## în cursul procesului, în luna septembrie
2015, Consiliul local al Municipiului #### Mare a mai aprobat alocarea unei sume de bani către
club, respectiv 100.000 lei, fiind din nou contactat de inculpat care i-a solicitat din această sumă,
suma de 10.000 lei, adică 10%, conform exprimării acestuia.
#### ######## a precizat că atunci când i-a solicitat această sumă, inculpatul i-a transmis
că îi place fotbalul în proporție de 10%. I-a transmis inculpatului că nu este de acord să îi remită
această sumă şi din nou acesta i-a comunicat că dacă refuză, clubul nu va primi această sumă și
nici ulterior nu va mai primi nicio finanțare din partea Consiliului local. Ca atare, după intrarea
banilor în cont, a scos suma de 10.000 lei pe care a lăsat-o pe raft în anexa biroului, cum a procedat
și anterior. În contabilitatea clubului această sumă a fost justificată tot printr-un avans spre
decontare, deci o dispoziție de plată întocmită pe numele martorului.
Astfel, prin contractul de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015 încheiat între
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### ####### şi A.C.S. F.C.M. #### Mare, prin
preşedintele #### ######## (f. 1bis şi urm., vol. VI d.u.p.) s-a aprobat finanţarea clubului de fotbal
cu suma de 600.000 lei pentru anul 2015 (avans 30% şi diferenţa pe bază de decontare). Contractul
a fost aprobat prin HCL #### Mare nr. 396/2015 (f. 1 bis - 4, vol. VI d.u.p., f. 3-4, vol. VIII d.u.p.).
Valoarea avansului alocat a fost de 180.000 lei – adresa de la f. 40-41, vol. VI d.u.p.
Prin adresa nr. 155/10.09.2015 a Municipiului #### Mare, prin primar, s-a înaintat spre
verificare către Direcţia Economică decontul depus de către A.C.S. F.C.M. #### Mare prin care
se justifica avansul primit în cuantum de 180.000 lei (f. 42-43, vol. VI d.u.p.).
Potrivit ordonanţării de plată emise la 26.08.2015 (f. 148, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 100.000 lei din
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finanţarea de 600.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD #### Mare.
Potrivit ordinului de plată nr. 4992/27.08.2015 (f. 147, vol. VIII d.u.p.), Municipiul #### Mare a
achitat în baza H.C.L. nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară nr.
23011/24.08.2015) suma de 100.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la
BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 31.08.2015 (f. 152, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 80.000 lei din
finanţarea totală de 600.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD ####
Mare. Potrivit ordinului de plată nr. 5044/31.08.2015 (f. 151, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza H.C.L. nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 80.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis
la BRD.
Potrivit ordonanţării de plată emise la 11.09.2015 (f. 158, vol. VIII d.u.p.) întocmite de
Municipiul #### Mare, prin primarul ######### #######, se plătea suma de 218.573,50 lei din
finanţarea totală de 600.000 lei către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis la BRD ####
Mare. Potrivit ordinului de plată nr. 5309/11.09.2015 (f. 157, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza H.C.L. nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 100.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis
la BRD. Potrivit ordinului de plată nr. 5353/15.09.2015 (f. 159, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza H.C.L. nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 50.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis
la BRD. Potrivit ordinului de plată nr. 5433/24.09.2015 (f. 161, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza H.C.L. nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 50.000 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul deschis
la BRD. Potrivit ordinului de plată nr. 5563/02.10.2015 (f. 163, vol. VIII d.u.p.), Municipiul ####
Mare a achitat în baza H.C.L. nr. 369/2015 (prin care s-a aprobat contractul de susţinere financiară
nr. 23011/24.08.2015) suma de 18.573,50 lei către către A.C.S. F.C.M. #### Mare în contul
deschis la BRD.
Declaraţiile lui #### ######## se coroborează şi cu declaraţiile din cadrul urmăririi penale
date de #### ##### când a recunocut că a avut o discuţie iniţială de #### ######## în care acesta
i-a relatat că inculpatul i-a solicitat bani din finanţarea clubului de fotbal. Este real că #### #####
a revenit în etapa judecăţii asupra acestuia aspect, cu toate că a afirmat că îşi menţine întru-totul
declaraţia din etapa urmăririi penale, dar revenirea acestui martor nu a avut nicio justificare.
De asemenea, declaraţia martorului #### se susţine şi prin înregistrarea audio ulterioară
realizată de acesta la data de 22.04.2016. Astfel, potrivit înregistrării ambientale din fişierul
„22.04.m4a”, aflate pe telefonul martorului #### ######## şi efectuate de acesta, care conform
percheziţiei informatice efectuate în cursul judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01,
copia 01/02, poziţia 7, înregistrarea având 7’32” (înregistrare din data de 22.04.2016): #########
####### şi #### ######## s-au întâlnit şi au avut următoarea discuţie începând cu min. 1:05 din
înregistrare: ######### ####### – „Nu ştiu, nu mă interesează...No, îţi faci treaba, no şi cum ai
făcut, da, cu răbdare” (Anume să nu scoată o sumă mare de bani în aceeaşi zi din contul bancar al
clubului de fotbal unde urma să fie virată suma de bani cu titlu de sponsorizare, ci să procedeze
aşa cum a mai făcut anterior, să scoată sume mai mici, cu răbdare); #### ######## – „No, ok....Păi

143

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
treaba mi-o fac. Dar trebuie să...”; ######### ####### – „Tu nu, nu te grăbi acolo”; (...);
######### ####### – „aşa să fie sume. Vezi care la bancă. Care îs normele la bancă”; ####
######## – „Numai 100.000 pot să scot cash într-o zi”; ######### ####### este mai prudent şi
afirmă – „Nu facem de-astea. Facem în mai multe. 20-30 zeci” (referindu-se la 20.000 – 30.000
lei, ceea ce se coroborează cu suma primită în ziua flagrantului, la data de 26.04.2016); (...);
######### ####### – „şi, şi justifici” (se referă la faptul că #### ######## trebuia să justifice
titlul sumei scoase din contul FCM #### Mare).
Ca atare, observăm că inculpatul l-a îndrumat pe #### ######## să scoată din cont sume
mai mici, aşa cum a mai procedat şi să le justifice, în sensul să întocmească în fals înscrisuri care
să justifice scoaterea banilor din contul clubului.
În plus, acest act de remitere a unei noi sume de 10.000 lei în baza înţelegerii anterioare
din martie 2015 este susţinut şi de procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de
26.04.2016 şi planşa fotografică anexată (f. 82-90, vol. I d.u.p.), în ceea ce priveşte locul unde au
fost predaţi banii – anexa biroului inculpatului, la fel ca anterior, în luna septembrie 2015.
Potrivit procesului-verbal din data de 27.04.2016 de redare a convorbirilor ambientale cu
planşa fotografică anexată (f. 332-340, vol. II d.u.p.), înregistrarea fiind autorizată prin încheierea
penală nr. ###/C/P/25.04.2016 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj
– Secţia penală rezultă următoarele: #### ######## s-a întâlnit la data de 26.04.2016, orele 11:53,
cu inculpatul ######### #######, iar după remiterea sumei de 30.000 lei în anexa biroului
inculpatului #### ########, a iniţiat o discuţie despre remiterile anterioare de bani: ####
######## – „Da, fii atent că mi-o venit ieri de la DNA o adresă şi mi-o cerut nişte extrase de cont”;
######### ####### – „Ce?”; #### ######## – „Din februarie-martie anul trecut..”; #########
####### – „Aha...”; #### ######## – „Şi din august-septembrie, tot anul trecut. Dar, ceea ce am...
nu ştie nimeni altcineva...că ţi-am dat atunci sau ceva...”; ######### ####### – „Ce?”; ####
######## – „Nu vorbesc. Nu...(neinteligibil)...că exact în perioada aia...”; ######### ####### –
„Ce?”; #### ######## – „Atunci mi-o cerut extrasele de cont...”; ######### ####### – „Da.”;
#### ######## – „...din perioada aia. Tu n-ai mai vorbit cu altcineva, n-ai zis că am fost la tine
sau altceva.”; ######### ####### prudent afirmă „Nu mă, ce treabă am...”.
Se observă însă că nu a negat nimic şi că a confirmat într-o manieră voalată că nu a vorbit
cu nimeni despre remiterile anterioare de bani din contul clubului, respectiv că a înţeles la ce se
referea #### ########.
În final, reţinem că remiterea acestei sume avea legătură cu înţelegerea iniţială din luna
martie 2015, când inculpatul i-a transmis lui #### ######## că dacă nu va remite o parte din
sumele de bani cu care era finanţat clubul de la bugetul local ar fi oprit finanţarea. Practic, în baza
celor stabilite în luna martie 2015, ######### ####### trebuia să îi comunice martorului când şi
cât trebuia să îi remită.
#### Probatoriul relevant în privinţa celei de-a doua acţiuni (parte din infracţiunea
continuată) reţinută în sarcina inculpatului ######### #######
###### Conduita de solicitare a cesiunii părţilor sociale a SC ####### ######## #####
SRL (deţinute de iure de tatăl lui #### ########) care deţinea 2 licenţe, una de radio şi alta de
televiziune, şi a siteului eMaramureş (deţinut de #### ########) în schimbul susţinerii financiare
a A.C.S. F.C.M. #### Mare de la bugetul local al Municipiului #### Mare cu suma de cca.
1.000.000 lei – 1.200.000 lei.
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Din furnizarea de informaţii nr. 745458 a O.N.R.C. (f. 331, vol. III d.u.p.) privind SC
####### ######## ##### SRL, această societate a fost înfiinţată la 26.02.2015, asociat unic şi
administrator fiind #### #### ###### (tatăl lui #### ########).
Această societate a fost înfiinţată la solicitare inculpatului ######### ####### pentru a
prelua licenţele radio şi TV care acopereau #### Mare de la SC ########## ##### SRL (cele
două licenţe au fost preluate în luna iulie 2015), în scopul de a evita pierderea licenţelor în
contextul în care SC ########## ##### SRL avea datorii şi exista riscul intrării în insolvenţă –
declaraţiile lui #### ######## care se coroborează cu înregistrările audio efectuate de ####
######## cu propriul telefon mobil. De înfiinţarea societăţii ####### ######## ##### SRL s-a
ocupat #### ########, asociat unic de această dată figurând doar tatăl său, #### #### ######
(#### ######## fiind cerecetat de D.N.A. într-un alt dosar la momentul respectiv şi figurând cu
cazier fiscal). Încă de la momentul preluării SC ###### ##### SRL, devenită ulterior SC
########## ##### SRL, avea datorii, existând două bilete la ordin care urmau să ajungă la
scadență, ceea ce ar fi condus la intrarea firmei în incapacitate de plată, deci la încetarea activității
și pierderea licențelor.
###### a retras licenţa TV la data de 28.01.2021 pentru întreruperea difuzării programului
mai mult de 90 de zile. ####### ######## ##### SRL nu avea angajaţi proprii, pentru
desfăşurarea activităţii fiind folosiţi angajaţii SC ########## ##### SRL, angajaţi care au
demisionat în luna octombrie 2015, după ce au fost determinaţi să procedeze în această manieră
de Somay ######### în înţelegere cu inculpatul ######### ####### (în contextul în care cei doi
nu mai aveau încredere în #### ########, persoana care de iure se ocupa de administrarea celor
două societăţi).
Societatea ########## ##### SRL (fostă SC ###### ##### SRL) a rămas cu datoriile şi
licenţele care acopereau alte localităţi din ####### #########.
Astfel, prin adresa nr. 4641RF/09.05.2016 înaintată de către Consiliul Naţional al
Audiovizualului (C.N.A.) – f. 271-272, vol. III d.u.p. – şi înscrisurile anexate – f. 273-289, vol. III
d.u.p. – s-a arătat că:
- SC ####### ######## ##### SRL deţine licenţa audiovizuală nr. R449.10/29.04.2014
eliberată la 03.08.2015 pentru difuzarea locală a serviciului de programe eMaramureş FM în ####
Mare. Valabilitatea licenţei expira la 19.08.2022. Licenţa audiovizuală a fost preluată de la SC
########## ##### SRL. De asemenea, SC ####### ######## ##### SRL a deţinut licenţa
audiovizuală nr. TC-C 483.5/03.09.2019 eliberată la 03.08.2015 pentru difuzarea locală a
serviciului de programe eMaramureş TV în #### Mare, prin reţele de comunicaţii electrice.
Licenţa audiovizuală a fost preluată de la SC ########## ##### SRL la data de 23.07.2015.
- Prin decizia nr. ##/28.01.2016 a C.N.A. (f. 280-281, vol. III d.u.p.) a retras licenţa
audiovizuală nr. TV-C 483.5/03.09.2009, pentru întreruperea difuzării programului mai mult de
90 de zile, conform art. 57 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.
- SC ########## ##### SRL nu mai deţinea licenţe audiovizuale la data răspunsului
transmis de C.N.A., acestea fiind retrase de C.N.A. prin decizia nr. ###/08.03.2016 (f. 282-283,
vol. III d.u.p.) de retragere a licenţei audiovizuale nr. R658.9/26.07.2005 acordată pentru difuzarea
locală a serviciului de programe eMaramureş FM #####, respectiv prin decizia nr. ##/28.01.2016
(f. 284-285, vol. III d.u.p.) de retragere a licenţei audiovizuale nr. R508.5/13.05.2004 acordată
pentru difuzarea locală a serviciului de programe eMaramureş FM în Sighetu Marmaţiei.
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- Prin decizia C.N.A. nr. 576/30.09.2014 (f. 286-289, vol. III d.u.p.) a fost respinsă cererea
de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale nr. TV-C 250/16.06.2005 acordată pentru
difuzarea locală a serviciului de programe Axa TV ######### în #### Mare.
- acţionariatul celor două societăţi este format din următoarele persoane: SC #######
######## ##### SRL: #### #### ###### – 100%; SC ########## ##### SRL: #### ####
###### – 51,92%, #### ######## – 48,07%.
Precizăm faptul că în cursul lunilor septembrie - octombrie 2015 relaţiile dintre #########
####### şi #### ######## s-au deteriorat, inculpatul încercând să-l preseze pe #### ######## să
acţioneze aşa cum dorea în ceea ce privea trustul de presă, iar pe de altă parte #### ######## se
temea că va rămâne doar cu SC ########## ##### SRL, societate plină de datorii. Pe acest fond
de neîncredere reciprocă, ######### #######, prin intermediul martorei Somay #########, a
convins angajaţii trustului de presă SC ########## ##### SRL să plece la Asociaţia Free Media,
înfiinţată şi condusă de Somay #########. În această modalitate #### era forţat să se retragă din
trustul de presă.
Aceste aspecte rezultă din declaraţiile martorului #### ######## prezentate anterior în
subsecţiunea 5.1. care se coroborează în mare măsură cu declaraţiile martorei Somay #########
în această privinţă detaliate în subsecţiunea 5.5.2.
Astfel, din declaraţiile martorei Somay ######### din data de 16.05.2016 (f. 433-436, vol.
I d.u.p.), din data de 14.06.2017 (f. 175-176, vol. II d.i.) şi din data de 29.06.2020 (f. 191-193, vol.
VIII d.i.) rezultă că a colaborat cu #### ######## în perioada 2013 – toamna anului 2015. La un
moment dat l-a anunţat pe inculpat să nu mai aibă încredere în #### ######## şi să nu îi mai dea
bani pentru trustul de presă, deoarece banii nu ar mai fi ajuns la angajaţi. De altfel, inclusiv ####
######## a declarat că relaţiile cu Somay erau încordate, deoarece aceasta aducea bani de la
familia ######### pe care îi distribuia direct angajaţilor trustului de presă fără ştiinţa sa. Acest
aspect vădeşte că toate acţiunile martorei Somay erau iniţiate sau aveau loc cu încuviinţarea
inculpatului #########. De altfel, înţelegerea dintre Somay şi ######### în această privinţă
reiese şi din discuţia înregistrată ambiental dintre #### şi ######### – fişierul „17.03.m4a”.
A arătat că #### ######## nu a plătit-o pentru activitatea derulată în cadrul trustului de
presă (în baza unei înţelegeri verbale).
Practic, în luna octombrie 2015, într-o noapte, a primit un SMS de la #### ######## prin
care i-a spus că nu mai are ce căuta în sediul SC ########## ##### SRL. Neavând un contract în
formă scrisă încheiat cu acesta nu şi-a mai permis să intre în sediul firmei. Colegii din cadrul
societăţii de presă au decis să o urmeze şi să lucreze alături de martoră într-o altă entitate de presă.
Astfel, a încetat colaborarea cu #### ######## şi şi-a deschis o asociaţie, preluând un site
online (Actual MM), angajaţii SC ########## ##### SRL dându-şi demisia din trust, întrucât
aceasta i-a invitat să colaboreze cu ea. Prima persoană care a plecat din trustul de presă după Somay
######### a fost martora Czigler #####.
Martorul #### ######## a susţinut că avea şi o nemulţumire legată de o investiţie proprie
în cadrul SC ########## ##### SRL, în valoare de 60.000 euro, pe care conform înţelegerii
iniţiale cu inculpatul ar fi urmat să îi fie restituită. Această chestiune a fost confirmată de către
inculpatul ######### ####### în cadrul unei discuţii înregistrate audio de către #### ########.
#### ######## a susţinut şi faptul că la finalul lunii octombrie 2015 – începutul lunii
noiembrie 2015, după ce angajaţii au părăsit SC ########## ##### SRL, inculpatul #########
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####### i-ar fi transmis prin #### ##### să cedeze SC ####### ######## ##### SRL cu licenţele
şi site-ul online. Audiat fiind #### ##### a negat aceste chestiuni. Totuşi acest aspect nu este
esenţial.
Cu toate acestea, potrivit înregistrării ambientale din fişierul „CC birou.m4a”, aflate pe
telefonul martorului #### ######## predat organelor judiciare şi efectuate de acesta, care conform
percheziţiei informatice realizate în cursul judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia
01/02, poziţia 54, înregistrarea având 40’36” (înregistrare din data de 23.11.2015): Întrucât #####
###### a demisionat, ######### #######, #### ######## şi ##### #### discută despre aducerea
unei persoane la club care să ocupe funcţia de preşedinte. Inculpatul în propune pe #####
##########. Inculpatul precizează că dacă va fi transformat clubul într-unul de drept public,
primăria ar fi putut să asigure finanţarea doar în proporţie de 50% din buget.
La un moment dat, începând cu min. 35 din înregistrare, se discută despre persoanele care
ar trebui să fie aduse în cadrul consiliul de administraţie al A.C.S. F.C.M. #### Mare. #########
####### îi comunică lui #### să îl pună pe ######, întrucât „Îi ok..ştie multă lume, a fost director
la REMIN, are tot felul de..., îi place şi, ascută-mă, îi bine de protecţie..., deci ######, #####...”.
Prin protecţia la care se referea inculpatul era vorba de faptul că ###### ar fi avut relaţii nu un
anume ##### care se ocupa de interceptări. De altfel, anterior, la min. 34 din înregistrare,
######### îi transmite lui #### ######## „Important este să nu ne trezească aşa de dimineaţă.
Nu?”, referindu-se la percheziţii domiciliare realizate de organele judiciare.
#### ######## precizează că doreşte să aibă trei cu doi în cadrul consiliului A.C.S. F.C.M.
#### Mare (urmărind să nu piardă controlul), însă inculpatul îi răspunde – „Facem unu neutru
aicea. Nu poţi să ai trei cu doi din moment ce eu te-am pus acolo, nu poţi să ai, nu-i corect, nu-i
corect”; #### ######## – „Da, dar pentru că tu m-ai pus acolo tre să ai încredere în mine (...)”;
######### ####### – „Ascultă-mă, oricum trei cu doi nu contează, nu-i mai pun ştii foarte bine
că nu are nicio relevanţă, trei cu doi, dar hotărârile tre să fie luate cu două treimi, hotărâri mari,
legate de patrimoniu”; #### ######## – „Da, sunt de acord”; ######### ####### – „### şi atunci
facem în felul următor: îmi dai cele două licenţe pe #### Mare...”; #### ######## – „Da”;
######### ####### – „Şi restul le vinzi, îi treaba ta, că oricum le vinzi cu 50, 60 de mii, 70 de
mii” (referindu-se la licenţele rămase pe SC ########## ##### SRL) (min. 38-40 din
înregistrare).
Ca atare, inculpatul i-a propus lui #### ######## ca, pentru ca #### să poată menţină un
control ridicat în cadrul clubului de fotbal, să-i cedeze licenţele de radio pe #### Mare.
######### ####### considera că întreg patrimoniul (inclusiv licenţele de radio şi TV
deţinute de societate în 2013 la achiziţie) îi aparţinea, astfel că #### ######## care a fost pus de
inculpat drept paravan pentru a evita incompatibilităţile ar fi trebuit să facă în opinia inculpatului
exact ceea ce îşi dorea inculpatul în ceea ce privea trustul de presă.
Observând că #### ######## nu se supune voinţei sale, ######### ####### a condiţionat
începând cu luna noiembrie 2015 finanţarea clubului de fotbal de cesiunea părţilor sociale ale
societăţii nou-înfiinţate (care deţinea cele „două licenţe pe #### Mare”) şi a site-ului eMaramureş
către o altă persoană apropiată lui, de încredere pentru acesta. În perioada noiembrie 2015 –
începutul lunii aprilie 2015, ######### ####### a reluat această solicitare de mai multe ori.
În continuare, potrivit înregistrării ambientale din fişierul „Cc Birou Imp 2.m4a”, aflate pe
telefonul martorului #### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice
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realizate în cursul judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 02/02, poziţia 53,
înregistrarea având 48’38’’ (fiind din 25.11.2015), începând cu min. 25 din înregistrare, după
plecarea martorei ### ###### ######### din încăpere cei doi au discutat despre persoanele care
ar trebui aduse la clubul de fotbal. Inculpatul îi transmite că el a înfiinţat clubul de fotbal şi că
doreşte să aibă siguranţă la club, context în care doreşte să mai aducă doi oameni la club pentru a
creşte controlul său ca primar la clubul de fotbal. ######### ####### în transmite că dacă nu se
înţeleg cum a făcut cu radio va face şi cu TV-ul. În transmite lui #### ######## că nu îl interesează
EMM (SC ########## ##### SRL), ci licenţele (se referă aici la cele preluate de SC #######
######## ##### SRL).
În acest timp inculpatul a scris anumite date pe hârtie pentru a nu comunica oral. Se observă
că inculpatul condiţionează finanţarea clubului de fotbal de schimbarea componenţei membrilor
din club, respectiv de licenţele de radio. Îi reaminteşte lui #### ######## „ca să promoveze, tu ai
nevoie de susţinere până la promovare”.
Inculpatul îi transmite lui #### ######## să analizeze propunere lui (min. 39 din
înregistrare). De asemenea, îi spune că are un mare avantaj „...nu îţi poţi imagina cât de mult pot
să pierd eu. Nu am limită din punctul ăsta de vedere...” (aceast comportament al inculpatului nu
evidenţiază conduita unui om speriat, asupra căruia #### ######## să fi făcut presiune, ci din
contră reflectă o poziţie ofensivă, ameninţătoare, menită să înlăture şovăiala şi opoziţia lui ####
########). Inculpatul îi prezintă lui #### ce este scris pe hârtie şi afirmă: „asta se poate rezolva
urgent, cu condiţia să nu mă văd cu ochii în soare în momentul în care ţi-i recuperezi, asta în 4 sau
în 7...” „...Vrei să facem treaba asta, funcţionăm aşa şi mobilăm financiar lucrurile aşa cum
trebuie...” (min. 41 din înregistrare). În continuare, îi arată pe hârtie şi îi transmite „Da hai să
rezolvăm că batem pasul pe loc şi ne blocăm în tot felul de lucruri pe care le-am putea debloca în
jumătate de oră”.
În mod evident se observă că inculpatul condiţionează finanţarea clubului de fotbal de
reobţinerea controlului prin interpuşi asupra clubului de fotbal şi predarea licenţelor de radio şi TV
în condiţii pe care le cunoşteau doar inculpatul şi martorul-denunţător la acel moment. În plus, se
observă comportamentul intimidant, ameninţător al inculpatului la adresa martorului denunţător.
Raportat la ce îi prezenta inculpatul în scris, #### ######## afirmă următoarele: „În primul
rând că banii ăştia, presupun că eşti foarte conştient că în momentul în care intră, nu am cum să ţii dau dintr-o dată, pentru că nu am cum să să-i scot din bancă...”. Inculpatul îi răspunde „deci
omule bun, eu îţi dau un împrumut pe care îl agreem, mai departe, deci asta nu-i, nu-i asta...” (min.
43 din înregistrare) – în mod evident nu este vorba despre un împrumut în sensul comun al
cuvântului. În continuare, #### îi comunică că nu e de acord să cedeze majoritatea în club pentru
că ar deveni vulnerabil în faţa inculpatului, dar cei doi convin ca deciziile să se ia cu majoritate de
2/3 sau unanimitate.
Potrivit înregistrării ambientale aflate în fişierul „New recording.m4a”, predate de ####
######## organului de urmărire penală în copie şi aflate la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium,
înregistrarea având 30’27” (fiind din data de 02.12.2015), #### ######## s-a întâlnit cu ########
####### şi i-a comunicat despre cedarea SC ########## ##### SRL pe numele lui său.
Astfel, într-o primă parte a discuţiei ######## ####### l-a întrebat pe #### ######## dacă
este de acord să repună în funcţiune societatea (aceasta era dorinţa inculpatului pentru a nu fi
retrase licenţele după 90 de zile de inactivitate), însă #### ######## îi comunică faptul că ultima
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discuţie pe care a avut-o cu inculpatul ######### ####### a fost să treacă SC ########## #####
SRL cu licenţe cu tot „pe numele” lui ######## #######. Acesta îi comunică lui #### ########
că nu este o idee bună şi că este complicat, precum şi nemulţumirea sa faţă de modul în care s-a
pus această problemă de către inculpat, în lipsa sa.
Din conversaţiile celor doi rezultă că ambii au nemulţumiri la adresa inculpatului.
######## ####### îi spune lui #### ######## că nu are să îi dea bani pentru EMaramureş, însă
#### îi comunică faptul că nu îi trebuie bani, întrucât înţelegerea era ca inculpatul #########
####### să îl ajute «cu fotbalul şi cu astea şi cu astea», iar el să cedeze «EMaramureşul»,
inculpatul comunicându-i numele lui ######## ####### ca persoană pe numele căreia să se
realizeze transferul societăţii (scris pe o hârtie) – min. 15 din înregistrare – iar nu că ar fi fost vorba
despre preluarea conducerii trustului de presă cum a susţinut martorul ######## în declaraţiile
sale.
De asemenea, #### i-a transmis lui ######## motivul pentru care EMaramureş a intrat în
insolvenţă, faptul că ar fi «dat-o afară pe Somay», care era persoana în care avea încredere
inculpatul – min. 19 din înregistrare. #### i-a comunicat apoi că inculpatul şi Somay au determinat
toţi angajaţii să plece din EMaramureş – min. 20 din înregistrare. #### i-a spus lui ######## că
dacă ar fi dorit să-i facă rău inculpatului vindea trustul de presă către PNL (min. 21 din înregistrare)
– iar nu că vrea să vândă cum a susţinut martorul ######## în declaraţiile sale.
#### ######## îi comunică lui ######## ####### faptul că ar « da drumul » la
EMaramureş dacă inculpatul şi-ar ţine promisiunea de finanţare a clubului de fotbal (min. 26 din
înregistrare), #### ######## fiind nemulţumit şi de faptul că inculpatul ######### ####### ar fi
ameninţat-o pe soţia lui #### ######## (angajată în cadrul Primăriei #### Mare) că o mută şi o
face secretară (min. 26 din înregistrare). În limbajul martorului #### ######## prin EMaramureş
se înţelegea inclusiv SC ####### ######## ##### SRL.
Potrivit înregistrării ambientale aflate în fişierul „4.12.2015 lumiere.m4a”, predate de ####
######## organului de urmărire penală în copie şi aflate la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium
înregistrarea având 46’34” (înregistrare din data de 04.12.2015), ######### ####### şi ####
######## s-au întâlnit la localul Lumiere, context în care #### ######## discută despre o
înţelegere privind EMaramureş, însă inculpatul neagă existenţa vreunui acord, afirmând „Nu pot,
nu mă interesează EMaramureşul, nu mă interesează”, apoi discuţia continuă: ####: „A, da, bine”;
#########: „Nu mă face să spun lucruri care nu vreau să le spun”; ####: „Nu, nu le spun, bine,
ok.” (min. 7 din înregistrare).
În plus, inculpatul solicită chelneriţei o foaie şi un pix şi i se adresează lui ####: „Bă, tot
îmi zici...”. Din tonalitate, cursivitatea dialogului, solicitarea colii de hârtie şi a pixului (să se
exprime în scris) şi împrejurări reiese că inculpatul a făcut afirmaţiile repetate că nu „am
agreeat”/„nu mă interesează” referitor la EMaramureş, pentru a-l opri pe #### ######## să
continue discuţia, considerând că exista riscul să fie supravegheaţi.
Aceste aspecte reies şi din modul de derulare a discuţiei în continuare. Astfel, inculpatul îl
informează pe #### despre anumite dosare penale deschise de D.N.A. în privinţa unor apropiaţi şi
îl atenţionează despre iminenta deschidere a unui dosar penal în privinţa clubului de fotbal: „Deci
nu vreau să se întâmple, dar eu îţi spun că în următoarele trei luni” (...) „O să înceapă urmărirea
penală şi pe clubul ăsta” (min. 8 din înregistrare).
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Apoi cei doi continuă discuţia despre finanţarea clubului de fotbal şi problemele legate de
neplata impozitului, ######### ####### afirmând că „deci noi nu putem să facem niciun contract
nou. Acum putem, dar pe 2016 nu mai putem să-l facem dacă nu-s impozitele plătite”. Când ####
######## îl întreabă mirat dacă s-a schimbat legislaţia, ######### îi prezintă hârtia (pe care
tocmai scrisese), „Doi: trebuie să mergi cu hârtia asta. Unu, doi, trei şi unanimitate”, #### afirmând
că a agreat-o, însă inculpatul precizează că nu i se pare în regulă şi îi reproşează lui #### că nu a
dus lucrurile mai departe (min. 9-10 din înregistrare).
Imediat ######### ####### a reluat discuţia cu privire la rectificarea bugetară şi l-a
informat pe #### ######## că va încerca să o convingă pe „###” (####### ### #########) să
accepte compensare, iar în caz contrar să găsească cei cca. 300.000 lei pentru a plăti datoria (min.
10 din înresgistrare).
Apoi #### ######## încearcă să îl convingă pe ######### ####### să accepte finanţarea
clubului şi, până la aprobarea finanţării, să îl sprijine în finanţarea temporară, prezentându-i situaţia
oportună în care se afla echipa de fotbal.
Discuţia continuă cu privire la această chestiune, context în care ######### ####### îi
comunică lui #### ######## următoarele: „Ţi-ai vândut sufletul Diavolului”; #### – „Care-i
Diavolul, arată-mi-l?”; ######### – „Eu sunt ăla!”; #### – „Tu eşti? Da, da nu mi l-am vândut”;
######### – „Eu consider că ţi l-am cumpărat aşa că nu contează ce crezi tu. Contează ce credem
noi” (...) „Şi dacă tot ţi l-am cumpărat, avem pretenţia să-l putem vinde şi mai departe să facem
profit” (min. 18 din înregistrare).
Din nou inculpatul îi comunică prin acest comportament poziţia de inferioritate în care sar fi aflat #### ########, respectiv faptul că trebuie să procedeze aşa cum îi solicită inculpatul.
După aceastră discuţie, se revine la subiectul EMaramureş şi al licenţelor. Îl întreabă pe
#### ######## care ar fi posibilitatea „ca ăsta să îşi transforme numele în... (apoi vorbeşte în
şoaptă şi scrie pe hârtie)” – min. 20 din înregistrare.
Discuţia reflectă conivenţa dintre cei doi ca EMaramureş să intre în insolvenţă pentru a fi
sub „protecţia” Legii insolvenţei – #### ########:„ (...) Doi la mână: de astăzi oficial
EMaramureş Media este în insolvenţă, deci ne pot pupa fix în p...., că este sub protecţia Legii
insolvenţei.” (min. 21 din înregistrare). Inculpatul se asigură apoi că două licenţe nu sunt pe
EMaramureş, #### ######## confirmând că „Alealalte două de pe firma ailaltă? Nu ălea nu sunt
în insolvenţă.” – se referă aici la faptul că cele două licenţe care acopereau #### Mare au fost
preluate de SC ####### ######## ##### SRL, nou-înfiinţată (min. 21 din înregistrare). Cei doi
se asigură că licenţele nu pot fi atinse de creditorii EMaramureş.
Totodată, în continuare ######### ####### continuă să scrie pe hârtie, doar anumite
informaţii fragmentate fiind afirmate oral. Inculpatul îi solicită lui #### ######## să accepte plata
lunară a unei sume (pe maxim 6 luni), pentru o anumită diferenţă pe care i-ar fi datorat-o în legătură
cu EMaramureş (min. 22-23 din înregistrare).
Instanţa reţine că această parte a conversaţiei celor doi confirmă susţinerea lui ####
######## că inculpatul ar fi datorat martorului 60.000 euro, sumă rezultată din înţelegerea privind
SC ########## ##### SRL.
Apoi #### ######## îi comunică inculpatului că nu are nicio problemă cu această
chestiune şi că, dacă este de acord, îl numeşte pe ######## director general. Inculpatul i-a transmis
că nu îi place ceva la ######## şi că nu mai vrea. Apoi inculpatul nu a mai dorit să continue
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discuţie transmiţându-i lui #### „Când pot, pot, când nu pot, nu pot” (...) „O discutăm în scris
frumos”, apoi „Eu în 9 fac treaba pe cealaltă parte cu bugetul. Tu trebuie să-mi spui doar până, te
mai gândeşti şi la ce ai de făcut şi cam cât ar fi suma pentru decembrie, respectiv ianuarie, câţi
sunt...” – este vorba despre suma necesară clubului de fotbal, pe ideea #### să îşi facă treaba pentru
repornirea activităţii de presă (pentru a evita pierderea licenţelor de radio şi TV), respectiv pentru
a realiza cesiunea solicitată, iar inculpatul să asigure finanţarea clubului de fotbal (min. 23-25 din
înregistrare).
Apoi a apărut o a trei persoană (######## #######) cu care cei doi discută despre
repornirea activităţii SC ########## ##### SRL, aflată în insolvenţă.
Conform declaraţiei martorului ######## ####### ### din data de 29.04.2016 (f. 251255, vol. I d.u.p.), nu a purtat discuţii cu inculpatul ######### ####### şi cu #### ########
legate de preluarea licenţelor de radio şi televiziune sau a site-ului eMaramureş şi nu a asistat la
asemenea discuţii.
Această primă afirmaţia a martorului este contrazisă de înregistrările ambientale (audio)
efectuate de #### ########, redate anterior, respectiv de declaraţiile martorului #### ########.
Ulterior, martorul a revenit în cadrul aceleiaşi declaraţii, susţinând că nu ar fi vost vorba
de preluarea părţilor sociale ale societăţii şi a licenţelor, ci de preluarea conducerii acelei societăţi.
Astfel, a arătat că nu îşi aduce aminte dacă la data de 04.12.2015 s-a întâlnit cu #### ######## şi
######### ####### la Restaurantul La Lumiere. Prezentându-i-se o înregistrare audio (fişierul
04.12.2015 lumiere), martorul a arătat că una dintre vocile care se aude îi aparţine şi că a participat
la o asemenea discuţie, fără să reţină la ce restaurant şi contextul. Referitor la discuţii, a precizat
că era vorba despre numirea sa ca director la o televiziune care nu mai funcţiona şi care era intrată
în insolvenţă. A mai arătat că s-au transferat licenţele de pe o societate cu datorii aflată în
insolvenţă (SC ########## ##### SRL), fără să cunoască ce societate comercială a preluat
licenţele.
Martorul a mai arătat că după ce s-a oprit activitatea SC ########## ##### SRL, în luna
august 2015 (în realitate este vorba de luna octombrie 2015), angajaţii care au fost disponibilizaţi
au apelat la martor pentru a-i sfătui în legătură cu activitatea pe ar putea să o desfăşoare ulterior în
domeniul presei. El le-ar fi transmis că dacă nu vor avea un altfel de management îşi vor pierde
licenţele. Ulterior, s-a întâlnit cu #### ######## căruia i-a propus să repornească activitatea pe
alte criterii, însă #### Criostian i-a spus că nu îl interesează şi că are vreo 6 clienţi care vor să
achiziţioneze licenţele, #### ######## fiind suspicios la adresa martorului ######## #######,
întrebându-l pe martor cine l-a trimis.
În toamna anului 2015, înainte de intrarea societăţii în insolvenţă, #### ######## ar fi
venit la martor să-i propună să conducă el activitatea operativă, propunere declinată de martor.
Martorul ######## a mai relatat că #### ######## i-ar fi oferit orice pentru preluarea conducerii
trustului de presă.
Întrebat fiind, martorul ######## ####### a precizat că la discuţia înregistrată #########
####### i-a spus lui #### ######## că dacă vrea să ţină în viaţă televiziunea, trebuie să apeleze
la un om care ştie ce să facă cu ea, martorul ######## ####### fiind cel recomandat de inculpat.
#### ######## a fost de acord.
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Martorul a susţinut că inculpatul ######### ####### i-a comunicat martorului ########
Claudiucă ar fi bine ca numitul ###### ### să se ocupe de radio. Ulterior închiderii televiziunii,
######### ####### i-a propus să repornească televiziunea.
În urma discuţiilor pe care le-a purtat cu #### ######## şi ######### #######, martorul
a înţeles că ar fi fost folosit pentru rezolvarea unor probleme între ei.
Referitor la înregistrarea audio din fişierului „New recording mp4a” (creat la 02.12.2015),
martorul a relatat că dialogul purtat cu #### ######## corespunde realităţii.
Ca atare, instanţa reţine că din conţinutul înregistrării al cărei conţinut a fost recunoscut de
martor reiese că #### ######## i-a explicat clar martorului că inculpatul ######### #######
dorea ca martorul ######## ####### să preia societatea însăşi, iar nu doar conducerea acesteia.
Astfel, se reţine o anumită neconcordanţă în declaraţiile martorului.
Reaudiat în etapa judecăţii, prin declaraţia din data de 24.10.2018 (f. 109-111, vol. VI d.i.),
martorul ######## ####### ### a afirmat că pe fondul unei probleme medicale, a făcut o cerere
la primărie în primăvara anului 2018 pentru acordarea unei sume de bani cu titlu de ajutor social
în vederea achiziționării unei proteze care îi era deja montată în urma operației prin care i s-a
amputat un picior. Proteza a fost finanțată de Consiliul local, prezidat de primarul #########
#######. Instanţa deduce o îndatorare cel puţin morală a martorului faţă de inculpatul #########
#######.
Martorul a relatat că, la data de 4 decembrie 2015, s-a întâlnit cu inculpatul şi cu ####
######## şi au discutat despre repornirea stației de televiziune și a celor trei posturi de radio. În
prealabil, la data de 26.10.2015, ########## ##### SRL și-a încetat activitatea, în sensul că au
fost închise atât posturile de radio, cât și cele de televiziune. A fost hotărârea lui #### ########
să facă acest lucru, întrucât a luat mașinile din dotarea jurnaliștilor și pe angajații neplătiţi i-a trimis
acasă.
Instanţa reţine că, în realitate, după cum rezultă din declaraţiile martorelor Czigler #####
şi Somay ######### angajaţii trustului nu au fost daţi afară de #### ########, ci Somay
######### i-a convins să părăsească SC ########## ##### SRL, după ce conflictul acesteia cu
#### ######## s-a acutizat. Mai mult, martorul ######## a fost informat cu privire la aceste
aspecte chiar de #### ########, după cum rezultă din înregistrarea ambientală aflată în fişierul
„New recording.m4a”, a cărei conformitate cu realitatea a fost recunoscută de martorul ########
în cursul urmăririi penale.
Martorul a mai arătat că, la data de 27.10.2015, #### ######## ar fi acordat un interviu la
un ziar local în care a afirmat că are o problemă de personal, iar posturile de radio și televiziune
urmau să intre în revizie tehnică, respectiv că nu va vinde stația la nimeni. Instanţa reţine că este
real că martorul #### ######## a dat respectivul interviu, dar tot clar este că #### ######## a
evitat să comunice în cadrul interviului existenţa conflictulului cu martora Somay ######### care
a condus la plecarea angajaţilor.
După întâlnirea din data de 4 decembrie 2015, la restaurantul Lumiere, martorul s-a întâlnit
după câteva zile cu #### ######## într-un bar pentru a discuta cum urmau să repornească din
punct de vedere tehnic posturile TV și radio pentru a nu se pierde licențele (erau deja de 40 de zile
inactive și la 90 de zile erau retrase de către C.N.A., pentru că ele puteau aparține unei persoane,
fiind un bun național), însă #### ######## l-a oprit și i-a spus martorului că vrea să vândă,
solicitându-i să meargă la un notar să îi cesioneze acțiunile societății (martorul #### ######## a
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procedat în această manieră, deoarece ######### ####### i l-a indicat pe ######## ####### ca
fiind persoana căreia ar dori să-i fie cesionate licenţele).
Martorul i-a comunicat că nu a dorit să achiziţioneze această societate, context în care ####
######## l-a întrebat dacă inculpatul nu a vorbit cu el de chestiunea în discuție, spunându-i că
inculpatul i-a arătat un bilet pe care scria numele martorului, iar #### ######## a crezut prin acest
lucru că martorul ######## ar fi vrut să cumpere această societatea, ceea ce nu era adevărat.
Această afirmaţie a martorului indică existenţa aspectelor menţionate de #### ########
cu privire la modalitatea în care inculpatul i-ar fi propus cesiunea. Faptul că martorul ########
####### nu ar fi dorit să cumpere societatea este un alt aspect, de altfel confirmat şi prin actul de
sesizare a instanţei.
În continuare, ######## ####### a susţinut că nici #### ########, nici #########
####### nu i-au propus vreo funcție de director sau altă funcție de conducere în cadrul
########## ##### SRL (cu toate acestea, în declaraţia din cursul urmăririi penale martorul
######## ####### a afirmat că #### ######## ar fi făcut orice pentru ca martorul să preia
conducerea societăţii, respectiv că în toamna anului 2015, înainte de intrarea societăţii în
insolvenţă, #### ######## ar fi venit la martor să-i propună să conducă el activitatea operativă,
propunere declinată de martor). În opinia lui ######## #######, singura chestiune pe care ar fi
dorit-o ######### ####### a fost să îl ajute pe #### ######## să repornească posturile din punct
de vedere tehnic pentru a nu se pierde licențele. Instanţa reţine că este clar faptul că inculpatul nu
i-a comunicat martorului ######## ####### natura raporturilor pe care le avea cu #### ########.
#### ######## i-a spus martorului ######## că nu îl interesează televiziunea, ci ceea ce
îl interesa era să vândă societatea care acumulase mari datorii. Cu acea ocazia i-a spus că merge și
o vinde la P.N.L. (această chestiune este contrazisă de înregistrarea ambientală aflată în fişierul
„New recording.m4a” prezentată anterior).
######## ####### a precizat că inculpatul nu i-a cerut niciodată să preia societatea de la
#### ########. Cu toate acestea, observăm că martorul a afirmat în cursul urmăririi penale mai
multe situaţii în care s-a implicat în rezolvarea problemelor societăţii, aparent fără un interes,
respectiv că #### ######## însuşi îl informase cu privire la dorinţa inculpatului #########
####### de a ceda trustul martorului. Mai mult, martorul a confirmat existenţa şi realitatea celor
două discuţii înregistrate de #### ######## (înregistrările din fişierele „New recording.m4a” şi
„4.12.2015 lumiere.m4a” ).
În continuare, mai multe discuţii dintre inculpat şi #### ######## înregistrate ambiental
indică interesul şi preocuparea inculpatului pentru funcţionarea trustului e presă în ansamblul său
– înregistrarea ambientală din fişierul „10.12.2015.m4a” (predată de #### ######## organului de
urmărire penală în copie şi aflată la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium înregistrarea având
3h3’32”, înregistrare din data de 10.12.2015), când la ora 2 min. 23 din înregistrare #### ########
se întâlneşte din nou cu inculpatul ######### #######, iar acesta din urmă iniţiază o discuţie
despre cine ar trebui adus la radio (###### ###), la TV (două-trei persoane), indicând „Lăsăm aşa
totul pe EMM, dar lăsăm şi pe EMM cu ediţii speciale, cum ar fi ca la ######### TV. Ştii? Asta
înseamnă să-l chemăm pe ####, mâine să meargă să facă o evaluare acolo (...) Şi vreau să facem
hârtiile încet-încet săptămâna viitoare...”; înregistrarea ambientală din fişierul „02.12.2015.m4a”
(predată de #### ######## organului de urmărire penală în copie şi aflată la dosarul cauzei pe
DVD R Verbatium înregistrarea având 30’53”, din data de 15.12.2015), când printre altele, ####
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######## şi ######### ####### discută despre reluarea activităţii trustului de presă (la momentul
respectiv SC ########## ##### SRL se afla în insolvenţă, iar SC ####### ######## ##### SRL
nu avea angajaţi, licenţele radio şi TV de pe cele două societăţi fiind suspendate).
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „Cc 31/12.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 52, înregistrarea având
38’50” (fiind din 31.12.2015), într-o primă fază ######### ####### şi #### ######## vorbesc
despre faptul că începând cu data de 04 ianuarie (2016) clubul de fotbal ar trebui „transformat întrun club de drept public” – propunerea inculpatului ######### (min. 12 din înregistrare). Îi
transmite lui #### ######## că trebuie stabilită valoarea totală a datoriilor către bugetul de stat
(min. 13 din înregistrare). #### este de acord cu propunerea şi îl întreabă pe inculpat cum vor
închide deconturile clubului, întrucât la ultima discuţie avută în acelaşi birou al inculpatului, acesta
i-ar fi transmis că îi va remite el banii necesari, iar când urmau să intre banii la club să îi restituie
inculpatului.
Apoi, ######### ####### deschide subiectul licenţelor TV, dacă au fost anulate sau
suspendate (min. 20 din înregistrare), #### ######## comunicându-i că mai au încă 30 de zile
(până la 26 ianuarie), cu posibilitatea de prelungire. La întrebarea inculpatului, #### ######## ia transmis că şi cu privire la licenţele radio era aceeaşi situaţie, astfel şi licenţele radio şi cele TV
erau suspendate.
În acest context, ######### ####### a afirmat următoarele: „Ideea este că, rămâne ce-i
dai în ... (neinteligibil) ..., restul ce-i pe...Sighet şi ##### vedem” (min. 22 din înregistrare).
#### îi răspunde că licenţele de pe #### Mare se află pe societatea „curată” (SC #######
######## ##### SRL înfiinţată în cursul anului 2015), iar celelalte sunt pe societatea intrată în
insolvenţă, „SC ########## ##### SRL”, respectiv că este foarte greu „să ne atingem de licenţele
alea...” (min. 23 din înregistrare).
În acest cadru, inculpatul face o afirmaţie voalată: „Dar nu ne atingem noi de licenţe, aia e
treaba ta...la un moment dat, nu ştiu, o să ai un cumpărător, foarte bine, aia nu-i treaba mea, îi
treaba ta. Da?” (min. 22 din înregistrare). Ca atare, se observă că cei doi au stabilit modul împărţire
a licenţelor, în sensul că licenţele deţinute de SC ########## ##### SRL să rămână sub controlul
lui #### ########.
În continuare, ######### ####### comunică următoarele: „Tu, şi io zic că aicea
deocamdată în planul de organizare tre să intre vânzarea acestora”, iar #### ######## răspunde:
„Aia aştept, ca să ştiu cu cine tre s-o agreăm”. ######### ####### răspunde: „
...(neinteligibil)...cu cel care decide. Cel care decide... e unul singur...şi-i îmbrăcat în negru tot
timpul” (min. 24 din înregistrare).
Apoi cei doi discută despre reorganizarea SC ########## ##### SRL aflată în insolvenţă,
respectiv despre modul de împărţire a licenţelor de radio şi TV de pe cele două societăţi
EMaramureş Media şi Centrul Regional Media (min. 31 din înregistrare). Totodată, discuţia devine
contradictorie, iar la un moment dat, #### îi transmite „#######, lucrurile astea le-am agreat şi
mergem înainte, gata discuţia. Am agreat acelaşi lucru şi la Lumiere, când am discutat, l-am
aşteptat pă ########, n-o mai apărut”, iar inculpatul confirmă aceste aspecte „Nu ########, dă-l
în p...mea... (neinteligibil)...######## nu vrea, nu-l interesează. Am încercat ... (neinteligibil)” –
min. 35 din înregistrare.
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Ca atare, este clar că la finalul lunii decembrie 2015 inculpatul ######### ####### se
răzgândise în privinţa persoanei căreia urma să-i fie cedate SC ####### ######## ##### SRL cu
licenţele ce acopereau Municipiul #### Mare.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „11.01.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 48, înregistrarea având
59’40” (fiind din 11.01.2016), începând cu min. 47 din înregistrare inculpatul îi transmite lui ####
######## – „Ceva nu e în regulă (...) Cu tine. Am feeling-ul ăsta şi niciodată instinctul nu mă
înşală. Înţelegi. (...) Ceva nu e în regulă cu tine raportat la cele două entităţi, la cele trei entităţi:
#########, fotbal, presă (...). Ceva nu e în regulă, punct.”.
Instanţa observă că inculpatul era bănuitor (chestiune recunoscută şi de inculpat în cadrul
propriilor declaraţii) şi considera că #### ######## este nemulţumit de înţelegerea propusă de
inculpat şi acceptată formal de #### ########.
Din înregistrarea ambientală din fişierul „15.01.m4a”, aflată pe telefonul martorului ####
######## şi efectuată de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul judecăţii
se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 45, înregistrarea având 11’58” (fiind
din 15.01.2016), rezultă că inculpatul ######### ####### îl informează pe #### ######## că
######## ####### a avut o discuţie cu #### #####, privind SC ########## ##### SRL, aflată
în procedura insolvenţei. #### ######## propune o întâlnire directă cu #### #####. ######### îi
solicită lui #### să mute „totul de colo (...). Io mă duc şi vin dimineaţă, dimineaţă la 12:00 o să fiu
acolo” – referindu-se la bunurile SC ########## ##### SRL.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „Cc 21.01.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 44, înregistrarea având
17’29” (fiind din 22.01.2016), printre altele, ######### ####### şi #### ######## au discutat
despre situaţia SC ########## ##### SRL aflată în insolvenţă: despre atribuţiile administratorului
judiciar, respectiv de posibilitatea ca vreun creditor să exercite acţiuni păgubitoare intereselor celor
doi interlocutori (#### #####), precum şi de mutarea mijloacelor SC ########## ##### SRL către
SC ####### ######## ##### SRL, nou înfiinţată, în scopul închirierii spaţiului rămas liber (care
îi aparţinea inculpatului, potrivit afirmaţiilor acestuia).
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „Cc 26.01.m4a”, predate de #### ########
organului de urmărire penală în copie şi aflate la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium înregistrarea
având 5’10” (înregistrare din data de 26.01.2016): #### ######## a intrat în biroul inculpatului.
Începând cu min. 2 din înregistrare are loc următoarea discuţie: ######### ####### – „Care-i
ideea cu,..legal cu transferul, se pot face?”; #### ######## – „Ă, păi dă-mi mai multe informaţii
ca să înţeleg exact ce te interesează, că nu ştiu”; ######### ####### – „Licenţele pot fi transferate
pe un terţ, pot fi preluate?”; #### ######## – „Da, dar licenţele astea două de pe Centrul Regional
Media n-ai cum să le transferi până anul viitor în iulie” (este vorba de transferul licenţelor de pe
societate, iar nu de cesiunea părţilor sociale ale SC ####### ######## ##### SRL, care se putea
realiza); ######### ####### – „Aşa.”; #### ######## – „De acolo poţi să le transferi pe oricine”;
######### ####### – „Da,...”; #### ######## – „Alea de pe Centrul Regional Media, da,
alealalte două nu ştiu ce spune practica de insolvenţă, habar n-am şi care sunt regulile CNA-ului
în cazul ăsta, dar alelalte două de pe #### Mare, fără niciun fel de problemă, în iulie”; #########
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####### – „Lasă-le pe alea în pace” (se referă aici la cele care nu acopereau #### Mare şi
aparţineau SC ########## ##### SRL); #### ######## – „No, ok”; ######### ####### –
„Alealalte?”; #### ######## – „Da?”; ######### ####### – „Funcţionează alea?”; ####
######## – „Da”; ######### ####### – „Merge radio”; #### ######## – „Radio nu merge, da
licenţele sunt ok” (...).
Discuţia înregistrată de martorul #### ######## reflectă fără tăgadă, la fel ca şi alte discuţii
anterioare, interesele inculpatului cu privire la cele două licenţe care acopereau Municipiul ####
Mare, deţinute de SC ####### ######## ##### SRL, relativ nou-înfiinţată şi deţinută de ####
########.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „Cc 01.02.m4a”, predate de #### ########
organului de urmărire penală în copie şi aflate la dosarul cauzei pe DVD R Verbatium înregistrarea
având 9’13” (înregistrare din data de 29.01.2016): Min. 1-2 din înregistrare: ######### #######
şi #### ######## discută despre încheierea unui contract de către #### ########.
#### ######## l-a întrebat dacă îi aprobă decontul depus anterior, în valoare de 500.000
lei, precizând că echipa de fotbal trebuie să plece în cantonament în Ungaria. Inculpatul îi
precizează că va rezolva în cursul zilei cu o parte, iar diferenţa în cursul săptămânii.
La min. 4 din înregistrare, în toiul discuţiei despre finanţarea clubului inculpatul
######### ####### îi comunică următoarele: „###, hai să închidem povestea asta, cu un salariu
şi după aceea mai vedem ce facem cu ei. Da prioritatea număru unu astăzi, că deja mă (cuvinte
indecente) pe el de fotbal, prioritatea număru unu este funcţionarea pe cele trei paliere într-o
manieră foarte corectă şi independentă de băieţii ăia. Deci rup tot complet acolo”; #### ########
– „Da explică-mi ca să înţeleg ce vrei? Că nu ştiu exact, nu înţeleg”; ######### ####### – „Vreau
să se rezolve chestiunea cu societatea, vreau să se rezolve chestiunea de parte tehnică, de scule”;
#### ######## – „Da”; ######### ####### – „De aia să se ocupe #####, să se întâmple mutarea,
vreau să se întâmple toate lucrurile astea. Da, sunt nişte paşi. Deocamdată mutarea nu se poate
întâmpla mai repede de două săptămâni, că trebuie cumpărate scule, trebuie comandate, trebuie,
sunt nişte investiţii, îs aproape o sută cinzeci de mii euro care trebuie.”
Această conversaţie reflectă legătura dintre reobţinerea controlului asupra trustului de
presă de către ######### ####### şi finanţarea clubului de fotbal.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „Cc 01.02 1.m4a”, aflate pe telefonul
martorului #### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate
în cursul judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 40, înregistrarea
având 30’12” (înregistrare din data de 01.02.2016): Într-o primă parte a conversaţiei, începând cu
min. 1 din înregistrare, inculpatul ######### ####### care are dubii cu privire la #### ########
îl întreabă pe acesta dacă D.N.A. i-a cerut un geamantan cu haine, insistând „Nu ţi-o cerut haine
deloc?”. Se observă că inculpatul se referă voalat la eventuala tehnică de supraveghere aflată pe
martor.
La min. 12 din înregistrare ######### ####### îi transmite lui #### ######## că va fi
finanţat clubul cu 300.000 lei, nu cu o sumă mai mare. În continuare, ######### şi #### discută
despre faptul că în data de 26 februarie trebuie să prezinte planul de reorganizare. ######### se
asigură că licenţele care acopereau #### Mare nu intră în discuţie la planul de reorganizare, ci doar
cele care acopereau Sighet şi #####. Se observă că mai este prezent un bărbat la discuţie, astfel că
inculpatul se referă voalat la aceste licenţe, precizând că aparţin lui #### ########.
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Apoi la min. 27 #### ######## discută cu o altă persoană despre planurile inculpatului cu
privire la cesiunea licenţelor de radio şi TV, respectiv cu privire la imposibilitatea de închiriere a
licenţelor.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „Cc 02.02.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 39, înregistrarea având
54’29” (din data de 02.02.2016): Începând cu min. 9 din înregistrare, #### ######## discută cu
inculpatul ######### #######, ultimul reproşându-i faptul că nu a avut aprobările de retransmisie
pe SC ####### ######## ##### SRL. Pentru a dovedi contrariul, #### ######## o contactează
pe o doamnă (##### ####) având cu aceasta o discuţie telefonică în prezenţa inculpatului (telefonul
a fost dat pe modul speaker): #### ######## – „Oare în vară în iulie când am făcut transferul de
licenţe, nu am făcut acord de retransmisie cu d-voastră pentru firma nouă?”; D-na – „Nu. Deci aici
local cel puţin nu. Numai dacă nu s-a făcut”.
În timp ce #### ######## este implicat în convorbirea telefonică a intervenit şi #########
####### care a precizat că acordul de retransmisie nu putea fi dat la nivel local, ci doar la nivel
central, la Bucureşti. În aceste condiţii, #### ######## i-a comunicat interlocutoarei că este cu
primarul şi din acest motiv s-ar mai auzi o voce. ######### ####### îi solicită lui #### ########
să închidă telefonul, apoi îi transmite – „Da trebuia să-i spui că eşti cu domnul primar?”, fiind
nemulţumit de faptul că l-a menţionat în respectiva conversaţie telefonică. Apoi #### ######## a
ieşit din birou şi a discutat cu alte persoane.
La min. 38 din înregistrarea audio, #### ######## se reîntâlneşte cu inculpatul #########
#######, acesta din urmă informându-l că deocamdată a blocat (finanţarea clubului de fotbal) şi
că mâine se va face plata. #### ######## i-a cerut inculpatului să deblocheze plăţile pentru club.
În continuare ######### ####### îi transmite lui #### ######## – „Ai venit mă cu hainele, nu
ai adus hainele de la spălat?” (referindu-se la discuţia anterioară, când l-a întrebat pe denunţător
dacă a „lăsat hainele la spălat la D.N.A.” – este vorba de montarea de tehnică de supraveghere de
către D.N.A. în hainele martorului-denunţător).
Apoi, discuţia a continuat: ######### ####### – „###! Să-ţi spun o poveste, mă duc pânăn ...(nu se înţelege)...10 minute, dacă în 10 minute nu te-am primit atuunci...(nu se înţelege)...Ai
stat 3 ore pe la mine prin secretariat, erau 25 de grade, erai îmbrăcată cu geacă, nu ţi-ai dat-o jos,
ai venit la mine în studio, ai mai stat o oră, bă, zic eu, vezi că dacă transpiri tare, s-ar putea să te
electrocutezi mă de la cablurile pe care le ai pe tine. Pe cuvântul meu de onoare, zice, să mor eu
dacă vreodată am avut eu cabluri din astea şi te-am înregistrat (...)” (min. 39 din înregistrarea
audio).
Apoi, #### ######## îi solicită inculpatului „dai te rog frumos drumu la ăia 300.000 de
lei?”, ######### ####### răspunzând „Ţi-oi da”.
În continuare, începând cu min. 47 din înregistrare cei doi discută despre finanţarea
clubului de fotbal – „Atunci eu îţi mai dau încă 100.000”; #### ######## – „Acuma”; #########
####### – „Îţi dau 300.000 până la sfârşitul săptămânii.” (la discuţie sunt prezente şi alte
persoane). La min. 49-50 din înregistrare, inculpatul ######### ####### îi transmite lui ####
########: „Bă, fii atent aicea: avem o mare problemă cu contractul nou (...) Cu certificatul fiscal.
(...) datorii la bugetul de stat.”. Instanţa observă că inculpatul ridică problema certificatului de
atestare fiscală şi a datoriilor faţă de stat doar în preajma altor angajaţi ai primăriei.
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Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „25.02.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 34, înregistrarea având 42’
(înregistrare din data de 25.02.2016): #### ######## este prezent la o discuţie între #########
####### şi mai multe persoane.
La min. 22 din înregistrare #### îi comunică inculpatului că au fost emise două bilete la
ordin de către club, avalizate, cu scadenţa peste trei luni.
La min. 37 din înregistrare, ######### ####### şi #### ######## ies din încăperea unde
se aflau mai multe persoane şi are loc următoarea discuţie: ######### ####### iniţiază
conversaţia – „Hai un pic domnu şef. Vii? Deci singura variantă în care pot să te mai ajut de acuma
este să-ţi dau bani ăştia împrumut (...)”; #### ######## – „Ce bani împrumut?”; #########
####### – „Banii ăştia să ţi-i dau împrumut, o să mi-i dai, o cerut ăsta tot, toate deconturile, ăştia
de la D.N.A. şi nu pot să le forţez pe fete să plătească” (în realitate D.N.A. nu solicitate niciun
decont); #### ######## – „Da am deconturi aprobate de...ce îşi bat joc de mine?” (...); #########
####### – „Asta-i prima chestiune. A doua chestiune: trebuie să plătesc nişte lucruri care nu le
pot plăti nici măcar astăzi. Nu am de unde. Zi câţi bani îţi trebe astăzi.”; #### ######## – „193.000
lei. Atâta am decontu”; ######### ####### – „Cât îţi trebe astăzi măi ca să-ţi dau banii?”; ####
######## – „140.000 îmi sunt salariile (...) No şi am deplasarea care mă costă 100 de milioane”;
######### ####### – „Bine vedem, da asta poţi să le plăteşti şi mâine salariile. Oricum dacă îţi
dau astăzi mâine le plătesti”; (...) ######### ####### – „Mai vedem. ###. Doi: Vreau asta, deci
o dată, sediul.”; #### ######## – „Ce-ai vorbit cu ăla?”; ######### ####### – „Site şi cu radio
(min. 38 din înregistrare). În rest aia cu TV îi pierdută” (instanţa face precizarea că la momentul
discuţiei C.N.A. retrăsese licenţa TV deţinută de SC ####### ######## ##### SRL – decizia nr.
##/28.01.2016 a C.N.A.); #### ######## – „Aia îi părerea ta.”; (...); „Deci în condiţiile în care
am adus dovezile de plată, plată la trezorerie, că-s ordine de plată, tu îmi zici că contabilitatea nu
vrea să-mi de-a drumu la decont că ăla îi decontu” ######### ####### – „Nu pune viză CFP
(limbaj trivial), aia ce vrei să fac cu ea.”.
Această discuţie reflectă atât condiţionarea de către inculpat a finanţării clubului de fotbal
de cedarea unor mijloace de la sediul SC ########## ##### SRL, cât şi de cedarea SC #######
######## ##### SRL cu singura licenţă pe care o mai deţinea în luna februarie 2016 (licenţa
radio), respectiv a site-ului online EMaramureş.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „New Recording 214.03.m4a”, aflate pe
telefonul martorului #### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice
efectuate în cursul judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 27,
înregistrarea având 14’13” (înregistrare din data de 14.03.2016): Discuţia debutează cu faptul că
inculpatul îi comunică martorului că într-un dosar penal din anul 2013 (din iulie) au loc audieri,
martorul #### ######## comunicându-i că nu a primit nimic (nu a fost chemat). La solicitarea
martorului #### de continuare a finanţării clubului de fotbal, inculpatul comunică faptul că nu are
bani (referindu-se la buget, aspect nereal).
Apoi, #### ######## îl conduce cu maşina pe ######### ####### acasă şi între cei doi
continuă discuţiile: #### ########: „Mă da de mine scapi cu problema asta dacă îmi aloci, nu te
mai (limbaj indecent) la icre până în...”; ######### #######: „Da, dar trebe plătiţi nişte bani”
(...); „Şi de unde-s banii?”; #### ######## – „Asta spun că dacă mă ajuţi cu chestia asta. Mă
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trimite-mă la Aramis să mă duc să vorbesc cu el.”; ######### ####### – „Nu fac eu lucruri din
astfea, nu fac. Înţelegi? Nu risc nici pentru mama, nu fac nimica”; (...) #### ######## – „(...)
atunci măcar alocă-mi şi semnează-mi contractul” (referindu-se la contractul de finanţare);
######### ####### – „Aia nu pot să fac, că nu-i legal”; #### ######## – „De ce, o verificat?”;
######### ####### – „Ce?”; #### ######## – „O verificat? Azi, ce-am discutat?” (Observăm că
în contextul în care anterior cei doi au discutat despre chemarea unor persoane la audieri în dosarul
D.N.A. din anul 2013, auzind afirmaţia inculpatului că nu este legal să facă aloca finanţarea
clubului, neînţelegând în ce ar consta ilegalitatea, #### ######## îl întreabă pe inculpat dacă ar fi
făcut organele judiciare verificări în ceea ce priveşte finanţarea clubului de la bugetul local);
######### ####### – „Nu, ăla îl semnez contractul, pot să-l semnez, probabil pot să-l semnez,
dar nu pot să-ţi dau banii.”; #### ######## – „Nu, nu-mi trebuie, numai atât, măcar atâta să ca să
am, ok”; (...); ######### ####### – „Ce-i mai important? (...) Echipa de fotbal sau libertatea?”;
#### ######## – „Libertatea, evident!”; ######### ####### – „Lasă că le gestionez cum trebe.
Înţelegi? Dar cu răbdare.”;
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „17.03.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 26, înregistrarea având
13’56” (înregistrare din data de 17.03.2016): La min. 4 din înregistrare, #### ######## s-a întâlnit
cu inculpatul ######### ####### comunicându-i acestuia că nu are bani pentru deplasarea echipei
de fotbal la un meci de fotbal, transmiţându-i că datoriile totale ale clubului se ridică la suma de
4.000.000.000 lei vechi (400.000 lei).
######### ####### îi spune că o să finanţeze clubul, dar nu o să-i dea bani lui ####
########, iar #### ######## îi răspunde că nu i-a cerut personal nimic, ci să finanţeze clubul. În
acest cadru, ######### ####### comunică „Păi nu am zis că acolo trebuie să funcţioneze lucrurile
într-un fel? Adică chiar trebuie să fac lucruri şi să rămân (...) cu chestiuni nerezolvate!!”. În
continuare cei doi discută: #### ######## – „Te-am întrebat de 100 de ori cum.”; #########
####### – „Nu mai vreau să facem aşa.”(...) „Dacă rezolvi nişte lucruri cum le rezolvi în sensul
în care să fie ăăăăă, să fiu asigurat că lucrurile funcţionează”; #### ######## – „Şi-am spus să-mi
dai un om, dă-mi-l că acuma mă duc cu el”; ######### ####### – „Un om nu mă interesează”
(...) „Mă interesează majoritatea (...) Să iau decizia”; În continuare cei doi se ceartă pe tema
trustului de presă, inculpatul reproşându-i că ar fi luat un credit în interes personal.
######### ####### – „Deocamdată văd că eu nu mai am absolut niciun fel de influenţă
nicăieri. Influenţa pe care o aveam în presă am pierdut-o, pentru că s-au desfiinţat toate...”; ####
######## – „Pentru că ai decis tu în octombrie să o desfiinţezi” (când inculpatul a susţinut-o pe
Somay ######### în legătură cu plecarea angajaţilor SC ########## ##### SRL); #########
####### – „Eu nu decid. ##### şef, mă confunzi, te rog frumos. Eu nu decid nimic. Tu eşti
proprietar acolo, eşti administrator, tu eşti ce ai vrut tu, aţi decis, aţi luat credite, nu-i treaba mea
ce aţi făcut, nu!?” (...) „Licenţa Axa TV ai pierdut-o tu”; #### ######## – „De acord” (...) „Nu,
nu am pierdut-o eu”; ######### ####### – „Ba da”; #### ######## – „Ba nu, ai pierdut-o tu”;
######### ####### – „Eu nu am pierdut-o, mă confunzi. Deocamdată sunt primarul Municipiului
#### Mare”; #### ######## – „Am înţeles...”; ######### ####### – „Nu sunt încă proprietar la
EMaramureş”; (această afirmaţie sugerează intenţia inculpatului) (...); „Tu vii să-mi spui „Bă dămi banii!”. Ţi-am dat 20.000 euro sau 19.000 euro, ce s-o întâmplat? ”; #### ######## – „Îs la
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fotbal toţi”; ######### ####### – „Dar de ce sunt la fotbal? Eu ţi i-am dat pentru altceva”; ####
######## – „Pentru că nu supravieţuim (...)”; (...); ######### ####### – „Da, dar tu aveai o
obligaţie faţă de mine, care nu s-o întâmplat absolut deloc până astăzi”; #### ######## – „Ce?
Care? Ce nu s-o întâmplat? Să trec? Să trec CMR-ul? Da cum să nu, dar dă-mi omul acela odată,
ţi-am zis clar..” (...); Se referă aici la SC ####### ######## ##### SRL cu cele două licenţe care
acopereau #### Mare şi care prezentau interes pentru inculpat.
######### ####### – „Tre să faci vânzarea, o vânzare, dacă vrei să o faci”; ####
######## – „Da bun şi cui?”; ######### ####### – „Dacă nu vrei, nu ăsta...”; #### ######## –
„###”; ######### ####### – „Vânzarea să funcţioneze” (...) „Cuiva care poate să ţină, că tu nu
poţi să o ţii”; În continuare ######### îi reproşează că în acest context în care nu realizează ce a
promis, #### ######## a venit să îi solicite finanţarea de la bugetul local a clubului de fotbal şi
de ce să îi mai dea având în vedere aceste probleme. Totodată, îi precizează lui #### ######## că
trebuie să vină altcineva la clubul de fotbal ca preşedinte în locul tatălui lui #### ########.
Această înregistrare reflectă încă o dată legătura stabilită de inculpat între cesiunea părţilor
sociale ale SC ####### ######## ##### SRL şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale primarului
privind finanţarea A.C.S. F.C.M. #### Mare de la bugetul local al Municipiului #### Mare.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „19.03”, aflate pe telefonul martorului ####
######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul judecăţii
se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 24, înregistrarea având 20’1”
(înregistrare din data de 18.03.2016): În primă fază #### ######## a venit la biroul inculpatului
unde se aflau mai multe persoane. Începând cu min. 15 din înregistrare cei doi au o discuţie
separată (întrucât ######### ####### îl invită pe #### în altă încăpere unde nu se află alte
persoane): ######### ####### – „(...) Zi-mi ăăă, deci lucrurile sunt în felul următor: cât e ăla,
douăzecişi?”; #### ######## – „nouă”; ######### ####### – „29.000 lei? Bine. Ăăă, ţi-i dau!”
(...) „Nu, nu ţi-i dau aşa oricum. Nu-i cadou.”; #### ######## – „Evident că ţi-i dau înapoi”;
######### ####### – „Nu vreau să mi-i dai înapoi”; #### ######## – „Da mă, ce vrei?”;
######### ####### – „Vreau să îmi faci, să-mi faci pe ăsta...pe site-uri, pe alea, pe domenii, sămi faci cesiunile. Nu tre să mi-i dai înapoi”; #### ######## – „Bine, pe cine?”. Apoi cei doi
convin ca inculpatul ######### să îi remită lui #### ######## 10.000 lei până la ora 14.
Conform acestei înregistrări este în discuţie cesiunea siteului eMaramureş de către ####
######## către o persoană indicată de ######### #######. Totodată, ######### #######
promite că o să îi remită o sumă de bani pentru clubul de fotbal, sumă care nu era necesar a fi
restituită.
Desigur, această discuţie dintre cei doi interlocutori trebuie privită în contextul celorlalte
discuţii anterioare, prin care s-a condiţionat finanţarea de la bugetul local de cesiunea site-ului
eMaramureş şi a SC ####### ######## ##### SRL, cu licenţele aferente.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „BAstion”, aflate pe telefonul martorului ####
######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul judecăţii
se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 15, înregistrarea având 48’51”
(înregistrare din data de 04.04.2016): Într-o primă parte a înregistrării audio #### ######## se
întâlneşte cu inculpatul ######### ####### şi cu alte persoane într-un local, discuţiile iniţiale
neavând relevanţă în cauză.

160

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
Începând cu min. 33 inculpatul şi #### discută din nou despre finanţarea clubului de fotbal.
Inculpatul îi transmite că nu doreşte să se mai implice în chestiunea fotbalului. La min. 38
######### ####### îi transmite lui #### ########: „Eu un singur lucru ţi-am zis, mă ţin de
cuvânt faţă de ceea ce le-am promis jucătorilor. Asta fac.” De asemenea, inculpatul îi transmite lui
#### ######## să nu mai solicite sprijinul său, deoarece urmează campania electorală şi nu mai
are bani. #### ######## îi solicită să îi indice cei doi oameni care să intre în consiliul de
adminitraţie al A.C.S. F.C.M. #### Mare, iar inculpatul îi transmite că s-a răzgândit şi că vrea să
lase lucrurile aşa cum sunt.
În continuare, ######### ####### îi reproşează lui #### ######## că el şi #### #####
„tot loviţi în mine”, respectiv că „Mă...nu ai înţeles că am stat, de şase săptămâni stau după
povestea asta cu licenţa, acuma am ajuns să ăsta...”. Din discuţie reiese că inculpatul i-a remis lui
#### 20.000 lei pentru o deplasare a echipei de fotbal la Satu Mare, în loc de 30.000 lei, cât
promisese.
Instanţa reţine că aşa se explică susţinerea inculpatului din declaraţiile date şi a altor martori
privind suma totală de 50.000 lei remisă de inculpat jucătorilor echipei de fotbal sau pentru clubul
de fotbal în perioada martie-aprilie 2016.
Spre finalul întâlnirii dintre cei, când #### ######## se ridică de la masă să plece, la min.
48 din înregistrare, ######### ####### îi transmite lui #### ########: „Da fă mă cumva cu aia,
cu licenţa aia.” (la momentul respectiv, în luna aprilie, pe SC ###### ######## ##### SRL a mai
rămas o singură licenţă, cealaltă fiind retrasă de C.N.A.).
Aşadar, în raport cu această probaţiune instanţa reţine că în calitate de primar al
Municipiului #### Mare, în legătură cu atribuţia de a propune proiecte de hotărâri Consiliului local
al Municipiului #### Mare şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor decurgând din calitatea sa de
ordonator principal de credite, în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016, în contextul în care
preşedintele executiv al A.C.S. F.C.M. #### Mare a solicitat finanţarea clubului de fotbal,
inculpatul a condiţionat propunerea pe care ar fi urmat să o înainteze Consiliului local al
Municipiului #### Mare vizând alocarea sumei de 1.000.000 lei/1.200.000 lei de cesionarea pe
numele unei persoane ce urma să fie indicată de el (indicându-l iniţial pe ######## #######) a
S.C. ####### ######## ##### S.R.L. (unde asociat unic era formal tatăl lui #### ########) care
deţinea anumite licenţe de radio şi televiziune (într-o primă fază – până în luna ianuarie 2016),
precum şi site-ul eMaramureş, deţinut de #### ########.
Această cesiune nu a avut loc până la momentul realizării flagrantului, însă acest aspect nu
atrage ieşirea conduitei din sfera ilicitului penal, deoarece luarea de mită este o infracţiune de
consumare anticipată şi de pericol abstract, nefiind necesar un anumit rezultat, o modificare în
realitatea obiectivă pentru consumarea infracţiunii.
###### Cu privire la solicitarea de remitere a unei sume de 400.000 lei din suma de 600.000
lei acordată clubului de fotbal de SC ##### ##### ##### SRL, solicitare aflată în legătură cu
îndeplinirea de către primar a aceloraşi atribuţii de serviciu privind alocarea din bugetul local şi
finanţarea clubului de fotbal cu suma de 1.000.000/1.200.000 lei
Conform contractului de publicitate nr. 272/14.04.2016 încheiat între A.C.S. F.C.M. ####
Mare, prin #### ########, şi SC ##### ##### ##### SRL (f. 216-218, vol. III d.u.p.), facturii
##### #### ### #/14.04.2016 (f. 215, vol. III d.u.p.), drept contraprestaţie a serviciilor de
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promovare şi publicitate, SC ##### ##### ##### SRL a pus la dispoziţia A.C.S. F.C.M. ####
Mare suma de 600.000 lei.
După încheierea contractului #### ######## s-a întâlnit cu inculpatul ######### #######
pe care l-a anunţat cu privire la acest aspect.
Conform declaraţiilor matorului #### ######## dezvoltate anterior în subsecţiunea 5.1.
din prezenta hotărâre care se coroborează cu înscrisurile de la dosar şi cu înregistrările audio
realizate cu telefonul martorului, ulterior, retragerii licenţelor menţionate în subsecţiunea
anterioară (5.6.1.), interesul inculpatului ######### ####### a scăzut pentru trustul de presă.
Totuşi, în contextul în care alocarea sumei promise lui #### ######## pentru clubul de fotbal nu
a avut loc, apropiindu-se şi campania electorală pentru alegerile locale din iunie 2016, la data de
14.04.2016, inculpatul a continuat să condiţioneze alocarea sumei de bani şi finanţarea clubului de
fotbal cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei, de remiterea de către #### ######## a suma de
400.000 lei, care provenea dintr-o sponsorizare de 600.000 lei pe care clubul de fotbal a obţinut-o
de la S.C. ##### ##### ##### SA.
Practic, pe fondul retragerii de către C.N.A. a unora dintre licenţele de radio şi TV deţinute
de către cele două societăţii (în special de SC ####### ######## ##### SRL), nemaiexistând un
interes imediat al inculpatului cu privire la trustul de presă, considerând că #### ######## nu a
dus la capăt obligaţia asumată de a ceda SC ####### ######## ##### SRL şi site-ul EMaramureş
în schimbul finanţării echipei de fotbal, iar inculpatul menţinând o anumită finanţare a clubului de
la bugetul local până la debutul lunii martie 2016 (finanţare acordată în baza contractelor încheiate
între club şi municipiu în anul 2015), la data de 14.04.2016, inculpatul a modificat „obiectul
înţelegerii ilicite” din luna noiembrie 2015, solicitând predarea unei părţi din suma primită de
clubul de fotbal de la SC ##### ##### ##### SRL, în schimbul finanţării clubului de la bugetul
local cu o sumă de cca. 3 ori mai mare.
Evidenţiem că la acel moment inculpatul avea nevoie urgentă de bani pentru a finanţa
campania electorală care urma să înceapă în luna mai 2016 – aspect pe care inculpatul însuşi l-a
susţinut prin afirmaţii înregistrate cu propriul telefon mobil de #### ######## în cadrul unor
discuţii dintre cei doi.
Mai trebuie precizat că între timp, deoarece îşi redobândise parţial încrederea în ####
########, inculpatul şi-a propus reluarea „colaborării financiare” cu martorul #### ########,
astfel încât a operat o adevărată novaţie a înţelegerii ilicite iniţiale, schimându-se doar obiectul
mitei.
Declaraţiile lui #### ######## se coroborează fidel cu înregistrările audio predate
organelor judiciare, efectuate cu telefonul iPhone 5.
Astfel, potrivit înregistrării ambientale din fişierul „Fgh.m4a”, aflate pe telefonul
martorului #### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate
în cursul judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 9, înregistrarea
având 12’53” (înregistrare din data de 14.04.2016), comunicarea debutează la min. 2:23 din
înregistrare, iar în prima parte cei doi (######### ####### şi #### ########) discută despre
achitarea unei restanţe faţă de un jucător care a depus memoriu la F.R.F. (este vorba de martorul
###### #### ######).
În acest timp, cei doi se retrag într-o încăpere unde sunt singuri şi discută în şoaptă (min. 6
din înregistrare). În continuare (min. 6:15 şi următoarele), are loc următoarea discuţie: #########
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####### – „###, altceva? Avem?...Ce?”; #### ######## – „600.000”; ######### ####### –
„Ce?”; #### ######## – „Am semnat contractul”; ######### ####### – „600.000 de ?....(nu se
înţelege, întrucât cei doi vorbesc în şoaptă şi se suprapune foşnetul unei hârtii/mişcării hainelor)”;
Se referă aici la contractul de sponsorizare a clubului de fotbal. #### ######## – „Îi făcut ca
lumea”; ######### ####### – „Da bă, ca la carte ... (nu se înţelege, întrucât cei doi vorbesc în
şoaptă şi se suprapune un foşnet)”; #### ######## – „Deci îi beton şi contractul şi tot.”;
######### ####### – „Proporţia îi de 120% să...(neinteligibil)...şi la ăsta”; #### ######## –
„Întreabă tot tot tot îi din...(neinteligibil)..., deja îi sigla şi inscripţionez tot. Îmi iei abonamente?”;
######### ####### – „Nu ştiu”; #### ######## – „Ia-mi 30.000”; În acest timp inculpatul scrie
pe o coală de hârtie, auzindu-se clar zgomotul specific. ######### ####### – „Deci fii atent! Fă
asta ce-ţi spun acuma...(neinteligibil – scrie în continuare pe coala de hârtie)...şase, da? 200.000
de lei, du-te şi închide ăia...(neinteligibil – vorbeşte în şoaptă şi scrie pe o coală de hâtie)”,
În acest timp ######### ####### îi prezintă inculpatului scris pe hârtie ce trebuie să facă
cu banii; #### ######## – „Da asta fac! Şi după asta îmi trebuie să închid la primărie.”; #########
####### – „Ce?”; #### ######## – „Şi alea deconturile ce le mai am de închis, dar ţi-am zis
acolo”.
În continuare, inculpatul îi prezintă ce a scris pe hârtie şi îi transmite martorului denunţător
următoarele: ######### ####### – „###. Aicea, patru vin la mine...”. Continuă să scrie pe hârtie
auzindu-se zgomotul specific. ...„doi, îi treaba ta, da? Ca să...cred ##-s mult prea generos. Ai
înţeles?”(min. 7 din înregistrare); #### ######## – „Păi şi cum închid 250 dacă...(vorbeşte în
şoaptă şi nu se înţelege)...”; ######### ####### – „Păi da n-am înţeles!” (inculpatul îşi manifestă
nemulţumirea faţă de opoziţia martorului); #### ######## – „Cum ai calculat?”; #########
####### – „Da ...(neinteligibil)...dau un milion de lei” (se referă aici la finanţarea clubului de la
bugetul local cu suma de 1.000.000 lei promisă încă din luna noiembrie 2015); #### ######## –
„A, ba da..a, 1.200.000 ai promis”; ######### ####### – „Bă!”; #### ######## – „Nu mă mai
f...(cuvânt licenţios)! ”; ######### ####### – „Să vedem. Că dacă îi...”; #### ######## – „Nu
aşa!”; ######### ####### – „Bă, nu mai tot ăsta şi dacă îţi dau 100.000 tot îi bine, dar nu mă mai
f...(cuvânt licenţios) de cap...(cuvânt licenţios)..., gata, lasă că ştiu eu ce al de făcut! (...)”
Este evident că cifra 4 la care se referea ######### ####### însemna 400.000, iar cifra 2
însemna 200.000 lei şi că îi solicită martorului să îi remită 400.000 lei din cei 600.000 lei primiţi
de club cu titlu de sponsorizare. Din acest motiv martorul #### ######## nemulţumit întreabă
cum închide 250, adică cei 250.000 lei, datoria clubului faţă de bugetul de stat. La acel moment
era achitată restanţa de 317.000 lei a clubului faţă de bugetul local (astfel, că apărarea inculpatului
în sensul că în discuţie s-ar fi identificat cu primăria şi ar fi solicitat în fapt să se restituie suma
datorată primăriei este în mod evident nefondată).
În plus, din discuţie reiese clar că inculpatul ######### nu a solicitat 400.000 lei să ajungă
la primărie sau l-a stat, ci pentru el, câtă vreme #### ######## l-a întrebat cum va închide datoria
de 250.000 lei a clubului.
Apoi, la min. 9:13 din înregistrare, ######### ####### afirmă „Da ăştia neapărat trebuie
duşi, îs bani de campanie”; #### ######## – „### no, dar trebuie să şi intre”; ######### #######
– „Păi da crede-mă că în două secunde se rezolvă.”. În mod evident, inculpatul se referă la faptul
că cei 400.000 lei aveau ca destinaţie finanţarea campaniei sale electorale, alegerile urmând să aibă
loc în perioada imediat următoare.
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Modul de relaţionare între cei doi reflectă acelaşi modus operandi al inculpatului ca şi în
cazurile anterioare când discutau despre înţelegeri ilicite: se retrag pentru a rămâne singuri (de
regulă în anexa biroului), vorbesc în şoaptă, inculpatul scrie pe hârtie şi indică cu un pix ce trebuie
făcut, comunicând oral doar aspecte vagi, martorul #### se opune, inculpatul aduce în discuţie
finanţarea clubului de fotbal de la bugetul local.
În continuare, instanţa reţine că #### ######## urmărea ca din suma de 600.000 lei primită
cu titlu de sponsorizare de către clubul de fotbal să achite datoriile clubului context în care
######### ####### i-a indicat că suma de 400.000 lei trebuie să i-o remită şi că datoriile clubului
le va achita din finanţarea de la bugetul local, urmând să aprobe alocarea sumei de 1.000.000 lei.
Observăm că în acest cadru nu mai constituia o problemă nedecontarea sumelor de bani
cheltuite anterior de clubul de fotbal din finanţarea de la bugetul local şi nici datoria clubului faţă
de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „18.04.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 8, înregistrarea având
28’15” (înregistrare din data de 18.04.2016), începând cu min. 20 din înregistrare #########
####### şi #### ######## discută despre protestul jucătorilor echipei de fotbal împotriva celor
doi interlocutori, jucătorii fiind nemulţumiţi că nu îşi primeau salariile. ######### ####### îl
întreabă pe #### ######## dacă nu dă „vreo doi” afara (min. 21:32), #### confirmând că ar urma
să procedeze în această manieră. ######### îi transmite lui #### ######## că nu o să mai vadă
niciun ban jucătorii „de la mine ei nu o să vadă niciun leu, niciodată” şi „şi nicio hotărâre de
consiliu în favoarea lor nu o să mai semnez.”. Inculpatul îl bănuia şi de această dată pe antrenor
(martorul #### #####) că ar fi fost „în spatele” protesului.
Apoi, începând cu min. 24:19 din înregistrare, ######### ####### reia discuţia privind
remiterea sumei de 400.000 lei „###. Singurul lucru care vreau să-l ăsta, să vedem cum discuţi
acolo, ţi-am zis, pentru aicea, două la tine şi cu asta închei povestea”; #### ######## – „Am
înţeles, numai vreau să înţelegi un lucru: îmi trebuie 3-4 zile din momentul în care intră...(apoi
continuă să vorbească în şoaptă)”; ######### ####### – „Deci, vezi să fii foarte atent” (să nu
atragă atenţia organelor statului cu privire la sumele scoase din contul clubului de fotbal); ####
######## – „Da, tocmai asta îţi spun”; (...); Tocmai asta îţi spun. Îmi trebuie trei-patru zile, da, ca
să pot să ...(nu se înţelege întrucât vorbeşte în şoaptă şi se aude un foşnet)...înţelegi lucrurile astea?
#### ######## se referă aici la faptul că e nevoie de mai multe zile pentru a scoate sume mici din
bancă şi a nu atrage atenţia. ######### ####### – „Poate nu trebuie să faci asta!” (Se referă aici
la a scoate sume mai mici în zile diferite); #### ######## – „No bun, îmi spui tu”; #########
####### – „Ne mai gândim până ...(neinteligibil)”. Apoi cei doi schimbă subiectul, întrucât apare
o a trei persoană, după care se despart.
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „22.04.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice realizate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 7, înregistrarea având 7’32”
(înregistrare din data de 22.04.2016):
######### ####### şi #### ######## se întâlnesc şi au următoarea discuţie începând cu
min. 1:05 din înregistrare: ######### ####### – „Nu ştiu, nu mă interesează...No, îţi faci treaba,
no şi cum ai făcut, da, cu răbdare” (Anume să nu scoată o sumă mare de bani în aceeaşi zi din
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contul bancar al clubului de fotbal unde urma să fie virată suma de bani cu titlu de sponsorizare);
#### ######## – „No, ok....Păi treaba mi-o fac. Dar trebuie să...”; ######### ####### – „Tu nu,
nu te grăbi acolo”; (...); ######### ####### – „aşa să fie sume. Vezi care la bancă. Care îs normele
la bancă”; #### ######## – „Numai 100.000 pot să scot cash într-o zi”; ######### ####### este
mai prudent şi afirmă – „Nu facem de-astea. Facem în mai multe. 20-30 zeci” (referindu-se la
20.000 – 30.000 lei, ceea ce se coroborează cu suma primită în ziua flagrantului, la data de
26.04.2016); (...); ######### ####### – „şi, şi justifici” (se referă la faptul că #### ########
trebuia să justifice titlul sumei scoase din contul FCM #### MAre); #### ######## – „Bine, aia
mă pregătesc”; ######### ####### – „Pregăteşte-te!”; #### ######## – „###. Da aia la stat pot
să mi-o plătesc, îmi dai bugetul?” (se referă la datoria clubului de fotbal faţă de bugetul de stat,
întrucât aşa era înţelegerea iniţială cu inculpatul); ######### ####### – „Mă omule, fii atent aici.
Trebuie să dicutăm un lucru. Astăzi tu nu mai poţi să promovezi”.
În continuare, cei doi discută despre ce vor face în privinţa clubului de fotbal, inculpatul
propunându-i să nu plătească datoria la stat, prezentându-i ce cheltuieli ar implica promovarea
echipei în #### I. ######### ####### îi comunică faptul că „n-aş omorî acum 10.000.000.000 pe
prostii. Ştii!? Şi nici n-aş plăti bani ăia la stat” (se referă la finanţarea de 1.000.000 lei). În
continuare, ######### ####### îi propune lui #### ########: „Să găsim o chestiune elegantă,
domnule, tu lucrezi acolo pe un salariu frumos de 4.000 lei, restul le facem, cred ## te descurci tu
frumos, elegant, nu?(...) Ai şi administrarea stadionului, ai şi...eu zic că îi ok, nu, în zona asta (...)”.
Se observă că inculpatul încearcă să îl convingă pe #### ######## să nu mai finanţeze
clubul cu o sumă mare de bani de la bugetul local şi să îşi facă alte planuri financiare împreună.
Ca atare, este indubitabil faptul că inculpatul ######### ####### a condiţionat
îndeplinirea atribuţiilor sale de primar legate de finanţarea clubului de fotbal de predarea sumei de
400.000 lei menţionată anterior.
Instanţa reţine că modul în care s-au petrecut faptele indică o înţelegere prealabilă între
respectiva societate şi inculpat (aspect indicat şi de martorul denunţător, respectiv de înregistrarea
ambientală autorizată de judecătorul de drepturi şi libertăţi dinm data de 25.04.2016 – conversaţiile
dintre #### ######## şi #### #####), cel mai probabil privind finanţarea în condiţii ilegale a
campaniei electorale.
Astfel, se poate accepta faptul că inculpatul a folosit clubul de fotbal ca paravan şi a
condiţionat finanţarea de la bugetul local de remiterea a 400.000 lei din sponsorizarea respectivă.
Oricum, în planul infracţiunii de luare de mită nu prezintă înrâurire acest aspect al înţelegerii dintre
inculpat şi societatea respectivă.
În continuare, această conduită se probează şi prin cele două remiteri ulterioare ale unor
sume de bani din suma de 400.000 lei solicitată (5.000 Euro către #### ##### #### şi 30.000 lei
către inculpatul ######### #######) care rezultă din probele ce vor fi analizate în subsecţiunile
următoare.
######## Cu privire la remiterea sumei de 5.000 euro (din suma de 400.000 lei pretinsă
de ######### #######) către #### ##### la indicaţiile inculpatului ######### #######
Potrivit înregistrării ambientale din fişierul „25.04.m4a”, aflate pe telefonul martorului
#### ######## şi efectuate de acesta, care conform percheziţiei informatice efectuate în cursul
judecăţii se află pe DVD-R Verbatium disc 01/01, copia 01/02, poziţia 6, înregistrarea având 1h
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00’ 51” (înregistrare din data de 25.04.2016), la discuţiile înregistrate sunt prezenţi #### #####
####, ######### ####### şi #### ########.
Începând cu min. 30:40 din înregistrare cei trei discută despre restituirea împrumutului de
20.000 euro luat de la ####### ####: #### ######## – „Cât îi acolo”; #### ##### – „40.000 de
lei sau cât p... Atât am înţeles.”; #### ######## – „Io nu ştiu”; ######### ####### – „Vreo
20.000.” Apoi cei trei vorbesc în şoaptă fără să se poată distige ceea ce comunică. #########
####### – „Să-i dau o chitanţă”; #### ##### – „Să-i mai dăm?”; ######### ####### – „Da, 15”
(se referă aici la 15.000 euro); #### ##### – „5 lui” (se referă la 5.000 euro); ######### #######
– „Aşa!”; #### ##### – „Şi 10 ţie” (se referă la 10.000 euro) „Că 5 le-am..Da, toată ziua măi!...(nu
se înţelege)...Da nu mai pot...(neinteligibil)..., ştii? Că toată lumea tăt vine, tot le dai, tot le dai, tot
le dai, doară eu prostul stau, stau, stau... şi ăla îmi f... (cuvânt licenţios) şi mie capu’!”; #########
####### – „La cine dau mă?”; #### ##### – „La cine nu vre, deci, că oricine vine la tine.”;
######### ####### – „La ########?”; #### ##### – „Nu La ori...”; ######### ####### – „La
care?”; #### ##### – „La oricine”; (...). În acest cadru #### ##### i-a reproşat lui #########
####### că l-a pus pe el să împrumute bani ca apoi să îi împartă la alte persoane.
Apoi, începând cu min. 32:43 are loc următoarea discuţie: ######### ####### i se
adresează lui #### ######## (cunoscând că a intrat în contul clubului suma cu titlu de
sponsorizare, potrivit discuţiilor anterioare purtate între cei doi) – „Auzi mă?”; (...); „Fă-mi rost
de...(neinteligibil)...şi rambursăm de...(neinteligibil)..cinci.”(se referă aici la echivalentul a 5.000
euro din suma de 400.000 lei pretinsă din sponsorizarea obţinută de clubul de fotbal de la SC #####
##### ##### SRL); #### ######## – „Bine, rezolvăm!”; Apoi interlocutorii discută în şoaptă fără
a se putea distinge înţelesul, în acelaşi timp unul dintre ei consemnează ceva pe o hârtie (se aude
sunetul specific). ######### ####### – „###?”; #### ##### – „Ce înseamnă bun? Când?”; ####
######## – „Azi”; ######### ####### – „Când? Dăm direct la om”; (intervin unul peste celălalt);
######### ####### – „Nu ai tu treabă cu omu’ ăla. Faceţi o hârtie că ai rampursat împrumutul şi
faceţi o chitanţă că ai rambursat împrumutul! ###!?”; #### ######## – „Da nici nu mai ştiu mă,
cât îi pă hârtia aia...” În continuare cei trei dicută în şoaptă. Apoi discuţia nu mai prezintă relevanţă.
În continuare, la min. 53 din înregistrare, #### ######## şi #### ##### părăsesc încăperea
unde se afla şi ######### ####### şi continuă discuţia despre ce au vorbit în biroul inculpatului
Cherechş #######. #### ##### afirmă următoarele (referitor la ce a vorbit cu „ăsta”, cu
inculpatul): „Cu ăsta, zic, măi dă-mi bani, n-am nimic, ştii? (...) dă-mi ăia 50.000! ... Ce 50.000?...
că am făcut rost de sponsorizare...(vorbind despre ce ar fi spus inculpatul). Eu nu ştiu despre ce
vorbeşti tu, că zic nu mă interesează.” (referindu-se la ce i-ar fi comunicat inculpatului cu privire
la provenienţa banilor). Apoi continuă să îi explice lui #### ######## că atâta vreme cât l-a pus
pe ######### în legătură directă cu persoana care le împrumutase banii (referindu-se la #######
####) se aştepta să fie restituit împrumutul, însă inculpatul i-ar fi transmis să rezolve el problema,
iar pe fondul nemulţumirilor i-ar fi comunicat să se retragă din handbal.
De asemenea, #### îl întreabă pe #### ##### dacă „mergem împreună”, „Uită-te mă la
mine! Da sau ba!?” (referindu-se la denunţarea inculpatului), iar #### i-a adresat injurii
inculpatului fără să dea un răspuns ferm în această privinţă, sugerând ca răspunsul ar fi afirmativ.
În continuare, cei doi vorbesc despre faptul că inculpatul i-ar fi spus lui #### ######## să
îi dea bani lui #### #####, ultimul fiind nedumerit referitor la motiv: #### #####: „Da ce
zice?...(nu se înţelege)..bani!?”; #### ######## – „Ce?” (...) „Să-ţi dau nişte bani”; #### #####:

166

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
„Pentru ce?”; #### ######## – „Ca să, să-ţi dau ăia 5.000. Da no, ai auzit ce zice el, nu mă
interesează ce zice el!”; #### #####: „E, da, aia n-am treabă (...) cu rambursarea cu (nu se
înţelege); #### ######## – „Nu-i nicio rambursare, ce rambursare, doară nu mi-ai dat niciun ban.
Dar, într-adevăr, trebuie să-i dai la ăla 5.000” (referindu-se la suma de 5.000 euro); (...) ####
#####: „Da eu n-a înţeles nimic ce vrea ăsta de la tine acum, ce bani trebuie să-mi dai tu mie,
pentru ce, cum!? De unde să-mi dai tu bani!? De ce să-mi dai tu bani, de ce să-mi dai tu bani!?”
(...) „Doară ai zis, bine îi dau” (...) „De ce ai zis bine...”; Aceste afirmaţii ale lui #### ##### spuse
în mod spontan evidenţiază că #### ##### nu cunoaştea motivul pentru care #### ######## ar fi
trebuit să-i restituie o parte din banii împrumutaţi de inculpatul ######### #######. ####
######## – „Pentru că am şi atunci am zis...(nu se înţelege)...bani în club...”; #### #####: „Eu nu
cred. ########-te că tu mi-ai dat odată 40.000 de lei (...)” (...) #### ######## – „Da”; #### #####:
„Banii ăştia care mi-i dai, trebuie să-i dau la ăla înapoi sau asta o zis? Sau ce-o zis?” (se referă aici
dacă trebuiau restituiţi persoanei de la care au împrumutat banii, ####### ####); #### ########
– „Nu ştiu”; #### #####: „De asta întreb, dacă îmi dai, ce-mi dai?”; #### ######## – „Eu vreau
să-ţi dau ăia 5.000 de Euro care mi-ai dat, mă rog nu mie, clubului, de la ăla. Ce zice el nu mă
intereseată (...)” (...) „Da ăia, el o zis că-i dă, nu io, ăia io nu, ţi-am garantat, nu mi i-ai dat mie şi
ai zis că mi-i dai înapoi. Nu, el te-o pus să mi-i dai, nu am io treabă cu ăia #####. Ce treabă am io
cu ăia”. #### #####: „(...) Mă duc, văd ce fac cu partea asta”.
Ca atare, prin această discuţie #### recunoaşte că a folosit la clubul de fotbal o parte din
banii împrumutaţi de #### ##### pentru inculpatul ######### ####### [aspect care se
coroborează şi cu o înregistrare anterioară din anul 2015 – fişierul „27.11.2015.m4a”, predat de
#### ######## organului de urmărire penală în copie şi aflat la dosarul cauzei pe DVD R
Verbatium, înregistrarea având 29’21”, fiind din data de 27.11.2015: ######### ####### îi
reaminteşte lui #### ######## că #### ##### ar fi luat un împrumut care a ajuns la clubul de
fotbal, întrucât #### ######## ar fi solicitat pentru club. #### ######## a răspuns „Da ăia nu sunt
plătiţi înapoi că #### mă tot sună să-i dau cinci mii de euro”. ######### #######: „Nu cinci mii
de euro, banii ăia care s-o luat de către #### şi s-o dus tot la fotbal. N-ai zis că tre plătit nu ştiu
ce?” #### Cristiam: „Ba da”].
Cu toate acestea, tot conform discuţiei (fişierul „25.04.m4a”), reiese că înţelegerea iniţială
cu ######### ####### presupunea ca acesta din urmă să restituie întreaga sumă.
Din declaraţia martorului #### ##### #### din data de 28.04.2016 (f. 256-260, vol. I
d.u.p.), luată în prezenţa avocatului inculpatului, reiese că în luna februarie – martie 2015, a fost
contactat de #### ######## care a precizat că a fost trimis de ######### ####### să îi facă rost
de suma de 20.000 euro împrumut pentru câteva zile. Martorul a apelat la ####### #### din ####
Mare şi l-a rugat să îl împrumute cu 20.000 euro pentru câteva zile, transmiţându-i, totodată că
banii îi ia împrumut pentru ######### #######. Persoana respectivă a fost de acord să îi
împrumute martorului #### suma de 20.000 euro. În acel moment nu s-a încheiat niciun înscris
doveditor. Suma a fost înmânată lui #### ########, fără să cunoască destinaţia acelei sume de
bani.
Suma nu i-a fost restituită de inculpatul ######### #######, astfel că ulterior a fost
întocmit un act doveditor al împrumutului, înscris cu care a mers la inculpat, căruia i-a transmis că
trebuie să îi restituie suma împrumutată, inculpatul solicitând să mai fie amânat şi comunicând că
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el trebuie să restituie doar suma de 15.000 euro, deoarece 5.000 euro i-ar fi folosit #### ########.
Ulterior, #### ar fi confirmat martorului #### ##### că el trebuie să-i dea 5.000 euro.
În realitate după cum reiese şi din înregistrarea audio prezentată anterior, inculpatul îşi
asumase că restituie întregul împrumut de 20.000 Euro, iar doar la data de 25.04.2016 a solicitat
lui #### ######## să scoată echivalentul a 5.000 Euro în acest scop din contul clubului de fotbal.
#### ##### #### a mai susţinut că niciunul dintre cei doi nu i-a remis suma de bani până
în perioada ianuarie-februarie 2016, astfel că a solicitat inculpatului restituirea sumei de bani. Apoi
inculpatul a cerut lui #### ##### să-l aducă pe ####### #### până la el pentru a discutat despre
modalitatea de restituire. Împreună cu ####### a mers la sediul primăriei, context în care
inculpatul i-a confirmat lui ####### că suma de 20.000 euro „i-am luat pentru el şi că să îl lase să
restituie în tranşe suma de 15.000 euro, iar pentru suma de 5.000 euro el va vorbi cu ####
########, pentru a-i restitui”. După câteva zile, inculpatul i-a remis soţiei lui ####### suma de
5.000 euro din datorie.
Ulterior nu i-a mai remis din bani, astfel că ####### l-a contactat din nou pe martor. Cu
toate că #### ##### a insistat, inculpatul nu a mai restituit alte sume de bani. La data de
25.06.2016, când se afla la primărie cu alte probleme, în biroul primarului a intrat şi ####
########. Împreună cu inculpatul, la solicitarea acestuia, au mers în „bucătăria de lângă biroul
acestuia”, unde au discutat despre restituirea împrumutului către #######. Inculpatul i-a transmis
lui #### ######## să îi restituie împrumutul „pe EMM”.
Referitor la trustul de presă „EMM”, instanţa evocă din nou probatoriul administrat care
reflectă că trustul aparţinea de facto inculpatului şi că toate sumele de bani care au fost folosite în
interesul trustului nu constituiau împrumuturi acordate de inculpat, ci investiţii personale în trust.
În acest cadru, martorul #### ##### a relevat că ar fi discutat cu #### ######## despre un
împrumut fictiv încheiat între cei doi anterior, în legătură cu achiziţionarea trustului SC ######
##### SRL (pentru suma de 40.000 de lei), #### confirmând fictivitatea respectivului împrumut.
Ulterior, în aceeaşi zi, #### ##### a fost contactat de #### ######## şi la solicitarea acestuia sau întâlnit, #### remiţându-i lui #### ##### suma de 5.000 euro pentru a o remite către #######
####, „partea lui din împrumutul de 20.000 euro”.
Nici ######### #######, nici #### ######## nu au comunicat martorului de unde ar
proveni suma care urma a-i fi restituită. Martorul a bănuit că banii proveneau din fondurile clubului
de fotbal, deoarece înainte de a intra în biroul primarului, a discutat cu #### că acesta ar fi făcut
rost de nişte sponsorizări şi le-ar fi achitat fotbaliştilor o parte din prime.
Ascultând înregistrare ambientală din fişierul „25.04.m4a”, pusă la dispoziţie de organul
de urmărire penală, martorul a certificat faptul că dialogul respectiv l-a purtat la 25.04.2016.
Martorul #### ##### a relatat că, în cursul lunii noiembrie 2015, #### ######## i-ar fi
spus că i-a dat inculpatului o anumită sumă de bani din fondurile clubului de fotbal, fără să îşi mai
amintească cu ce titlu.
Fiind reaudiat în faza judecăţii, prin declaraţiile din data de 16.01.2019 (f. 135-138, vol.
VI d.i.), respectiv din data de 08.09.2020 (f. 57-60, vol. IX d.i.), martorul #### ##### #### a
relatat că este naşul de cununie al martorului #### ######## şi prieten cu inculpatul.
În perioada martie – aprilie 2015, #### ######## i-a transmis că el și inculpatul au nevoie
de 20.000 euro (observăm că acest aspect este contrazis de declaraţia martorului din cursul
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urmăririi penale şi de înregistrarea audio analizată anterior). Apoi martorul a reluat datele privind
contractarea împrumutului de la ####### ####.
Banii au fost predaţi lui ######## ####. Deoarece nici #### ########, nici #########
####### nu i-au restituit suma împrumutată, a fost căutat de ####### #### care i-a spus să
întocmească contract de împrumut, astfel că au procedat în acest fel. Apoi la adus pe ####### la
biroul la inculpat.
După un interval de timp inculpatul i-a restituit soției lui ####### suma de 5.000 euro, iar
#### i-a confirmat că el trebuie să restituie suma de 5.000 euro (am arătat deja că această
confirmare a avut loc doar la data de 25.04.2016, după ce ######### ####### i-a solicitat lui ####
în prezenţa lui #### să îi remită cei 5.000 Euro).
Instanţa observă modificarea depoziţiei martorului #### fără vreo justificare.
În cursul anului 2015, s-a întâlnit cu cei doi auzindu-l pe #### ######## spunându-i lui
######### ####### că dacă îi dă 60.000 Euro este de acord să îi cedeze SC ########## #####
SRL în favoarea persoanei pe care o dorește inculpatul.
Aşadar, asemenea discuţii au existat, anume o solicitare prealabilă a inculpatului adresată
martorului #### de a ceda trustul de presă în favoarea unei persoane indicate de inculpat. Această
declaraţie confirmă şi susţinerile lui #### ######## privind datoria de 60.000 Euro pe care o avea
######### ####### faţă de #### ########. Ulterior, #### ######## i-a spus lui #### ##### că
suma respectivă ar fi reprezentat contravaloarea muncii prestate în societatea de presă.
Potrivit procesului-verbal de redare a convorbirilor ambientale (audio şi video) din data de
26.04.2016 cu planşa fotografică anexată (f. 266-278, vol. II d.u.p.), înregistrarea fiind autorizată
prin încheierea penală nr. ###/C/P/25.04.2016 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul
Tribunalului Cluj – Secţia penală, rezultă următoarele: #### ######## s-a întâlnit la data de
25.04.2016 cu martorul #### ##### ####, între cei doi având loc următoarea discuţie:
La orele 16:05, cei doi discută despre inculpatul ######### #######, #### ##### ####
transmiţându-i lui #### ######## gândurile sale să-i facă denunţ inculpatului la D.N.A.
Apoi #### ##### #### îi transmite lui #### ######## „Nu ştiu. Tu trebuie să-mi dai banii
care ţi i-am împrumutat când am luat... (neinteligibil)...să mi-i dai înapoi”; #### ######## – „Care
ştii că foarte bine că nu există”; #### ##### #### – „Eu v-am dat banii (...), să-mi daţi banii înapoi.
Mă duc acasă şi caut o hârtie de împrumut...dă-mi-i înapoi!”; (...); „Banii mei. Ţi i-am dat
împrumut că ai cumpărat EMM-uri. Dă-mi banii înapoi. Aşa o zis că mi-i dai înapoi. Că ai de unde.
De unde ştie ce bani ai tu?”.
Apoi discută despre restituirea sumei împrumutate (de la ####### ####): #### ##### ####
– „No. De unde ştie că tu ai bani şi că tu nu poţi da (Referindu-se la inculpatul #########
#######). Că eu am spus că n-am niciun ban. (...) Dă să dau la omu’ ăla banii înapoi (...)
(Referindu-se la ####### ####)”; #### ######## – „Da el nu ştie. Că i-am spus că mi-am făcut
rost de bani să-mi plătesc”; #### ##### #### – „O zîs că el ţi-o făcut rost” (referindu-se la
######### #######); #### ######## – „Mi-am făcut rost de bani să-mi plătesc datoria la stat, să
poată să-mi deblocheze”; #### ##### #### – „O zâs că el ţi-o făcut rost de bani. De 50.000 euro”
(trebuie observat că martorul afirmă că inculpatul i-a comunicat aspectul nereal că l-ar fi ajutat pe
####, făcându-i rost de suma de cca. 200.000 lei – aceasta este diferenţa care ar fi rămas în contul
clubului de fotbal după ce #### ######## i-ar fi remis inculpatului suma de 400.000 lei din suma
de 600.000 lei primită de clubul de fotbal cu titlu de sponsorizare); (...); #### ######## – „(...) de
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la mine ştie. Eu i-am spus că vreau să-mi plătesc şi dacă îmi dă drumul la ăia” (referindu-se la
finanţarea de la bugetul local).
În continuare, #### ##### discută cu #### ######## despre nemulţumirile personale faţă
de ######### ####### care l-ar fi presat anterior să se retragă de la echipa de handbal. La un
moment dat în timp ce #### ##### vorbeşte, #### ######## îi înmânează o sumă de bani (în
euro), aspect care se observă şi în imaginile fotografice (f. 277-278, vol. II d.u.p.). #### #####
#### – „(...) Ce-i în Euro?”; #### ######## – „5.000”; #### ##### #### –
„###...(neinteligibil)...Tu ai scăpat de griji.”; #### ######## – „La ăsta tre’ să-i
dai...(neinteligibil)...nu să-i duci la...(neinteligibil)”; #### ##### #### – „Nuu, ce să-i duc la ăsta.
La care?”; #### ######## – „La dobitocul ăsta” (referindu-se la ######### #######); ####
##### #### – „Da ce-s tâmpit?” (...) „Da cum să fac aşa ceva. Îs banii care-s luaţi
...(neinteligibil)...din ăia 20” (referindu-se la suma de 20.000 Euro); (...); #### ######## – „Păi
da, dar el vrea să-ţi dau..., nu asta o zis, să-ţi dau să plăteşti tot? La ####!!” (aspect care se
coroborerază cu înregistrarea ambientală din fişierul „25.04.m4a” de pe telefonul lui ####
######## prezentată anterior); #### ##### #### – „Da. Da. A, aşa am înţeles. Şi se achită. No, şi
restul?”; #### ######## – „Mâine. După om, mai lent într-o zi. Ce vrei? Eu...(neinteligibil)...ştate
de plată cum ai tu ca să pot să scot atâţia bani”; #### ##### #### – „Şi mâine până la 10?”; ####
######## – „Da, mâine până la 10, da, pot să rezolv” (...).
În continuare, #### ##### #### şi #### ######## discută despre suma rămasă de plată
persoanei de la care luase #### ##### #### împrumutul, anume suma de 10.000 euro. În
continuare, are loc următoarea conversaţie: #### ######## – „###, dar io trebuie să-i dau...”; ####
##### #### – „Dar nu ştiu eu ce (...) aveţi voi doi...că eu ştiu atâta. Ai venit la mine
...(neinteligibil)”; #### ######## – „Aşa, dar ştii foarte bine unde au ajuns că doară ţi-a şi
confirmat” (referindu-se la faptul că inculpatul ######### ####### i-a confirmat faptul că banii
împrumutaţi nu au ajuns la #### ########); #### ##### #### – „Da, cinci ai luat tu personal şi
... (neinteligibil)...” (se referă la faptul că 5.000 euro au fost folosiţi de #### ########); ####
######## – „Nu i-am luat eu personal, mă!”; #### ##### #### – „Mă rog, i-ai uzitat tu într-o
anume direcţie, da?”; #### ######## – „Dar tot el mi i-o dat şi ăia, că el s-a împrumutat şi am fost
io de acord să-ţi dau înapoi la club, asta e altă mâncare de peşte”; (...); #### ##### #### – „No,
ăilalţi 15.000. 5.000 o dat înapoi. 5.000 o dat. Mai trebuie să dea 10. Corect? No, ăilalţi 10...” (se
referă la faptul că 10.000 euro mai avea de restituit inculpatul din suma de 20.000 euro
împrumutată, suma de 10.000 euro urmând să fie restituită în numele inculpatului de ####
######## în ziua următoare, 26.04.2016).
În continuare, cei doi discută despre faptul că a fost cu împrumutătorul (folosesc
pseudonimul ####) la ######### #######, că inculpatul a recunoscut împrumutul în folosul său
în faţa împrumutătorului, respectiv că nu s-a semnat vreun înscris asumat de inculpat că ar fi luat
împrumut suma de 20.000 euro şi că s-a eschivat a restitui suma împrumutătorului.
Apoi, #### ######## afirmă – „###, şi acum el vrea ca eu să-ţi dau ţie bani, adică eu să-i
plătesc lui datoria la ####!”; #### ##### #### – „Nu ştiu ce (cuvânt licenţios) mea vrea.”; ####
######## – „Păi nu aia o zis?”; #### ##### #### – „O zis, că toată lumea restituim (...)”; ####
######## – „Care nu există”; #### ##### #### – „(...) Asta i-am zis eu „Păi tu eşti prost? Care-i
treaba mea cu #### să-mi dea banii ăia înapoi. Nu-i treaba ta. Ce legătură ai când îmi dă ####
banii înapoi”. Îi treaba mea. Eu pot să-l păsuiesc pe termen nedeterminat. Poate să mi-i dea în
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2049” (se observă că #### ##### #### confirmă faptul că împrumutul trebuia restituit de
######### ####### şi că ar fi avut o discuţie cu acesta în acest sens, respectiv că nu ####
######## era datornic faţă de acea persoană); #### ######## – „Da, tu nu mi-ai dat nimic mie.”;
#### ##### #### îi răspunde că ia dat bani (10.000 lei, 30.000 lei) , dar aceia nu trebuie restituiţi,
ci doar banii pentru ####, timp în care #### ######## afirmă – „Ţi-oi plăti, aşa pe hârtie, cum miai plătit şi tu”. În final cei doi discută despre „executarea” inculpatului (în sensul sesizării organelor
de urmărire penală) după Sărbătorile #######, în campania electorală.
În timpul conversaţiei #### ##### #### îl întreabă pe #### ######## de unde are banii,
iar acesta răspunde că de la „Aramis, ### Group Hagem”, iar apoi îi solicită lui #### ########
„No, întreabă-l pe ăla (...) de ce trebuie să-mi dai tu mie 10.000” (referindu-se la #########
#######), #### răspunzându-i că o să-l întrebe, respectiv că „că eu impun condiţie foarte clară,
„da mă, ok, dar mie îmi rezolvi finanţarea, nu altfel”.”.
Suma de 5.000 euro predată lui #### ##### de #### ######## la data de 25.04.2016, la
solicitarea inculpatului ######### #######, a fost consemnată de organul de urmărire penală în
procesul-verbal din data de 25.04.2016 (f. 279-332, vol. II d.u.p.).
Ca atare, în opinia instanţei aceste mijloace de probă reflectă faptul că potrivit înţelegerii
iniţiale dintre ######### ####### şi #### ##### ####, împrumutul luat de #### ##### de la un
anume ####### #### ar fi trebuit restituit integral de ######### #######, iar ulterior în baza
înţelegerii ilicite din data de 14.04.2016 cu martorul #### ########, ######### i-a solicitat lui
#### ######## să-i remită lui #### ##### suma de 5.000 Euro din sponsorizarea obţinută de
clubul de fotbal de la SC ##### ##### ##### S.A., pentru a o transmite mai departe către #######
####.
Chiar şi în ipoteza în care situaţia de fapt ar fi fost alta – în sensul că înţelegerea iniţială
era ca #### ######## să restituie din împrumutul de 20.000 Euro luat de #### ##### de la
####### #### suma de 5.000 Euro – conduita inculpatului de a pretinde de la #### ########
restituirea împrumutului din banii intraţi în conturile clubului de fotbal condus de #### ########,
condiţionând de acest fapt îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu legate de promovarea
proiectului de finanţare a clubului de fotbal şi de ordonator principal de credite, ar fi rămas în sfera
ilicitului penal sub forma luării de mită.
######## Cu privire la remiterea de către #### ########, la data de 26.04.2016, a sumei
de 30.000 lei inculpatului ######### #######, în baza solicitării adresate de acesta la data de
14.04.2016
Potrivit procesului-verbal din data de 27.04.2016 de redare a convorbirilor ambientale cu
planşa fotografică anexată (f. 332-340, vol. II d.u.p.), înregistrarea fiind autorizată prin încheierea
penală nr. ###/C/P/25.04.2016 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj
– Secţia penală rezultă următoarele, #### ######## s-a întâlnit la data de 26.04.2016, orele 11:53,
cu inculpatul ######### #######, între cei doi având loc următoarea discuţie înregistrată audiovideo în incinta Primăriei Municipiului #### Mare:
Când s-au întâlnit, inculpatul ######### ####### l-a întrebat pe #### ########: „Cât poţi
să livrezi astăzi?”; #### ######## – „30.000.” (...) „30.000. Îs la mine. Mă duc...”; #########
####### – „Hai!”; #### ######## – „Mă duc acolo în spate” (referindu-se la anexa biroului
primarului); Înregistrarea video şi planşa fotografică făcută în baza acesteia confirmă faptul că cei
doi s-au deplasat spre biroul primarului, apoi în anexa biroului, discutând cu persoanele prezente
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în birou. În continuare, la orele 11:54, #### ######## a numărat banii (indicând suma aflat în
fiecare teanc). A aşezat banii pe un raft în anexă, apoi ######### ####### a luat teancurile de
bani şi a rupt banderolele aplicate, restituindu-le lui #### ########, comunicându-i: „În viaţa ta
să nu mai foloseşti ...ă...din astea!”; #### ######## – „Păi numai cât am apucat să mă duc la
bancă”.
Instanţa observă că inculpatul îşi lua minimele precauţii specifice pentru a evita o eventuală
prindere în flagrant. Mai mult, inculpatul a chemat mai multe persoane cărora le-a promis
efectuarea unor plăţi sau sprijin financiar pentru a împărţi rapid suma primită de la martorul
denunţător. Practic, sosirea lui #### ######## era aşteptată la biroul inculpatului de mai multe
persoane chemate de inculpat, acestea aflând informaţia falsă de la inculpat că ar urma să
primească restituirea unui împrumut.
În continuare, cei doi discută despre tranşele care urmau să fie predate în zilele următoare:
#### ######## – „Da auzi, măi pot tot aşa săptămâna asta zilnic.”; ######### ####### – „Da,
bun, dar ideea este ...”; #### ######## – „Şi ieri, vezi că ieri i-am dat la #### ce am discutat”;
######### ####### – „Da?”; #### ######## – „Da!”. Cei doi continuă să se deplaseze din anexă
spre biroul primarului unde erau prezente şi alte persoane. Discuţia continuă între cei doi astfel:
#### ######## – „Da, fii atent că mi-o venit ieri de la DNA o adresă şi mi-o cerut nişte extrase de
cont”; ######### ####### – „Ce?”;#### ######## – „Din februarie-martie anul trecut..”;
######### ####### – „Aha...”; #### ######## – „Şi din august-septembrie, tot anul trecut. Dar,
ceea ce am... nu ştie nimeni altcineva...că ţi-am dat atunci sau ceva...”; ######### ####### –
„Ce?”; #### ######## – „Nu vorbesc. Nu...(neinteligibil)...că exact în perioada aia...”; #########
####### – „Ce?”; #### ######## – „Atunci mi-o cerut extrasele de cont...”; ######### #######
– „Da.”; #### ######## – „...din perioada aia. Tu n-ai mai vorbit cu altcineva, n-ai zis că am fost
la tine sau altceva.”; ######### ####### prudent afirmă „Nu mă, ce treabă am...”.
Instanţa observă că în dialogul menţionat ######### ####### nu a negat nimic, ci doar a
confirmat că nu a vorbit cu nimeni (într-o manieră voalată), respectiv că a înţeles la ce se referea
#### ########.
Potrivit procesului-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 26.04.2021 şi
planşei fotografice anexate (f. 82-90, vol. I d.u.p.), flagrantul a fost organizat în contextul
declaraţiei şi denunţului numitului #### ######## că ar fi urmat să remită lui ######### #######
cu titlu de mită suma de 30.000 lei. La sosirea organelor judiciare a fost identificată ########
######### #####, respectiv inculpatul aflat într-un birou vizavi de secretariat. Împreună au mers
în biroul inculpatului, după care, la solicitarea organelor judiciare, inculpatul a indicat suma de
bani care a fost primită de la #### ########, într-o debara situată în dreapta biroului pe un raft.
La activitatea procedurală a asistat şi un avocat solicitat de inculpat.
Cu ocazia activităţii procedurale inculpatul a precizat că suma remisă de #### ########
reprezenta o rambursare a unor prime pe care inculpatul din surse proprii le-a plătit jucătorilor
clubului de fotbal, valoarea primelor de bani înmânate jucătorilor fiind de 50.000 lei, predată prin
intermediul numiţilor ##### ###### şi ##### ####, în cursul lunii aprilie 2016. De asemenea,
inculpatul a mai precizat că ##### #### i-a înmânat lui #### ########, tot pe parcursul lunii
aprilie 2016 sume de bani pentru plata unor cheltuieli curente ale clubului de fotbal.
Instanţa a argumentat deja că aceste susţineri ale inculpatului sunt nereale, deoarece sumele
predate jucătorilor echipei de fotbal prin martorii ##### şi ##### nu constituiau un împrumut
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acordat lui #### ########, ci respectarea parţială a unei promisiuni făcute de inculpat jucătorilor
echipei de fotbal, de plată a unor prime de joc în caz de victorie.
Valoarea sumei de bani găsite în anexa biroului inculpatului era de 25.000 lei (50 bancnote
în cupiura de 200 lei, 300 bancnote din cupiura de 50 lei). La percheziţia corporală nu s-au găsit
bunuri, înscrisuri sau sume de bani. Sumele de bani găsite nu aveau banderole de hârtie ale băncii
emitente (ceea ce se coroborează cu procesul-verbal de redare a înregistrării ambientale amintit în
cele ce preced). Întrebat fiind cu privire la suma de 5.000 lei ce reprezinta diferenţa până la suma
de 30.000 lei, ######### ####### a afirmat că nu are cunoştinţă şi că nu a numărat banii primiţi
cu titlu de restituire împrumut de la #### ########.
Această ultimă susţinere a inculpatului constituia o minciună după cum vom releva în cele
ce urmează.
Nu au fost formulate obiecţiuni de către inculpat, avocat şi martorul asistent.
Cele consemnate în procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de
26.04.2021 sunt susţinute fidel de imaginile video cuprinzând activitatea de prindere în flagrant
(aflate pe DVD-R Verbatium ata### ####### ########## ## judecător). În timpul activităţii
realizate de organele judiciare se observă cum inculpatul utilizează telefonul personal (minutul 1316 din înregistrare) – aspect care e coroborează cu mesajele interceptate în baza mandatului de
supraveghere tehnică transmise de inculpat în timpul flagrantului către martora Somay #########,
omul de încredere al inculpatului.
Întrebat fiind dacă a primit vreo sumă de bani cu titlu de mită, inculpatul a afirmat că există
o sumă de bani primită cu titlu de rambursare a împrumutului. După numărarea banilor, inculpatul
a afirmat că #### ######## trebuia să îi returneze 30.000 lei în urma plăţii făcute către jucători.
În cursul flagranului inculpatul a susţinut că l-a ajutat pe #### ######## să-şi plătească datoriile
către jucători. Observând că lipsesc 5.000 lei după numărarea banilor de către organele de urmărire
penală, fiind întrebat inculpatul nu a indicat ce s-a întâmplat cu această sumă. Totodată, inculpatul
a sugerat că ar fi o „escrocherie cât casa”, pretins a fi fost pusă la cale de #### ######## şi că nu
cunoaşte ce s-a întâmplat cu diferenţa. La minutul 19:23 din înregistrare inculpatul explică
organelor judiciare, în anexa biroului, că „ăştia au fost banii” (doar 25.000 lei). Întrebat de
procurorul de caz dacă a dat cuiva suma de 5.000 lei, inculpatul a negat (minutul 21:22-21:24 din
înregistrarea video).
Vom observa că inculpatul însuşi cu câteva minute înainte de sosirea organelor judiciare a
plătit suma de 5.000 lei contravaloarea unor servicii publicitare către martorul ####, reprezentant
al unei societăţi comerciale, astfel că prin conduita din timpul flagrantului a încercat să inducă în
eroare organele judiciare prin discreditarea martorului denunţător #### ########.
Prin procesul-verbal din data de 26.04.2016 (f. 91-95, vol. I d.u.p.) au fost numerotate
seriile bancnotelor (ce constituiau suma de 30.000 lei) care urmau să fie predate de denunţător
inculpatului. Bancnotele erau organizate în 4 teancuri a câte 100 bancnote, fiecare teanc fiind prins
cu o bandă de hârtie pe care se afla menţiunea „UniCredit Bank 100 Bucăţi a 50 lei = 5.000 lei”,
fiecare bandă de hârtie avea aplicată ştampila băncii şi purtau semnături olografe. Suma provenea
de la martorul-denunţător – a se vedea şi planşa fotografică ataşată (f. 96-138 vol. I d.u.p.).
Potrivit procesului-verbal de percheziţie domiciliară din 26.04.2016 şi înscrisurilor anexate
(f. 177-233, vol. I d.u.p.), la data de 26.04.016, orele 16:50-19:05, s-a efectuat percheziţia
domiciliară în biroul primarului Municipiului #### Mare. După ce s-a solicitat predarea de bună
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voie a sumei de 5.000 lei nerestituită din suma de 30.000 lei primită de la #### ########,
inculpatul ######### #######, prezent la percheziţie, a afirmat că nu deţine suma solicitată. Au
fost ridicate mai multe înscrisuri. Inculpatul şi avocatul care a asistat nu au formulat obiecţiuni.
Printre înscrisurile ridicate din biroul primarului se regăsesc: un înscris sub semnătură
privată, intitulat antecontract de prestări servicii publicitare încheiat azi, 16 ianuarie 2013 (f. 181,
vol. I d.u.p.). Tot în biroul primarului au fost descoperite, printre altele: stat de plată avans salarii
luna aprilie 2014 pentru ########## ##### SRL, extrase de cont ########## ##### SRL de la
BRD Agenţia Millenium din #### Mare, chitanţe de plată efectuată de ########## ##### SRL,
ordine de plată privind plăţi efectuate de ########## ##### SRL, situaţia clienţilor ##########
##### SRL în sold la data de 28.04.2014, înscrisuri vizând raportul dintre inculpat şi SC
########## ##### SRL prin #### ########, ca director general, înscrisuri privind Asociaţia Club
Sportiv Fotbal Club Municipal #### Mare, statutul Asociaţiei Club Sportiv Fotbal Club Municipal
#### Mare din care reiese că membrii fondatori au fost ##### #### #######, ##### ###### şi
####### ###### ######, încheierea nr. ####/20.03.2013 pronunţată de Judecătoria #### Mare de
înfiinţare a asociaţiei, consiliul director fiind condus, în calitate de preşedinte, de ##### ####
#######.
Aşa cum am arătat, dacă în privinţa clubului de fotbal instanţa poate accepta faptul că
inculpatul avea o justificare să păstreze asemenea acte în birou, întrucât clubul era finanţat de la
bugetul local, în cazul SC ########## ##### SRL existenţa unor acte care atestau situaţia internă
a societăţii comerciale, raporturile cu instituţiile bancare sau cu partenerii comerciali şi altele poate
avea ca singură justificare faptul că inculpatul avea interes personal în ceea ce priveşte societatea
şi că era deţinătorul faptic al societăţii (după cum reiese şi din alte mijloace de probă – declaraţiile
lui #### ########, declaraţia martorului Lung ##### etc.).
Potrivit procesului-verbal din data de 27.04.2016 de redare a conţinutului a 19 comunicări
telefonice, tip SMS (f. 386-390, vol. II d.u.p.), supravegherea tehnică fiind autorizată prin
încheierea penală nr. ###/C/P/25.04.2016 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul
Tribunalului Cluj – Secţia penală rezultă următoarele:
La data de 26.04.2016, orele 12:54:03 – 14:05:33, în timpul procedurii flagrantului,
######### ####### a comunicat de la postul telefonic 0733.777.555 către Somay #########,
utilizatoarea postului telefonic 0751.703.788, sau invers, mai multe mesaje, cele relevante având
următorul conţinut (redat cu diacritice de către instanţă):
- Ora 12:54:03, ######### ####### către Somay ######### – „Avem o problemă cu dna.
Vezi cum comunici în presă dacă sunt probleme. Trimite la ziare cum crezi tu” (în acea zi era
perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar, fiind ajunul campaniei electorale).
- Ora 12:55:14, Somay ######### către ######### ####### – „Am auzit. O să mă consult
cu mama dacă trebuie. La ziare dau macheta cu coaliţia şi 1 mai şi text cu consilieri”.
- Ora 12:58:04, ######### ####### către Somay ######### – „Acum 2 săptămâni #####
a mers să dea primele la jucători din banii mei, azi mi i-a returnat ####. Şi a făcut mizeria asta.”
Observăm că inculpatul îi transmite martorei Somay cum să comunice public cu privire la situaţia
sa juridică, indicând ce să spună referitor la suma de bani primită de inculpat de la #### ########.
- Ora 13:07:41, ######### ####### către Somay ######### – „Facerea de bine – futere
de mamă. Cam aşa titlu. Spui că am împrumutat pe #### cu vreo 50.000 lei dând prime jucătorilor
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în ultima lună şi dimineaţa a venit să returneze 30.000, învăţat fiind să spună că e mită. Din 30.000,
cât a declarat că a dat, de fapt erau 25.000. ##### şi ##### au fost să dea banii la jucători”.
Observăm nu doar că inculpatul a comunicat mai multe date nereale, ci şi faptul că a
manipulat-o pe Somay ######### care avea încredere totală în el. Suma de 50.000 lei era de fapt
30.000 lei şi nu a fost dată cu titlu de împrumut lui #### ########, ci cu titlu de premiere a
jucătorilor de către primar.
În al doilea rând, #### a adus efectiv 30.000 lei, iar nu 25.000 lei, însă inculpatul a predat
unei persoane suma de 5.000 lei, cu titlu de plată servicii publicitare, până la sosirea organelor de
anchetă.
Inculpatul încerca (şi de altfel a reuşit) să inducă ideea publicului că #### ######## a
înşelat pe toată lumea, incluciv Direcţia Naţională Anticorupţie, şi că el ar fi o victimă colaterală,
aspect neadevărat.
În al treilea rând, între primele plătite de inculpat jucătorilor echipei de fotbal şi suma de
30.000 lei remisă de #### ######## la data de 26.04.2016 nu exista nicio legătură aşa cum reise
din discuţiile ambientale înregistrate în baza mandatelor de supraveghere tehnică, purtate la datele
de 25.04.2016 între #### ######## şi #### #####, respectiv între #### ######## şi #########
####### sau între toţi trei.
- Ora 13:07:41, ######### ####### către Somay ######### – „Orice se întâmplă, bagi
campanie în fiecare zi, până la capăt. Mă bazez pe tine.”
- Ora 13:11:48, Somay ######### către ######### ####### – „Ok. #### să te bazezi
liniştit”.
Totodată, inculpatul (căruia organele de urmărire penală i-au permis în timpul procedurii
flagrantului să folosească nestingherit telefonul) a indicat în mod clar martorei Somay #########
care să fie abordarea în raportul cu publicul pentru nu pierde încrederea electoratului: Ora 13:44:31
– „Pe ideea că am făcut bine ca să primesc rău. Am plătit din banii mei prime jucătorilor şi
cheltuieli de deplasare, iar azi, înapoindu-mi #### o mică parte din banii împrumutaţi de mine ca
să funcţioneze echipa, m-am trezit cu dna la uşă. Să îi asigurăm pe băimăreni că sunt un om corect,
care am ajutat fiecare om în nevoie. Am sprijinit din surse proprii sportul şi cultura când era
imaginea oraşului în joc. Azi poate în loc de mulţumesc, unii au ales să îmi bage cuţitul în spate.
Dar pentru băimăreni serioşi şi demni şi pentru oraşul nostru, nu mă dau bătut (...)”.
În plus, la orele 13:48:01, i-a transmis un nou mesaj prin care i-a solicitat – „Ia şi la glasul
şi la graiul deschidere ca să controlăm mâine comunicarea.” (referindu-se la publicaţia Glasul
Maramureşului).
În acest fel inculpatul a monopolizat comunicarea publică la nivel local, informaţiile
apărute în presă în marea majoritate transmiţând public doar pretinsa „înscenare” făcută de
denunţătorul #### ######## şi D.N.A. la adresa inculpatului.
În realitate, aşa cum am arătat nu a existat nicio înscenare, ci inculpatul a reuşit să
manipuleze modalitatea de prezentare a informaţiilor referitoare la procesul penal derulat
împotriva sa.
Cert este că articolele apărute iniţial în baza acestor mesaje ale inculpatului, precum şi
mesajele transmise ulterior opiniei publice de inculpat prin jurnalista Somay ######### au atras
un val de simpatie la nivelul Municipiului #### Mare, conducând chiar la proteste contra soluţiilor
pronunţate de organele judiciare cu privire la privarea preventivă de libertate a inculpatului sau la
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petiţii adresate instanţelor semnate de mii de persoane (a se vedea înscrisurile din dosarele asociate
depuse chiar de inculpat).
În continuare, la ora 13:53:16, ######### ####### i-a comunicat martorei Somay
######### date din cauză – „Zice Gunoiul că şi ţie ţi-a dat bani”, iar la orele 13:53:16, mesajul:
„Probabil ca să mi-i dai”. Prin acest mesaj inculpatul s-a asigurat că Somay ######### va rămâne
orice ar fi de partea sa, transmiţându-i astfel că este posibil să fie şi ea cercetată.
Ora 13:54:20, Somay ######### către ######### ####### – „Serios...să mă caute cei de
la dna. Să le zic eu cine e gunoiul ăsta ordinar”.
Ora 15:58:20, ######### ####### către Somay ######### – „Nu îi va fi uşor sub soare”.
Ora 14:05:33, ######### ####### către Somay ######### – „Viaţa e lungă”.
Din declaraţiile martorului #### ###### ####### (f. 199-200, vol. II d.i., f. 187-188, vol.
VIII d.i.) – la momentul ultimei declaraţii având calitatea de consilier local în cadrul Primăriei
Municipiului ####-Mare, la rândul său finul lui #### ##### #### – reiese că, în luna aprilie 2016,
avea încă funcția de director general al ziarului Glasul Maramureșului. A avut o relație comercială
cu inculpatul, în sensul că acesta comanda publicitate prin intermediului ziarului Glasul
Maramureșului, publicitate care i-a fost făcută contra unei sume de bani raportat la înțelegerea
avută de părți.
În data de 26.04.2016 a avut o întâlnire cu inculpatul în biroul acestuia în jurul orelor 9:00,
însă l-a sunat sau i-a trimis SMS, spunându-i să se întâlnească în jurul orelor amiezii pentru că nu
putea mai repede. La amiază a fost în biroul inculpatului care i-a remis suma de 5.000 lei
reprezentând contravaloarea unei părți din publicitatea făcută acestuia prin intermediul ziarului
(deci nu secretara i-a remis suma de bani cum a susţinut inculpatul în declaraţiile date; la data
realizării flagrantului inculpatul a susţinut că a primit de la #### doar 25.000 lei, nerecunoscând
ce s-a întâmplat cu diferenţa de 5.000 lei). A intrat din secretariat în biroul primarului, apoi în
anexă. Pe inculpat l-a întâlnit în birou, iar acesta l-a invitat în anexa biroului.
După ce a plecat de la inculpat, respectiv după ce a ieșit din biroul acestuia a sunat la caseria
Global Media Trust de care aparținea ziarul pentru a se întocmi factura și bonul fiscal pentru suma
primită. După acest telefon, în scurt timp, factura și bonul fiscal au ajuns la secretariatul primăriei,
deoarece în biroul inculpatului nu mai puteam intra ca să i le predea, întrucât la fața locului sosiseră
organele de anchetă din cadrul D.N.A. Practic, șoferul societății a venit cu bonul și factura pe care
le-a predat secretarei primăriei. Factura și bonul au fost înregistrate în contabilitatea Global Media
Trust. Banii au fost depuși în contul societății de asemenea (a se vedea şi înscrisurile de la f. 266,
vol. I d.u.p. care indică că au fost depuşi în contul societăţii deschis la B.C.R.).
După circa 3 ore după cele relatate mai sus a fost sunat de procuror pentru a da declarații.
Martorul a precizat că în acea zi s-a întâlnit cu #### ######## la momentul când intra în
biroul inculpatului, #### ieșind din respectivul birou (aspect care se coroborează şi cu planşa
fotografică de la f. 268-268, vol. I d.u.p.). Aşadar, martorul a fost anunţat în prealabil primirii
banilor de către ######### #######, pentru a se prezenta la inculpat să îi remită o parte din suma
care urma să fie predată de #### ########.
De altfel, audiat la data de 26.04.2016, data realizării flagrantului (f. 262-265, vol. I d.u.p.),
#### ###### ####### a afirmat că în cursul zilei de 25.04.2016 a purtat o discuţie telefonică cu
inculpatul, stabilind să se întâlnească la 26.04.2016 la biroul său, orele 9:00, ulterior revenind şi
stabilind orele 12:00 (în contextul în care #### ######## a ajuns mai târziu).
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Cei 5.000 de lei i-au fost remiși de inculpat în anexa biroului său, banii fiind în bancnote
de 50 de lei. Inculpatul a luat acei bani de pe un raft aflat la vedere, unde se afla o sumă mai mare
de bani. În biroul primarului erau 3 sau 4 persoane pe care nu le cunoştea. Nu şi-a amintit dacă uşa
de acces în anexa biroului era deschisă sau închisă în momentul remiterii sumei de bani. Inculpatul
a luat banii de pe un raft din anexa biroului său unde mai erau depuși și alți bani.
Martorul a relatat că nu i s-a părut nimic anormal în atitudinea inculpatului și nu îşi aduce
aminte dacă a închis ușa de acces dinspre birou spre anexă după ce au intrat împreună în acea
anexă, „deoarece acea anexă mai are o ușă care face legătura cu holul primăriei și aceea era
închisă”. Martorul a arătat că şi atunci când a mers după alte plăți realizate în baza contractului în
discuție, la fel a procedat cu inculpatul.
Conform facturii nr. 005821/26.04.2016 şi chitanţei seria GMT nr. ##########.04.2016
(f. 101, vol. III d.u.p.), la data de 26.04.2016, ######### ####### a achitat suma de 5.000 lei, cu
titlu de prestări servicii publicitare către SC ###### ##### ##### S.A.
Instanţa concluzionează că această sumă de 5.000 lei remisă de către inculpat martorului
#### ###### ####### constituie o parte din suma de 30.000 lei remisă de #### ######## în anexa
biroului inculpatului anterior realizării flagrantului. Acest aspect evidenţiază în plus faptul că la
momentul realizării flagrantului ######### ####### le-a comunicat în mod fals organelor de
urmărire penală că a primit de la #### ######## în acea zi doar suma găsită în anexa biroului,
25.000 lei.
În final, instanţa reţine că potrivit declaraţiei martorei ######## ######### ###### din
data de 14.03.2018 (f. 100-101, vol. IV d.i.), respectiv declaraţiei martorei ##### (fostă ########)
######### din 25.01.2021 (f. 182-183, vol. XI d.i.) – secretară în cadrul Primăriei Municipiului
#### Mare din anul 2014 – fiind întrebată de apărare care este configurația biroului primarului, a
precizat că de pe holul principal se intră în secretariat, din secretariat în biroul primarului, din
biroul primarului într-o așa-zisă bucătărie unde se face cafeaua, se țin sucurile, și din anexa aceasta
se poate ajunge la toaletă, respectiv mai există o ușă care dă direct în holul principal al Primăriei.
Martora a precizat că nu a observat persoane care să intre direct din holul principal în anexă,
întrucât nu are vizibilitate pe niciuna din intrările aferente anexei. A mai arătat că din biroul
primarului nu se poate intra direct în birourile viceprimarilor.
Martora a mai relatat că atunci când au descins organele de la D.N.A. se afla în secretariat;
organele judiciare au intrat direct în anexă, după care au venit și au întrebat-o unde se află primarul,
însă la acel moment acesta se afla în biroul viceprimarului. Avea pe cineva, era într-o discuție cu
două persoane și a folosit biroul viceprimarului pentru că la dânsul în birou erau alte persoane.
#### ######## nu se mai afla în primărie când au venit angajaţii D.N.A. A fost anterior la
Primărie, dar a plecat.
Întrebată fiind cine i-a solicitat martorei să îl cheme pe #### ######## la primărie la data
de 26.04.2021, aceasta a răspuns că inculpatul ######### ####### i-a comunicat să îl cheme la
primărie. L-a sunat atât ea, cât şi o colegă de-ale ei de mai multe ori, dar nu a răspuns. ####
######## a trimis un mesaj colegei martorei pe telefonul mobil şi a spus că ajunge imediat.
Trebuie precizat în final că mai mulţi martori chemaţi de apărare la bară au indicat faptul
că au aflat date despre probatoriul din dosar şi anumite versiuni ale situaţiei de fapt din presă (spre
exemplu, martorii #### ###### ####, ######## ######### ######), ceea ce în opinia instanţei
le-a influenţat depoziţiile analizate în această secţiune a hotărârii, privind analiza probatoriului.
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În concluzie, apreciem că şi această a doua acţiune a inculpatului derulată începând cu luna
noiembrie 2015 şi continuată până la data de 26.04.2016, când s-a realizat flagrantul de către
organele judiciare este susţinută de probatoriu dincolo de orice îndoială rezonabilă.
#### Analiza declaraţiilor inculpatului şi a apărărilor acestuia
Din declaraţia dată de inculpatul ######### ####### la data de 25.04.2016, în procedura
soluţionării propunerii de luare a arestării preventive, în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi
din cadrul Tribunalului Cluj-Secţia penală (f. 18-25, dosar nr. ####/117/2016), reiese că nu i-a
solicitat lui #### ######## să îi remită sume de bani din finanţarea acordată de la bugetul local
către FCM #### Mare. În perioada 2013-aprilie 2016 i-ar fi remis din surse proprii lui ####
######## sume între 500.000-700.000 lei pentru a ajuta clubul de fotbal, fără a se întocmi
înscrisuri constatatoare. Din dispoziţia sa s-ar fi stopat finanţarea de la bugetul local a clubului de
fotbal, pentru că în baza unui audit intern efectuat la clubul de fotbal (din dispoziţia sa) s-a constatat
că nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale.
Referitor la aceste susţineri instanţa reţine următoarele:
- #### ######## a fost numit la conducerea clubului de fotbal doar în luna iulie 2014;
- în perioada februarie 2014 – decembrie 2015 sumele de bani remise de #########
####### martorului #### ######## au vizat susţinerea activităţii trustului de presă SC
########## ##### SRL, deţinut de facto de inculpat şi de iure de #### ######## şi tatăl acestuia
– aspect care reiese din argumentele prezentate în subsecţiunea 5.2.
Inculpatul a susţinut că #### ######## nu a restituit sumele împrumutate până în urmă cu
aproximativ o săptămână, când l-a anunţat că doreşte să îi restituie 30.000 lei, sumă care a făcut în
final obiectul flagrantului organizat la 26.04.2016. #### l-ar fi anunţat şi că în zilele următoare ar
fi urmat să îi restituie şi celalalte sume de bani pe care i le-a acordat pentru sprijinirea clubului de
fotbal. #### a restituit propria sa datorie de 5.000 euro lui #### #####. Acesta din urmă ar fi
contractat un împrumut de 25.000 euro pentru inculpat şi martorul denunţător, 20.000 euro pentru
######### ####### şi 5.000 euro pentru #### ########, însă întreaga sumă ar fi fost destinată
sprijinirii clubului de fotbal (cu menţiunea că suma de 5.000 euro era pentru nevoile personale ale
lui ####). Din această sumă inculpatul ar fi restituit personal în urmă cu o lună cca. 5.000 euro.
În privinţa acestor aspecte instanţa reţine următoarele:
- înregistrarea ambientală din fişierul „Fgh.m4a” contrazice susţinerile inculpatului şi
reflectă faptul că suma de 30.000 lei face parte din suma de 400.000 lei, solicitată de inculpat cu
titlu de mită, inculpatul condiţionând de remiterea acestei sume din contul clubului de fotbal de
finanţarea de la bugetul local a clubului de fotbal cu suma de 1.000.000 lei;
- procesul-verbal de redare a convorbirilor ambientale (audio şi video) din data de
26.04.2016 cu planşa fotografică anexată (f. 266-278, vol. II d.u.p.) şi înregistrările analizate în
subsecţiunea 5.6.2.1. indică faptul că suma de 5.000 Euro remisă de #### ######## lui #### #####
face parte din suma de 400.000 lei, solicitată de inculpat cu titlu de mită, inculpatul condiţionând
remiterea acestei sume din contul clubului de fotbal de îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu
privind finanţarea de la bugetul local a clubului de fotbal cu suma de 1.000.000 lei, tot inculpatul
indicându-i lui #### ######## să remită suma de 5.000 Euro către #### #####.
În continuare, ######### ####### a susţinut că din finanţarea totală de 900.000 lei
acordată de-a lungul timpului cu titlu de finanţare de la bugetul local către clubul de fotbal nu i-a
solicitat niciodată lui #### ######## să-i remită vreo sumă de bani.
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A mai arătat că a purtat discuţii cu #### privind preluarea licenţelor radio-TV, deoarece
era interesat de obţinerea lor. #### nu i-ar fi comunicat că între timp respectivele licenţe au fost
anulate.
Instanţa a argumentat deja faptul că inculpatul era la curent cu faptul că anumite licenţe au
fost retrase de către C.N.A. – înregistrările ambientale analizate în subsecţiunea 5.6.1.
Inculpatul a susţinut că nu a declarat în declaraţiile de avere împrumuturile acordate lui
#### ########, deoarece nu întocmise acte scrise.
Totuşi, instanţa reţine că în cadru percheziţiei domiciliare din data de 26.04.2016 în biroul
său a fost găsit antecontract de prestări servicii publicitare încheiat azi, 16 ianuarie 2013, act fictiv
la rândul său.
Inculpatul a relevat că în urmă cu o săptămână ar fi aflat de la #### ######## că ar urma
să obţină o sponsorizare de la un grup de finanţatori. #### i-a spus că din aceste sume o să îşi
„retragă împrumuturile pe care el personal le-a făcut către clubul de fotbal, ocazie cu care îmi va
plăti şi mie suma de 400.000 lei din datoria pe care o avea faţă de mine. Suma de 30.000 lei pe
care mi-a adus-o în cursul zilei de 26.04.2016 era o mică parte din acea sumă de 400.000 lei, cu
promisiunea că în perioada următoare îmi va achita şi celelalte sume datorate”.
În realitate, pretinderea sumei de 400.000 lei la data de 14.04.2016 nu a avut nicio legătură
cu vreun împrumut anterior acordat de inculpat martorului #### sau clubului de fotbal.
Cu o oră înainte de a-i remite #### suma de 30.000 lei, s-a întâlnit cu acesta pe holul din
faţa biroului său din primărie, context în care l-a întrebatz „cât poţi să îmi livrezi azi”. În realitate,
acestea s-au întâmplat cu cca. 1 minut anterior remiterii sumei de bani.
Pentru a putea aproba finanţarea clubului de fotbal pentru anul 2016, era necesar ca ####
######## care conducea clubul să prezinte un certificat fiscal care să ateste achitarea datoriilor
către bugetul de stat.
Înregistrările audio analizate în subsecţiunile anterioare reflectă că în discuţiile private
dintre #### ######## şi ######### ####### cerficatul fiscal nu constituia o piedică pentru
inculpat în susţinerea şi aprobarea finanţării clubului de fotbal.
Nu a trimis-o pe Somay ######## pentru ca, în numele inculpatului, #### ######## să îi
dea o sumă de bani acesteia. Între cei doi exista o relaţie de duşmănie, deoarece în anul 2015
jurnalista Somay ######## a fost dată afară de #### ######## din platforma media pe care o
deţinea acesta.
Instanţa reţine că pretinsa remitere a sumei de 10.000 lei martorei Somay a avut loc în luna
iulie 2015, iar conflictul dintre #### şi Somay la care a făcut referire inculpatul a avut loc în luna
octombrie 2015. Oricum, instanţa a prezentat deja motivele pentru care acest act nu poate fi reţinut
în sarcina inculpatului.
Din declaraţia dată de inculpatul ######### ####### la data de 03.05.2016, în procedura
soluţionării contestaţiei împotriva încheierii de luare a arestării preventive, în faţa judecătorului de
drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj-Secţia penală şi de minori (f. 20-27, dosar nr.
####/117/2016), rezultă că pe #### ######## l-a cunoscut când a devenit administrator al SC
########## ##### SRL, în perioada #########, prin intermediul lui #### #####. Din acel
moment #### ######## l-ar fi şantajat şi ar fi făcut presiuni pentru a-i avansa din surse proprii
diferite sume de bani. În acest sens, pentru toate sumele plătite în tranşe s-a încheiat un singur
precontract de împrumut la începutul anului 2013.
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În realitate, instanţa a evidenţiat deja că achiziţia trustului de presă s-a realizat în lunile
februarie – martie 2013, de către ######### ####### prin intermediul lui #### ######## pe care
inculpatul l-a cunoscut prin intermediul lui #### ##### ####. Inculpatul a achitat direct martorului
Lung ##### ##### suma de 280.000 Euro, contravaloarea părţilor sociale ale societăţii de presă,
apoi a investit diferenţa de până la 400.000 Euro (aproximativ) în funcţionarea trustului de presă
care în fapt îi aparţinea.
Probele administrate în cauză au evidenţiat lipsa oricărei presiuni din partea lui ####
######## şi, din contră, existenţa unor încercări de intimidare din partea inculpatului la adresa
martorului, cu scopul de a-l determina pe martor să se supună în ceea ce privea activitatea trustului
de presă şi cea a clubului de fotbal, unde inculpatul considera că nu mai deţine controlul.
Inculpatul a susţinut că în anul 2014, când s-a restras ##### #### din clubul de fotbal,
împreună cu ceilalţi membri ai adunării generale, ar fi propus lui #### ######## să devină
preşedintele adunării generale. Ulterior a aflat că #### ######## a introdus în adunarea general
pe tatăl său şi pe şoferul său, #### #######. #### ######## s-a erijat în calitatea de preşedinte
executiv al clubului, întrucât avea cazier fiscal şi nu putea administra clubul. El nu ar fi putut
reprezenta clubul nici în relaţia cu primăria, cu toate că în fapt a făcut-o, înşelând încrederea
acordată. Nu a existat vreo convocare legală a ### publicată conform prevederilor legale în care
#### ######## să fie mandatat de ### ca preşedinte al clubului. Astfel, orice demers făcut de ####
######## ar fi fost lovit de nulitate.
Aceste informaţii sunt prezentate trunchiat şi denaturat de către inculpat. Probele analizate
anterior (declaraţiile martorilor ##### #### ####### şi #### ########, respectiv înregistrările
ambientale realizate cu telefonul mobil al martorului #### ########) au reflectat faptul că
inculpatul (în calitate de reprezentant al principalului finanţator al clubului de fotbal, Municipiul
#### Mare) i-a cerut preşedintelui clubului de la momentul respectiv, ##### #### #######, să se
retragă şi să îl susţină pe #### ######## la conducerea clubului de fotbal. Practic, #### ########
a ocupat funcţia de preşedinte executiv (funcţie care a fost menţionată în toate documentele
înaintate primăriei începând cu luna iulie 2014) cu susţinerea inculpatului.
Nu prezintă nicio înrâurire în plan penal aspectele relevate de inculpat cu privire la pretinsa
nulitate a unor demersuri realizate de #### ########, chestiunile evocate de inculpat având
relevanţă cel mult în planul raporturilor civile şi administrative.
A mai indicat că are convingerea că înregistrările depuse de #### ######## la dosar ar fi
fost alterate în conţinut. A precizat că la datele de 28 şi 29.01.2016, respectiv de 16.02.2016 (zile
de sâmbătă şi duminică), când #### ######## ar fi efectuat înregistrări, inculpatul nu s-ar fi
întâlnit cu acesta. În timpul săptămânii s-ar fi efectuat înregistrări când inculpatul nu se afla în
localitate. #### ######## ar fi fost pregătit să acţioneze în maniera în care a făcut-o de instituţiile
statului, în special D.N.A., dar şi de actori din zona politică. #### ar fi avut şi interesul de a nu-şi
mai rambursa împrumutul.
Instanţa a analizat autenticitatea şi integritatea înregistrărilor ambientale în cadrul
subsecţiunii 2.3., respectiv pretinsa calitate de colaborator a martorului în subsecţiunea 2.2.3.
Inculpatul a susţinut că, începând cu luna februarie 2013 până la mijlocul anului 2015, fiind
şantajat, ameninţat sau rugat de #### ########, ar fi avansat acestuia câte 10.000 euro pe lună.
De altfel, în luna decembrie 2014, la Hotelul Carpaţi din #### Mare, când se afla cu ####, ####
##### şi #### #######, şoferul lui ####, i-ar fi remis acestuia din urmă, cu titlu de împrumut
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suma de 15.000 euro pentru o deplasare în Austria, pentru a se deplasa cu şoferul în scopul
cumpărării anumitor mărfuri şi a le revinde în România. Inclusiv #### ##### i-ar fi predat lui ####
######## 10.000 euro pentru a-l ajuta la această afacere.
Instanţa reţine că această chestiune a fost negată de martorii #### ######## şi ####
#######. #### ##### nu a oferit detalii în această privinţă. În plus, cel care intimida nu era ####
########, ci inculpatul însuşi, după cum reiese din probele analizate în subsecţiunile anterioare.
Inculpatul a mai susţinut că, în vara anului 2015, #### ar fi introdus EMaramureş în
insolvenţă. Anterior solicitării insolvenţei a transferat două din cele trei licenţe deţinute către o
societate nou-înfiinţată de acesta, SC ####### ######## ##### SRL. Acesta a fost momentul în
care a discutat cu #### ######## despre posibilitatea de a transfera licenţa postului de radio ####
Mare pentru Fundaţia #### Mare 2021. SC ####### ######## ##### SRL a pierdut şi cele două
licenţe. La momentul depunerii denunţului de către #### ######## nu exista nicio posibilitate de
a prelua vreo licenţă sau activitate. Motivul pentru care #### ######## a introdus SC ##########
##### SRL în insolvenţă a fost acela că avea control asupra unui creditor majoritar. #### ########
ar fi vândut fictiv bunurile societăţii SC ########## ##### SRL către o altă societate din fiind
ajutat de un anume ##### #####, persoană care avea influenţă asupra lichidatorului judiciar.
Numitul ##### ##### ar fi fost un adversar politic al inculpatului.
În perioada în care consolida trustul de presă, inculpatul i-a remis lui #### sume de bani
(80.000 euro) pentru a-şi acoperi biletele la ordin către Global Media Trust, deţinătoarea aparaturii
şi licenţei pentru televiziunea AxaTV.
Din cauza lui #### ######## C.N.A. ar fi anulat licenţa TV a EMaramureş. Apoi l-ar fi
indus în eroare pe inculpat cu privire la intenţia sa de a anula în instanţă decizia C.N.A.,
alimentându-i inculpatului speranţa că va funcţiona o televiziune, însă motivul era obţinerea de
surse financiare în continuare de la inculpat. #### nu mai avea ce să transfere pe numele lui
######## #######. Nu s-a pus problema cesiunii părţilor sociale, ci doar de preluare a licenţelor,
însă nu mai era nimic de preluat la acel moment. Nu a făcut presiune asupra lui #### să cedeze
societatea lui ######## #######, ci din contră inculpatul ar fi fost şantajat să remită anumite sume
de bani.
Instanţa reţine că prin aceste alegaţii inculpatul confirmă în mare măsură conţinutul
înregistrărilor audio efectuate de #### ######## cu telefonul mobil, inculpatul prezentându-le însă
într-o lumină proprie. Ceea ce omite inculpatul să prezinte constă în faptul că el este cel care l-a
dirijat pe #### ######## în toate aceste acţiuni. Este real că #### ######## a stabilit cu inculpatul
să acţioneze în sensul redobândirii licenţei TV a SC ########## ##### SRL, dar nu a făcut-o.
Totuşi, prin informaţiile aduse la cunoştinţa instanţei inculpatul confirmă nu doar un simplu interes
profesional al său în legătură cu funcţionarea trustului de presă, ci şi implicarea sa în administrarea
acestuia şi în luarea deciziilor asupra a tot ceea ce însemna trustul de presă deţinut formal de ####
########.
Inculpatul a mai susţinut că, în luna aprilie 2016 l-ar fi ajutat pe #### plătind suma de 8.000
lei ca drepturi salariale ale unui jucător din clubul de fotbal, prin intermediul lui ##### ####, iar
la presiunea lui #### ######## care ar fi ameninţat că va aduce galeria şi echipa în faţa primăriei,
ameninţare parţial pusă în practică, în luna aprilie 2016, inculpatul ar fi mers cu acesta la club şi
ar fi garantat jucătorilor că îşi vor primi cel puţin o parte din prime.

181

Hotarâre nr. 41/2022 din 24.02.2022, cod RJ g8d3979g3
(https://rejust.ro/juris/g8d3979g3)
În acest sens, ulterior, prin intermediul lui ##### #### şi ##### ###### ar fi remis 30.000
lei jucătorilor din veniturile sale personale. Pe lângă aceste sume, în perioada martie – aprilie 2016,
ar fi remis direct lui #### ######## şi suma de cca. 20.000 lei, în două tranşe, când a avut două
deplasări de făcut cu echipa.
Instanţa reţine, în primul rând, că sumele precizate de inculpat sunt mai mari decât au fost
remise în realitate. În al doilea rând, instanţa a prezentat deja motivele pentru care nu se poate
susţine că #### ######## ar fi pus presiune pe inculpat în sensul susţinut sau că l-ar fi ameninţat
cu proteste. De altfel, #### ######## însuşi, la cererea inculpatului, a luat anumite măsuri
disuasive contra unor jucători ce au participat la proteste.
Pe de altă parte, sumele de bani remise direct jucătorilor sau pentru deplasările echipei de
fotbal au reprezentat fie respectarea parţială a promisiunilor personale ale inculpatului faţă de
jucători, fie rezultatul înţelegerii cu directorul executiv al clubului, #### ########, în contextul
în care aştepta de la acesta să realizeze cesiunea părţilor sociale ale SC ####### ######## #####
SRL şi a site-ului eMaramureş către o persoană de încredere a inculpatului, iar inculpatul amâna
înaintarea proiectului de alocare bugetară pentru clubul de fotbal către Consiliul local al
Muncipiului #### Mare (clubul nemaiavând resurse financiare).
Referitor la finanţarea clubului de la bugetul local, a precizat că legea impunea două
condiţii: asociaţia sportivă să nu aibă datorii la bugetul de stat sau bugetul local, respectiv că
depună un proiect de finanţare în lunaa februarie. #### ######## nu a îndeplinit niciuna dintre
condiţii în anul 2016. La finalul anului 2015, s-a procedat la efectuarea unui audit la F.C.M. ####
Mare de către serviciul de audit al primăriei şi s-a constatat o pagubă de 317.000 lei (documentele
prezentate de club nu erau conforme cu regulamentul de finanţare aprobat de consiliul local). Cu
dobânzile şi penalităţile de întârziere adăugate s-a ajuns la suma de 400.000 lei. Astfel, când în
înregistrări inculpatul şi #### ######## ar fi făcut referire la suma de 400.000 lei (4 la mine, 2 la
tine) au avut în vedere suma pe care clubul, respectiv ####, trebuia să o ramburseze primăriei, iar
cu privire la suma de 200.000 lei au avut în vedere datoria pe care trebuia să o achite la A.N.A.F.,
astfel încât clubul să poată fi din nou finanţat. Discuţiile s-au purtat în maniera indicată, deoarece
în birou mai erau prezente şi alte persoane, inclusiv reprezentanţi ai clubului de handbal, nedorind
ca aceştia să se simtă într-o situaţie de inferioritate.
Instanţa reţine că şi aceste susţineri sunt neverosimile, de vreme ce probele atestă că ####
######## însuşi în luna august 2015 a adus la cunoştinţa primăriei existenţa datoriei de 317.000
lei (apoi dispunându-se de către primar verificarea celor afirmate de #### ######## printr-un
audit), iar în luna ianuarie 2016 a achitat-o integral printr-un împrumut luar de la ######## ###
SA, reprezentat de martorul #### ######. Pe de altă parte, pretinderea sumei de 400.000 lei a avut
loc în luna aprilie 2016, când datoria la care face trimitere inculpatul era lichidată de trei luni.
Referitor la suma împrumutată prin intermediul lui #### #####, a precizat că era în
cuantum de 20.000 euro, din care #### ######## ar fi folosit 5.000 euro în interes personal, iar
diferenţa pentru activitatea de presă, respectiv pentru fotbal.
Din această sumă a garantat că va plăti el 15.000 euro. Inculpatul a achitat 5.000 euro din
acel împrumut, iar la data de 25.04.2016, l-a rugat pe #### să achite cei 5.000 euro care îi reveneau.
Instanţa reţine că a analizat probele care indică că respectiva datorie a fost contractată
pentru inculpat de #### #####. Iniţial nu a existat nicio înţelegere ca #### ######## să restituie
vreo parte din acea datorie.
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În plus, rugămintea la care face trimitere inculpatul a fost în fapt o condiţionare, în pofida
opoziţiei martorului #### ########, în sensul de a remite 400.000 lei din banii primiţi de club cu
titlul de sponsorizare, urmând ca inculpatul să-şi îndeplinească atribuţiile privind finanţarea
clubului de fotbal de la bugetul local cu suma de 1.000.000 lei.
Inculpatul a susţinut că, la data de 26.04.2016, #### ar fi transmis secretarei inculpatului,
####, cu care ar fi avut o relaţie extraconjugală, că vine să se vadă cu inculpatul. Inculpatul ar fi
crezut că subiectul întâlnirii ar fi legat de proiectul lor politic, candidatura lui #### pentru funcţia
de primar în ###### ##### ### ###### ######### ####### ## ########. Când a ajuns la biroul
său, la orele 12:00, #### ######## i-ar fi spus pe hol (inculpatul ieşind din biroul său), că poate
să îi ramburseze o parte din bani, inculpatul întrebând cât poate să îi livreze. #### i-a spus că are
30.000 lei în maşină, iar inculpatul i-a transmis că este în regulă şi că pe măsură ce are bani, să îi
restituie împrumutul. Apoi #### a coborât la maşină şi a revenit când inculpatul se afla cu un preot
şi preşedinta Asociaţiei Femeilor Ortodoxe în biroul consilierilor locali. A fost anunţat de secretară
de revenirea lui #### ########, a ieşit pe hol dar #### nu mai era. A intrat în biroul său unde se
aflau 5-10 persoane şi, surprinzător, l-a găsit pe #### în bucătărie, singur. Când a intrat şi
inculpatul în bucătărie, #### i-a spus că i-a pus banii acolo, pe un dulap, pe o etajeră, de o formă
geometrică perfectă. Fişicurile de bani erau prinse cu o banderolă de bancă. Acel spaţiu era
frecventat de angajaţii primăriei. Inculpatul ar fi simţit că #### i-ar înscena ceva, astfel că l-ar di
întrebat ceva legat de vestimentaţia sa, a luat banderolele de pe bani şi i le-a pus în buzunarul de
la vestă sau sacou şi i-a spus să „nu mai vină cu perversităţi din astea”. A lăsat suma respectivă în
exact acelaşi loc, fără să se ferească. În acest cadru #### l-ar fi provocat aducând în discuţie
solicitarea de către DNA a unor extrase de cont. În mod prietenesc i-ar fi spus să nu facă retrageri
din cont mai mari de 10.000 – 20.000 lei pentru că nu putea justifica aportul cu titlu de împrumut,
în club.
Aceste susţineri ale inculpatului au fost combătute de următoarele mijloace de probă:
procesul-verbal de redare a convorbirilor ambientale autorizate de judecătorul de drepturi şi
libertăţi, declaraţiile lui #### ########; procesul-verbal privind flagrantul; înregistrarea audiovideo din timpul flagrantului. Acestea reflectă că inculpatul l-a invitat pe #### ######## în anexă
şi apoi, la foarte scurt timp, l-a urmat.
Când a venit D.N.A. la primărie a comunicat martorei Somay anumite mesaje pentru a da
explicaţii cu privire la situaţia în care se afla. I-ar fi spus martorei să introducă şi pe pagina sa de
facebook conţinutul acelor mesaje, în acel moment neavând o interdicţie din partea organelor
judiciare. Din suma de 30.000 lei depusă de #### în anexa biroului, a predat lui #### ###### suma
de 5.000 lei.
Totuşi, acest aspect nu l-a adus la cunoştinţa organelor judiciare care au realizat procedura
flagrantului şi le-a indus în eroare sugerând că #### ######## i-ar fi înşelat pe toţi, inclusiv
organele judiciare, oprind o parte din bani.
Referitor la replica dată lui #### „Cea mai ieftină soluţie este moartea”, într-un anumit
context prezentat de procuror, inculpatul a susţinut că s-a referit la falimentul unei societăţi şi
dizolvarea acesteia.
Instanţa reţine că este fără dubiu că inculpatul nu se referea la nicio societate, ci îi explica
martorului #### ######## cum se rezolvă lucrurile din perspectiva sa în cazul nerespectării unor
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promisiuni. Era în fapt un prilej pentru inculpat în intimidarea martorului #### în care nu mai avea
încredere.
În cadrul acestei declaraţii inculpatul a mai susţinut că nu a existat un contract de prestări
servicii încheiat de inculpat cu SC ########## ##### SRL. Totuşi, a precizat că serviciile pe care
ar fi trebuit să i le presteze erau inferioare sumelor de bani împrumutate.
Instanţa reţine că de altfel, martorul Lung ##### ##### a precizat explicit că trustul de
presă nu putea produce profit, ci doar să se autosusţină financiar. Inculpatul nu a fost străin de
aceste aspecte şi chiar el însuşi a recunoscut că serviciile prestate nu puteau fi evaluate la nivelul
banilor „împrumutaţi”.
Aceste aspecte constituie un argument în plus că inculpatul nu l-a împrumutat pe ####
########, ci acesta din urmă era doar în paravan în achiziţionarea faptică a trustului de presă de
către inculpat, în scopul susţinerii obiectivelor sale politice.
La întrebarea procurorului de ce a comunicat lui #### să nu scoată de la bancă sume mai
mari de 20.000-30.000 lei, a susţinut că recomandarea sa a fost să nu fie mai mari sumele de 10.000
euro, astfel încât să nu fie declarate la Oficiul contra Spălării Banilor, #### neavând surse de
finanţare să probeze veniturile.
Inculpatul a relatat că atunci când #### ######## se întâlnea cu ######## ####### şi cu
inculpatul, SC ########## ##### SRL se afla în insolvenţă (televiziunea fiind închisă în acea
perioadă), iar orice decizie cu privire la utilizarea activelor societăţii putea fi luată doar de
Adunarea generală a creditorilor, prin vot. Cei trei s-ar fi întâlnit de cca 10 ori.
Totuşi, procedura insolvenţei era abia la început, astfel că #### ######## nu pierduse pe
deplin controlul, în contextul în care mandatul administratorului statutar înceta de la data ridicării
dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special.
Prin declaraţia dată la data de 16.05.2016 (f. 71-72, vol. I d.u.p.), inculpatul #########
####### a afirmat că nu a luat mită, că denunţul este mincinos, iar interceptările din dosar sunt
false, neautentice, respectiv nu sunt originale şi nu au fost făcute cu telefonul mobil. Au fost
preluate, înlocuite, fragmentate. S-a solicitat ridicarea telefonului/telefoanelor despre care s-ar fi
susţinut că ar fi fost folosite la realizarea înregistrărilor ambientale. Inculpatul nu a dorit să
răspundă la întrebările organului de urmărire penală.
Telefonul utilizat la efectuarea înregistrărilor a fost predat de Şpam ######## în cursul
urmăririi penale, iar în etapa judecăţii s-a efectuat percheziţia informatică asupra acestuia, fiind
găsite, printre altele, 19 dintre înregistrările depuse în copie de #### ######## la dosarul cauzei.
De asemenea, în cauză s-a efectuat şi o expertiză criminalistică având ca obiectiv stabilirea
autenticităţii şi integrităţii înregistrărilor.
Instanţa a arătat în secţiunea 2.3. argumentele pentru care a respins criticile inculpatului în
privinţa autenticităţii şi integrităţii înregistrărilor efectuate de #### ######## şi depuse la dosarul
cauzei.
Prin declaraţia dată la 20.05.2016 în procedura soluţionării cererii de înlocuire a măsurii
arestării preventive cu o măsură mai uşoară la completul format din judecătorul de drepturi şi
libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori (f. 34, dosar nr. ####/100/2016)
inculpatul ######### ####### a susţinut că ar fi remis bani jucătorilor clubului de fotbal prin
##### ###### şi ##### ####. A împrumutat 30.000 lei de la ####### ###### cu acest scop. Bani
acordaţi jucătorilor reprezentau un împrumut acordat lui #### ########.
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Referitor la aceste susţineri, instanţa a analizat declaraţia martorului ####### ######,
remarcând, printre multe necorelări cu alte mijloace de probă, şi necorelări între propriile afirmaţii:
faptul că martorul a afirmat că a solicitat restituirea sumei de la inculpat la începutul lunii mai, ca
atare această condiţionare a restituirii sumei de către #### ######## pretins comunicată de
inculpat martorului Tocaiu apare de neînţeles, iar dacă ar fi fost un împrumut acordat lui #### de
inculpat, atunci rămâne neclar de ce a solicitat martorului să nu îi remită direct banii lui ####. De
altfel, faptul că această sumă nu constituia un împrumut acordat lui #### ######## reiese şi din
declaraţiile martorilor ##### ####, ##### #### ########, #### ########, ####### #######,
Iglea #### etc. Instanţa a arătat că nu se poate împrumuta o persoană promiţând prime din bani
personali altor persoane decât pretinsul împrumutat (jucătorii de fotbal).
Din declaraţia inculpatului ######### ####### dată la data de 27-28.04.2021 (f. 139-149,
vol. XII d.i.) reies următoarele aspecte:
La data de 26 aprilie 2016 când se afla la sediul Primăriei Municipiului #### Mare a fost
contactat de secretara sa că a venit #### ########. În acest timp cca. 5 – 6 persoane aşteptau să
poarte discuţii cu primarul în sediul primăriei. După ce inculpatul a invitat un preot şi persoana
care îl însoţea într-o altă încăpere a primăriei, a ajuns în anexa biroului său, o încăpere dintre birou
şi toaletă, unde îl aştepta #### ######## (în realitate procesul verbal de redare a înregistrării
ambientale a relevat că inculpatul l-a invitat pe #### conform obiceiului în anexă). Inculpatul a
evidenţiat că mai multe persoane (inclusiv secretarele) folosesc respectiva toaletă, nu doar primarul
[potrivit declaraţiilor martorei ##### (fostă ########) ######### ###### din data de 14.03.2018
(f. 100-101, vol. IV d.i.), respectiv din 25.01.2021 (f. 182-183, vol. XI d.i.), secretară în cadrul
Primăriei Municipiului #### Mare din anul 2014, nu a observat nicio altă persoană să intre în
anexa biroului inculpatului printr-un alt loc decât prin biroul inculpatului].
Apoi #### ######## a părăsit încăperea, după ce a depus banii într-un fel de piramidă din
mai multe bacnote, fişicuri de bacnote de 50 de lei. Inculpatul a afirmat că suma respectivă
constituia restituirea unui împrumut. Inculpatul i-ar fi remis martorului-denunţător suma
respectivă cu ocazia unei situaţii mai dificile pe care a avut-o la clubul de fotbal. Însuşi inculpatul
ar fi împrumutat de la un prieten, martorul ####### ######, respectiva sumă de bani care trebuia
restituită.
Instanţa a răspuns deja acestor susţineri ale inculpatului.
Pentru a susţine raporturile financiare dintre inculpat şi #### ########, respectiv
presiunea pe care acesta ar fi realizat-o asupra inculpatului pentru a-i preda diferite sume de bani,
inculpatul a prezentat instanţei capturile de ecran cu mesaje transmise de pe telefonul său personal,
respectiv copii ale unor procese-verbale de redare ale unor convorbiri telefonice din celălalt dosar
în care am calitate de inculpat aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj. A pus la dispoziţie şi telefonul,
prezentând conversaţiile purtate prin intermediul aplicaţiei.
Totuşi, aceste conversaţii indică faptul că #### era nemulţumit de lipsa finanţării promise
de inculpat după ce l-a adus la club (în sesnul că l-a susţinut să fie numit), respectiv faptul că
martorul-denunţător considera că atât Emm (SC ########## ##### SRL), cât şi clubul de fotbal
erau „ale inculpatului”. Ca atare, nu se punea problema unor împrumuturi între cei doi.
În continuare declaraţiei, inculpatul a susţinut că ar fi constatat că #### ######## ar fi
remis suma de bani pentru a-i returna o infimă sumă din cât ar fi investit inculpatul în activităţile
derulate de martor.
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Instanţa a menţionat anterior argumentele pentru care nu a fost în discuţie restituirea
vreunui împrumut.
Inculpatul a mai evidenţiat că după plecare martorului-denunţător din biroul său, după puţin
timp şi-a făcut apariţia procurorul de caz şi alte persoane care au efectuat anumite activităţi
procedurale. Organele judiciare prezente l-ar fi întrebat dacă are sume de bani, iar inculpatul a
afirmat că nu are alte sume de bani, iar după vreo două minute a afirmat că i-ar fi lăsat un
colaborator o sumă de bani care provine dintr-un împrumut. Între timp, din momentul în care a
plecat #### şi până când a venit procurorul, secretara sa, ######## ######### ar fi luat din acea
sumă de bani 5.000 lei pentru a plăti o rezervare de spaţii media pentru că urma să vină campania
electorală. Inculpatul ar fi uitat că secretara sa luase o parte din acea sumă de bani.
Aceste aspecte nu se coroborează nici cu declaraţiile anterioare ale inculpatului cu ocazia
luării măsurii arestării preventive, nici cu declaraţiile martorului #### ###### căruia inculpatul ia remis personal suma de 5.000 lei din banii predaţi de #### ######## la data de 26.04.2016.
Cu toate că a susţinut că restituirea acelei sume de bani de către #### nu avea nicio legătură
cu atribuţiile sale în calitate de primar, contrariul reiese din înregistrarea ambientală din data de
14.04.2016 care se coroborează cu declaraţiile martorului #### ########. Legătura este
neechivocă.
De asemenea, inculpatul a evocat situaţia sa familială, motivele pentru care a intrat în
politică, respectiv efectuarea unei tranzacţiii imobiliare în trecut care i-ar fi adus câştiguri
consistente. Totodată, inculpatul a prezentat opinia sa cu privire la anumite împrejurări şi legături
cu oameni politici care ar fi condus la deschiderea dosarului penal împotriva sa. Începând cu anul
2011 (când a devenit primar) inculpatul ar fi fost vizat de mai multe mandate de siguranţă naţională
în baza cărora a fost interceptat, deschizându-se mai multe dosare penale. Rezultatele
supravegherilor realizate ar fi fost distruse de S.R.I. în timpul desfăşurării camerei preliminare în
celălalt dosar penal aflat pe rolul instanţelor.
Aceste chestiuni nu au relevanţă în cauză, câtă vreme natura raporturilor în discuţie în
prezenta cauză făcea să fie implicate un număr redus de persoane – inculpatul şi martorul ####,
sesizarea pornind de la denunţul lui #### ########, iar nu de la S.R.I. De altfel, instanţa a verificat
aceste aspecte susţinute de inculpat, răspunsul S.R.I. fiind negativ în această privinţă. În această
cauză nu a fost emis niciun mandat de siguranţă naţională.
Inculpatul a precizat că #### ######## a fost pregătit de către anchetatori (procurori şi
ofiţeri de informaţii) să acţioneze şi să facă interceptări în mod ilegal. #### ######## ar fi fost
forţat de împrejurări şi şantajat să acţioneze în această modalitatea, deoarece avea dosare penale,
iar în prezent, drept contraprestaţie ar fi scapat de dosarele penale aflate pe rolul parchetelor.
Instanţa a administrat probe pentru a lămuri aceste aspecte şi a arătat motivele pentru care
a reţinut că #### ######## nu a fost colaborator al organelor de stat.
De asemenea, inculpatul a precizat că în timpul reţinerii, de deplasarea de la #### Mare la
Cluj-######, procurorul de caz i-ar fi propus să „ne daţi doi peşti mai mari ca dvs. Noi uităm de
dvs. Era vorba despre dna. ##### şi dl. #####”.
Aceste aspecte au fost negate chiar de procurorul de caz şi nu sunt susţinute de nicio probă.
În luna decembrie 2012 #### ##### i-a înlesnit o întrevedere cu acţionarul trustului de
presă care i-a confirmat inculpatului că vrea să iasă din această afacere. În acest context, după
discuţia cu patronul trustului de presă, i-a confirmat lui #### ##### că susţine finanţarea în formula
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în care s-a materializat întelegerea cu #### ########. A evaluat plata în avans a unor servicii
media în raport cu eventualele sale candidaturi susţinute la diferite campanii. Ar fi acţionat ca
persoană fizică, nu ca primar. În lunile ianuarie si februarie s-au făcut diverse demersuri de
preluare, context în care a fost anunţat de #### ##### că acesta era în imposibilitate să fie
administrator al trustului de presă, acela fiind momentul l-a propus pe finul său, #### ########.
Investiţia iniţială a fost de circa 300.000 euro, iar împreună cu investiţiile ulterioare s-a ajuns la
suma totală de 500.000 euro. Afacerea ar fi fost una păguboasă, deoarece trustul de presă a intrat
în faliment. Interceptările şi transcrierile de convorbiri telefonice depuse în cursul audierii ar
evidenţia cum în anul 2013 i s-au solicitat diferite sume de bani. A mai arătat că ulterior înţelegerii
#### a devenit asociat. În 2015, pe fondul discuţiei legate de cesiunea părţilor sociale către
######## #######, #### ######## a solicitat remiterea a 70.000 euro pentru cedarea părţilor
sociale. Operaţiunea nu s-a materializat, deoarece inculpatul nu mai avea disponibilitatea să
investească.
Instanţa reţine că afirmaţiile inculpatului sunt parţial inexacte. Referitor la achiziţia
trustului de presă şi la susţinerea financiară a acestuia, instanţa a detaliat în subsecţiunea 5.2. În
esenţă, trustul a fost achiziţionat de inculpat în lunile februarie – martie 2013, inculpatul negociind
direct cu asociatul majoritar de la acea dată, martorul Lung ##### #####, şi realizând plata de
280.000 euro în 4-5 tranşe direct acestei persoane.
Sumele remise ulterior lui #### ######## pentru susţinerea trustului constituiau propria
investiţie a inculpatului în afacerea sa. Inculpatul nu putea acţiona în calitate de persoană fizică,
lăsând deoparte calitatea de primar. Era atât persoană fizică, cât şi primar. Potrivit înregistrării
ambientale aflate în fişierul „4.12.2015 lumiere.m4a”, inculpatul însuşi a confirmat existenţa unei
datorii a inculpatului faţă de #### ######## în valoare de 60.000 Euro.
Inculpatul a mai susţinut că, la data de 26 aprilie 2016, înţelegerea cu #### ######## nu
mai era operaţională, trustul fiind inactiv, astfel că a considerat, conform contractului de prestări
servicii, ca acei bani care au rămas neacoperiţi prin prestarea de servicii media trebuie să îi
considere ca fiind un împrumut. Din acest motiv a consemnat în declaraţia de avere de existenţa
împrumutului, iar ulterior #### i-ar fi făcut plângere la Agenţia Naţională de Integritate.
SC ########## ##### SRL a intrat în insolvenţă încă din decembrie 2015, astfel că dacă
######### ####### ar fi considerat sumele remise administratorului acestei societăţi drept
împrumuturi de la data intrării în insolvenţă, acest aspect ar fi condus la obligaţia menţionării în
declaraţia de avere din anul 2016, ceea ce inculpatul nu a realizat decât în anul 2017. În fapt,
inculpatul a făcut menţiunea în declaraţia de avere pe fondul faptului că la percheziţia din data de
26.04.2016 la biroul său a fost descoperit înscrisul intitulat antecontract de prestări servicii
publicitare încheiat între ######### ####### şi #### ######## la data de 16.01.2013, înscris
despre care instanţa a reţinut argumentat că este fictiv şi nu reflectă realitatea.
În continuare, inculpatul a evidenţiat că nu a existat o condiţionare de promovare a unei
hotărâri de consiliu local pentru susţinerea clubului de fotbal de cesionarea părţilor sociale ale
societii de presa.
Instanţa reţine că probele analizate în subsecţiunea 5.6.1. reflectă contrariul.
######### ####### a precizat că, în anul 2013 a înfiinţat clubul de fotbal la iniţiativa
unor jurnalişti sportivi, #### #####, ###### ##### şi a unui jurist. În 2014, inculpatul nu îşi
permitea ca autoritate locală să suţină echipa de fotbal, context în care #### ########, fost
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fotbalist, a insistat precizând că poate aduce sponsori. Au fost neînţelegeri cu cei din conducerea
clubului când #### şi-ar fi manifestat dorinţa de a prelua echipa. ##### #### a fost supărat pentru
că a lucrat # perioada la trustul de presă şi a avut conflicte cu #### ######## si s-a simţit lezat.
Inculpatul le-a facilitat o întâlnire unde s-a discutat de preluarea unei funcţii executive de către
#### ######## în cadrul clubului.
#### ######## era sustinut, printre altii, de fostul arbitru internaţional ######## #####,
actualul presedinte al Agenţiei Naţionale ####-Doping. #### ######## a fost desemnat de către
consiliu ca şi director executiv, iar o perioada de timp au lucrat ######### ##### #### nu ar fi
plecat imediat după desemnarea lui #### ########. După ce a plecat ##### #### de la clubul de
fotbal, #### ######## nu putea să îi ia locul pentru că avea cazier fiscal, astfel că a devenit asociat
tatăl său.
Observăm că aceste date intră în conflict cu o altă declaraţie dată de inculpat la data de
03.05.2016, când a afirmat că, în anul 2014, când s-a restras ##### #### din clubul de fotbal,
împreună cu ceilalţi membri ai adunării generale, ar fi propus lui #### ######## să devină
preşedintele adunării generale. Ulterior a aflat că #### ######## a introdus în adunarea general
pe tatăl său şi pe şoferul său, #### #######. #### ######## s-ar fi erijat în calitatea de preşedinte
executiv al clubului, întrucât avea cazier fiscal şi nu putea administra clubul. El nu ar fi putut
reprezenta clubul nici în relaţia cu primăria, cu toate că în fapt a făcut-o, înşelând încrederea
acordată.
Refenind la ultima declaraţie, inculpatul a precizat că acuzaţia adusă în cauză care are la
bază denunţul formulat de #### ######## nu reflectă într-o manieră reală raporturile patrimoniale
dintre inculpat şi #### ########. Referitor la primirea sumelor de 50.000 lei, respectiv de două
ori câte 10.000 lei în cursul anului 2015, a precizat că nu am primit suma de 50.000 lei, iar, pe de
altă parte, persoana acuzată că ar fi adus acea sumă de bani, audiată ca martor în dosar şi trimisă
în judecată pentru mărturie mincinoasă a fost achitată defintiv de către Curtea de Apel Cluj
(instanţa a argumentat de ce nu prezintă relevanţă în cauză autoritatea de lucru judecat a hotărârii
menţionate, respectiv de ce nu a reţinut că remiterea sumei de 10.000 lei la cererea martorei Somay
nu are legătură cu atribuţiile de serviciu ale inculpatului).
În toamna anului 2015, ##### ###### l-ar fi anunţat că documentele justificative din
decontul clubului faţă de primărie au fost emise pentru activitati care nu s-au întâmplat în realitate.
Inculpatul ar fi cerut să fie aduse de la contabilitatea primăriei toate documentele, iar, după ce lea văzut, nu i s-au părut în regulă, astfel că l-a chemat pe şeful de la biroul de audit, ### ####,
căruia i-a solicitat să realizeze un audit la clubul de fotbal. În acest context, a avut o discuţie cu
#### ######## care a spus că vrea să retragă solicitarea de decontare, iar inculpatul i-a comunicat
să nu o retragă şi să se realizeze auditul. În urma auditului a rezultat o sumă nejustificată de 316.000
lei.
Instanţa observă că inculpatul omite să precizeze că în privinţa sumei de 317.000 lei primul
care a sesizat nereguli şi a anunţat primăria a fost chiar martorul #### ######## în luna august
2015. ######### ####### a dispus efectuarea auditului pentru a verifica dacă nu cumva ####
######## s-a înşelat.
Inculpatul a evidenţiat că pentru anul 2016 exista o alocare bugetară pentru finanţarea
capitolului sport, tineret, culte, fiind luată în calcul inclusiv situaţia clubului de fotbal pentru
finanţarea sumei de 1.000.000 lei, pentru început. În contextul nedecontării pentru finanţarea din
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anul precedent, clubul de fotbal nu a mai fost finanţat în anul 2016. Inculpatul a detaliat că erau în
discuţie două sume nedecontate: 316.000 lei decontată iniţial cu nerespectarea legalitătii şi rămasă
de decontat în urma auditului (totuşi, suma era de 317.000 lei şi a fost restituită de Clubul de fotbal
în luna ianuarie 2016, după contractarea de către #### ######## a unui credit de la ######## ###
SA); pentru perioada octombrie 2015 – luna ianuarie 2016 trebuia să facă obiectul decontării suma
de 370.000 de lei. Inculpatul dorea finanţarea clubului de fotbal pentru că echipa avea rezultate,
aflându-se pe primul loc în liga II, astfel că i-a comunicat lui #### ######## că exista alocare
bugetară. În acest sens, inculpatul a susţinut că a generat întâlniri la initiaţiva sa, dar şi la
propunerile lui #### ######## cu specialiştii din cadrul departamentelor primăriei. Inculpatul a
precizat că nu se puteau face eşalonari ale datoriilor provenite din nedecontări, aşa cum propunea
el. Inculpatul l-ar fi rugat să găsească o soluţie, banii constataţi de audit ca fiind sumă nedecontată
să fie restituiţi. În acest sens, #### ######## ar fi luat de la ######## ### S.A. un împrumut.
Suma împrumutată a fost virată în la bugetul local în luna februarie 2016, însă inculpatul aştepta
ca #### ######## să deconteze cealaltă finanţare de 370.000 lei, iar nu cheltuielile realizate în
perioada octombrie 2015 – februarie 2016. Imediat rezolvarea problemei cu primul decont, a
apărut surpriza că #### ######## nu a putut să deconteze a doua sumă finanţată.
Într-adevăr, în luna februrarie 2016 exista o nouă sumă nedecontată, însă aceasta era în
valoare de cca. 60.000 lei, după cum reiese din declaraţiile martorului ####### ######, director
al Direcției Juridice și Administrație Publică din cadrul Primăriei Municipiului #### Mare.
Pe fondul discuţiilor din cadrul aparatului administrativ al Primăriei Municipiului ####
Mare, secretara municipiului i-ar fi recomandat inculpatului să nu promoveze un astfel de proiect
de hotărâre, chiar dacă era rezolvată prima datorie, astfel că ar fi decis să nu promoveze un astfel
de proiect, care oricum nu ar fi primit viza de legalitate.
Instanţa observă însă că în discuţiile purtate exclusiv între inculpat şi #### ########
înregistrate de #### cu telefonul mobil, inculpatul promitea finanţare de la bugetul local pentru
clubul de fotbal, fără să ţină cont de recomandările persoanelor care ocupau funcţii în aparatul
propriu al primăriei.
Referitor la acuzaţii, inculpatul nu le-a recunoscut, considerându-şe „nişte eschrocherii ale
lui #### ########”, considerând că era „foarte simplu să mă scoată din joc fiind cel mai mare
creditor al lui, să se folosească de situaţie pentru a scăpa de problemele penale proprii (promovând
denunturi) şi să tranzacţioneze în scop politic cu opozanţii”.
Inculpatul a precizat că în luna ianuarie 2016, ar fi venit la el #### ##### şi i-ar fi spus:
„####### din acest moment nu mai garantez pentru ####”, precizându-i că înainte de acel moment
s-a întâlnit la #### Sporturilor, iar #### ######## l-ar fi întrebat într-o manieră provocatoare dacă
„ţie îţi cere ####### bani de la handbal pentru că mie îmi cere de la fotbal?”.
Referitor la suma de 25.000 euro de care #### ######## ar fi avut nevoie pentru a plăti
anumite datorii în numele EMaramureş faţă de statul roman, precum şi pentru clubul de fotbal,
inculpatul a precizat că la momentul respectiv, #### s-ar fi oferit să ia la solicitarea lui #### un
împrumut de la un prieten ####### din #### Mare, iar inculpatul ar fi acceptat să fie garant al
acelui împrumut. Şi-a asumat să restituie suma de 20.000 euro, urmând ca #### să restituie suma
de 5.000 de euro. #### figura în contract ca împrumutat, însă nu urma sa restituie el împrumutul
(aspect cunoscut de împrumutătorul #######). Nu ar fi apucat sa îi restituie lui ####### decât
10.000 euro din acea sumă.
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Totuşi, instanţa reţine că #### ##### a declarat că împrumutul era în valoare de 20.000
euro şi că #### a venit şi i-a solicitat împrumutul pentru ######### ####### integral (####
######## fiind trimis la martorul #### ##### de către inculpat), apoi #### ######## ar fi folosit
5.000 de euro din respectivul împrumut.
Declaraţiile lui #### ##### şi ale inculpatului nu se coroborează între ele, iar pe de altă
parte sunt contrazise de declaraţiile lui #### ######## şi de procesul-verbal de redare a convorbirii
ambientale înregistrate la data de 25.04.2016 autorizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi,
respectiv de înregistrarea audio de la aceeaşi dată realizată de #### ######## cu propriul telefon.
La întrebările adresate de procuror, inculpatul a arătat că nu îşi aminteşte să se fi întâlnit
cu #### ######## la data de 26.04.2016, anterior momentului în care a venit să-i aducă suma de
30.000 lei.
Pentru că inculpatul ar fi insistat să-i aducă banii, invocând că trebuie să-i restituie lui
####### ###### de la care eu luase banii, #### ######## i-ar fi comunicat inculpatului cu o
săptămână înaintea datei de 26.04.2016 că urmează să restituie banii.
În realitate, înregistrarea audio din data de 14.04.2016 reflectă că inculpatul i-a cerut lui
#### ######## 400.000 lei din contul clubului de fotbal (bani dintr-o sponsorizare de 600.000 lei)
pentru campania electorală care urma să înceapă în luna mai 2016.
La întrebarea „Când aţi ajuns în anexa biroului aţi rupt banderolele cu care erau legate
teancurile de bani?”, inculpatul a susţinut că în zilele anterioare ar fi avut o discuţie ironică la
adresa lui #### pe fondul faptului că îi tot comunica faptul că ar fi urmat să îi aducă banii. La data
de 26.04.2016, #### ar fi intrat în acea anexă a biroului şi ar fi aşezat banii în formă de piramidă.
Inculpatul ar fi venit în anexă, i-ar fi învederat lui #### cu privire la faptul că a fost deranjat de
ironia inculpatului din zilele anterioare si i-ar fi spus că banii trebuie remişi lui #### de la Glasul
Maramureşului, care urma să vină la secretariat şi nu era cazul să facă parada cu privire la modul
de aranjare a banilor. Apoi inculpatul a plecat de acolo, iar #### a plecat în urma sa. Inculpatul nu
ar fi atins banii. Banii erau în bacnote de 50 de lei. Inculpatul a precizat că i s-a părut ciudat că a
venit #### şi a pus banii în acea anexă, deşi de câte ori îi dădea bani inculpatul o făceam în zona
biroului său fără să se ascundă de alţi oameni.
Înregistrările din dosar indică faptul că inculpatul îl bănuia de mult timp de #### ########
că ar avea aparatură de înregistrare asupra sa, respectiv că se temea de un eventual flagrant.
La întrebarea procurorului „Când a intrat #### ###### în birou, eraţi în birou?”, răspunsul
a fost în sensul că „nu aşa s-au întâmplat lucrurile şi nu pot să vă dau detalii la frânturi de detalii,
de altfel precizez că toate informaţiile sunt frânturi, aşa cum s-a întâmplat şi cu înregistrările
efectuate de #### ########, aspecte pe care le probez prin probele prezentate azi în instanţă”.
Inculpatul a arătat că nu i-a remis lui #### ###### suma de 5.000 lei din cea adusă de ####
######## şi a avut o singură discuţie faţă în faţă cu acesta în celălalt birou la secretariat, ocazie în
care i-a transmis secretarei să predea 5.000 lei din suma de bani remisă de către ####.
La întrebarea „Cum justificaţi faptul că martorul #### a zis că dvs. l-ati chemat în birou şi
i-aţi remis 5.000 lei?”, inculpatul a precizat că „nu este important cine îi dă banii efectiv, ci cine
face plata. Dacă eu trimit şoferul să plătească 5.000 lei, înseamnă că eu am făcut plata”.
Totuşi, instanţa observă că şi martorul #### ###### a fost întrebat explicit cine i-a predat
cei 5.000 lei, iar acesta a răspuns că inculpatul în persoană.
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La întrebarea „cum explică mesajul pe care l-a trimis, în timpul flagrantului, către Somay
### #####, << din 30.000 lei din cât a relatat că a dat, de fapt, erau 25.000 lei >>”, inculpatul a
arătat iniţial că nu răspunde la întrebări în care se foloseşte termenul de flagrant, iar ulterior după
reformularea întrebării de către procuror a precizat că în timpul lucrării nu mi s-a comunicat că nu
am dreptul să comunic public situaţia în care eram. Cu 5 minute înainte de a intra procurorii în
sediul primăriei, pe un site local a apărut că procurorii sunt în sediul primăriei. Erau doi ziarişti în
primărie care aşteptau să vină procurorii. Răspunsul la aceasta întrebare se regăseşte la cele
afirmate anterior când eu am prezentat de ce nu se întelegea diferenţa dintre cei 30.000 lei care a
fost adusă de #### şi cei 25.000 lei care s-au găsit efectiv în anexă. I-am trimis mesajul doamnei
Somay pentru că să comunice public pentru că în presă apărea că era vorba de 30.000 lei. Prima
data mi-a scris doamna Somay că a apărut deja în presă despre descinderea de la biroul meu, iar
eu i-am răspuns cu acel mesaj. Precizez că în acele momente am facut şi un live pe care l-am shareuit pe facebook”.
La întrebarea „a aflat de existenţa unui contract de sponsorizare încheiat între ## ### FCM
#### MARE şi compania SC ##### #### #### SRL”, inculpatul a afirmat că nu a văzut niciun fel
de contract de sponsorizare cu vreo firmă şi nu cunoaşte cine era această societate. Inculpatul a
susţinut că nu ar fi dispus niciodată #### ######## de vreun contract de sponsorizare încheiat cu
vreo societate comercială. A avut doar o discutie cu #### despre un contract de sponsorizare cu
societatea RoCredit IFN.
Totuşi, înregistrarea audio din data de 14.04.2016 reflectă contrariul.
La data de 25.04.2016 s-ar fi întâlnit întâmplător cu #### şi #### pe holul sau la
secretariatul primăriei context în care i-ar fi spus lui #### să îşi respecte obligaţia asumată faţă de
####, având în vedere împrumutul luat de #### de la #######, întrucât #### îşi asumase să
plăteasca suma de 5.000 euro împrumutată de ####.
Întâlnirea nu a fost întâmplătoare, ci programată, după cum reiese din înregistrarea audio
din dimineaţa zilei de 25.04.2016.
Referitor la suma de 30.000 lei remisă martorului #####, inculpatul ######### ####### a
susţinut că #### ######## i-ar fi solicitat sprijinul pentru a-şi achita anumite sume restante pentru
jucătorii de la echipa de fotbal. Această sumă la fel ca toate celelalte sume solicitate pentru clubul
de fotbal pe care i le-ar fi dat inculpatul, au fost remise cu titlu de împrumut pentru că aşa îşi
justifica #### solicitările. Inculpatul a mai arătat că ##### era în biroul, întâlnindu-se pe un subiect
total diferit de acesta, context în care l-a chemat pe ##### #### să vină la el să ducă banii la jucători
şi, cunoscând animozităţile dintre ##### şi #### i-a cerut lui ##### sa îl însoţească pe ##### ####
la stadion pentru a se asigura că banii ajung la jucători.
Inculpatul a indicat că, deşi a dat acea sumă de bani cu titlu de împrumut, în contextul în
care #### afirma că primarul nu susţine echipa, a transmis mesajul că banii sunt de la el şi
constituie un sprijin pe care l-a acordat lui #### ######## pentru a-şi rezolva o parte din obligaţiile
pe care le avea faţă de jucători.
Inculpatul a precizat că în alte ocazii a promis şi remis jucătorilor echipei de fotbal anumite
sume de bani fără titlu de împrumut, pentru a-i motiva să câştige anumite meciuri.
Totuşi, martorii #### ########, #### #####, ####### #######, ##### #### ş.a.,
respectiv înregistrările audio nu susţin afirmaţia inculpatului privind acest împrumut, ci că suma
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predată martorilor ##### şi ##### avea semnificaţia juridică a respectării parţiale a unei promisiuni
personale de premiere făcute de inculpat jucătorilor echipei de fotbal în caz de victorie.
Fiind întrebat dacă a ascultat înregistrările puse la dispoziţia organelor de urmărire penală
de către #### ########, inculpatul a relatat următoarele: „Nu confirm acele tipuri de înregistrări
care sunt neveridice, sunt trunchiate, sunt exclusiv pe dialoguri frânte între mine si dl. ####.
Paradoxal, nu mai era nimeni cu noi în dialog, de fiecare dată eram doar eu cu dl. ####. În perioada
2015 – 2016 au fost cel putin 1.000 de întâlniri cu ####, dar nu mai apar alte persoane în discuţiile
înregistrate. Am audiat mai multe înregistrări decât credea #### că are. Înregistrările rezultate în
urma percheziţiei informatice efectuate în cursul judecăţii, nu le-am audiat personal, le-au audiat
doar apărătorii mei pentru că am considerat că poate apăreau chestiuni care excedau cadrului
procesual şi aş fi fost nevoit să le fac publice.
La întrebarea instanţei de ce nu a achiziţionat, în nume personal, trustul de presă, inculpatul
a răspuns că era o chestiune de lipsă de interes şi timp, şi constituia şi o chestiune de credibilitate,
nu putea să achiziţioneze acel trust de presă. În plus, a arătat că nu avea alte impedimente în a
achizitiona acel trust de presă, deoarece din punct de vedere legal putea să realizeze acest demers.
În concluzie, observând că declaraţiile inculpatului cuprind necorelări între ele, respectiv
că nu se coroborează cu alte mijloace de probă administrate în cauză, nici măcar cu declaraţiiile
martorilor propuşi de apărare, instanţa nu poate reţine drept conforme realităţii aspectele relatate
în ansamblul lor. Datele prezentate de inculpat constituie frânturi de realitate cărora li s-a dat o
semnificaţie ce nu are susţinere în materialul probator al cauzei.
Pentru aceste considerente, instanţa reţine în sarcina inculpatului faptele indicate în
secţiunea referitoare la situaţia de fapt, apreciind că există probe care susţin acuzaţiile aduse prin
actul de sesizare dincolo de orice îndoială rezonabilă, cu excepţia actului privind predarea sumei
de 10.000 lei martorei Somay ######### care nu are legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu de către inculpat, în calitate de primar al Muncipiului #### Mare.
6. În drept
#### Dispoziţii legale relevante
Legea nr. Legea ######## a administraţiei publice locale, republicată (M.Of. nr.
123 din 20 februarie 2007), forma în vigoare în anul #########.
Art. 23
(1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în (...)
municipii sunt (...) şi primarii, ca autorităţi executive. (...)
Art. 45
(...)
2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale
consiliului local: a) hotărârile privind bugetul local; (...).
(6) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de
cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii
administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 61
(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. (2) Primarul asigură (...) punerea
în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului,
a hotărârilor consiliului local; (...). (3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa
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sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe
care îl conduce. (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente
funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu
funcţionari publici şi personal contractual. (5) Primarul conduce serviciile publice locale.
Art. 63
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: (...) b) atribuţii
referitoare la relaţia cu consiliul local; c) atribuţii referitoare la bugetul local; (...)
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: a) exercită funcţia de
ordonator principal de credite; b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; (…).
Codul penal în vigoare atât la data faptelor cât şi în prezent
Art. 289 Luarea de mită
(1) Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde
ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase,
în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră
în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie
publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
(…)
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu
se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Art. 35 Unitatea infracţiunii continuate (...)
(1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar
în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul
aceleiaşi infracţiuni.
(...).
Art. 175 Funcţionar public
(1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau
temporar, cu sau fără o remuneraţie:
(...)
b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
(…).
Legea nr. 78/2000
Art. 6
Infracţiunile de luare de mită, prevăzută la art. 289 din Codul penal, (…), se pedepsesc
potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispoziţiile art. 308 din Codul penal se aplică în mod
corespunzător.
#### Încadrarea juridică
Fapta inculpatului ######### ####### care, în calitate de primar al Municipiului ####
Mare, în legătură cu îndeplinirea actelor care intrau în îndatoririle sale de serviciu în baza Legii
nr. 215/2001, cu privire la propunerea de proiecte de hotărâri Consiliului local al Municipiului
#### Mare, punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local şi exercitarea funcţiei de ordonator
principal de credite, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale:
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1) În cursul lunii martie 2015, după ce i-a arătat lui #### ######## un bileţel pe care era
scrisă suma de 50.000 lei, ocazie cu care i-a transmis că în ziua respectivă „îi plăteşte” (în contul
A.C.S. F.C.M. #### Mare unde #### ######## era preşedinte executiv) avansul de 150.000 lei
din suma aprobată prin H.C.L. doar dacă din avansul respectiv îi remite suma de bani scrisă pe
bileţel, iar apoi a primit de la #### ######## suma 50.000 lei în anexa biroului său din primărie,
iar în cursul lunii septembrie 2015, în baza înţelegerii şi condiţionării iniţiale din luna martie 2015,
după ce în baza H.C.L. nr. 369/18.08.2015 s-a încheiat la data de 24.08.2015 între Municipiul ####
Mare şi A.C.S. F.C.M. #### Mare contractul de susţinere financiară înregistrat la Primăria
Municipiului #### Mare sub nr. 23011/24.08.2015, privind alocarea sumei de 600.000 lei, iar în
cursul lunilor august şi septembrie primăria a virat în contul clubului de fotbal o parte din suma
aprobată, #### ######## a remis inculpatului o nouă sumă de bani, 10.000 lei, în aceeaşi
modalitate, în anexa biroului primarului, banii fiind aşezaţi pe un raft;
2) Începând cu luna noiembrie 2015, în contextul în care #### ########, preşedintele
executiv al A.C.S. F.C.M. #### Mare, a solicitat finanţarea clubului de fotbal, inculpatul a
condiţionat propunerea Consiliului local al Municipiului #### Mare vizând alocarea sumei de
1.000.000 lei/1.200.000 lei, de cesionarea pe numele unei persoane ce urma să fie indicată de el
(indicându-l iniţial pe ######## #######) a S.C. ####### ######## ##### S.R.L. care deţinea
două licenţe (de radio şi TV), precum şi a site-ului eMaramureş (deţinut de #### ########); iar
apoi, ulterior pierderii licenţelor menţionate, întrucât interesul inculpatului ######### ####### a
scăzut pentru trustul de presă, în contextul în care alocarea sumei promise lui #### ########
pentru clubul de fotbal nu a avut loc, la data de 14.04.2016 a continuat să condiţioneze alocarea
sumei de bani şi finanţarea clubului de fotbal cu suma de 1.000.000 lei/1.200.000 lei, de remiterea
de către #### ######## a sumei de 400.000 lei, care provenea dintr-o sponsorizare de 600.000 lei
pe care clubul de fotbal a obţinut-o de la S.C. ##### ##### ##### SA., ulterior:
- la data de 25.04.2016, din suma pretinsă de 400.000 lei cu titlu de mită, la solicitarea lui
######### #######, #### ######## remiţând martorului #### ##### #### suma de 5.000 euro
în contul unei datorii pe care inculpatul o avea faţă de o persoană de la care #### #####
împrumutate în interesul inculpatului suma de 20.000 Euro;
- la data de 26.04.2016, din suma de 400.000 lei pretinsă de inculpatul ######### #######
acesta primind de la #### ######## suma de 30.000 lei,
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prev.
de art. 289 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din
C. pen. (două acte materiale).
#### Întrunirea elementelor infracţiunii de luare de mită în cazul faptelor reţinute în sarcina
inculpatului
În primul rând, valoarea protejată de lege în acest caz este reprezentată de onestitatea
persoanei chemate să exercite calitatea de funcţionar public, în sensul legii penale. Practic, legea
protejează relaţiile de serviciu în mod indirect prin garantarea prealabilă valorilor imanente
funcţionarului public, care asigură corectitudinea îndeplinirii atribuţiilor sale.
Luarea de mită are subiect activ special un funcţionar public. În cauză, primarul
municipiului este funcţionar public în sensul art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din C. pen., deoarece
exercită o funcţie publică cu titlu temporar, cu remuneraţie.
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######### ####### a avut calitatea de primar în toată perioada de comitere a infracţiunii
continuate.
Foloasele pretinse în cauză de inculpatul ######### ####### constituie obiectul mitei.
Obiectul mitei a fost reprezentat de sume de bani aparţinând clubului de fotbal al A.C.S.
F.C.M. #### Mare, sume de care clubul a fost lipsit, respectiv de părţile sociale ale unei societăţi
de presă cu patrimoniul aferent, respectiv de un domeniu online cu valoare economică aparţinând
martorului #### ########. Toate sumele de bani efectiv remise inculpatului sau persoanei
desemnate de acesta au aparţinut clubului de fotbal.
Latura obiectivă
Acţiunile inculpatului ######### ####### de pretindere a unor sume de bani ale clubului
de fotbal condus de martorul denunţător, respectiv a unor foloase reprezentate de cesionarea pe
numele unei persoane ce urma să fie indicată de el (indicându-l iniţial pe ######## #######) a
S.C. ####### ######## ##### S.R.L. care deţinea două licenţe (de radio şi TV), precum şi a siteului eMaramureş, deţinut de #### ######## aveau legătură clară cu atribuţiile primarului
decurgând din Legea nr. 215/2001.
Astfel, primarul propunea proiecte de hotărâri consiliului local, asigura punerea în aplicare
a hotărârilor consiliului local şi exercita funcţia de ordonator principal de credite. În cauză, în
perioada în care s-a comis primul act material existau mai multe hotărâri ale consiliului local
privind finanţarea clubului de fotbal, toate propuse de primar, trebuind puse în aplicare de primar.
În perioada în care s-a comis al doilea act material primarul îi comunica martorului ####
########, preşedintele executiv Al A.C.S. F.C.M. #### Mare, că doreşte să propună un proiect
de hotărâre de finanţare a clubului sportiv.
Primarul municipiului a pretins banii şi foloasele pentru a-şi îndeplini în continuare
atribuţiile sale legate de finanţarea clubului de fotbal A.C.S. F.C.M. #### Mare reprezentat de
#### ######## – propunerea în Consiliu local al Municipiului #### Mare a alocării fondurilor
bugetare necesare finanţării clubului de fotbal; aprobarea contractului de susţinere financiară care
trebuia încheiat între municipiu şi club; alocarea avansului de 30% din contractul de susţinere
financiară care depindea strict de ordonatorul de credite, primarul municipiului.
Spre deosebire de vechea reglementare penală pretinderea nu trebuie să fie neapărat
anterioară îndeplinirii actului de către funcţionar.
Municipiul #### Mare era principalul finanţator, astfel că poziţia clubului de fotbal era una
de netă inferioritate în acest raport cu primăria.
Primarul a pretins sume de bani în legătură cu atribuţii legate de finanţare pe care le
îndeplinise, respectiv care urmau a fi îndeplinite (în cazul primului act material) şi a condiţionat
continuarea finanţării de îndeplinirea de către reprezentantul clubului a solicitărilor sale financiare
(remiterea unor sume de bani din finanţările atribuite de la bugetul local al Municipiului ####
Mare) şi a altor interese patrimoniale (controlul asupra unei societăţi comerciale şi licenţelor de
radio şi TV aferente, respectiv asupra unui site de presă de interes politic pentru inculpat).
Astfel, în cazul primei acţiuni reţinute în sarcina inculpatului, a existat un prim act de
pretindere după îndeplinirea atribuţiilor primarului legate de finanţarea clubului de fotbal, însă
pretinderea a fost legată şi de îndeplinirea a unui act viitor (virarea avansului de 30% şi continuarea
finanţării) ce intra în atribuţiile primarului.
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Instanţa face precizarea că norma penală actuală sancţionează şi recompensarea
funcţionarului public pentru îndeplinirea în condiţiile legii a unui act care intră în atribuţiile sale
de serviciu (primirea de foloase necuvenite nemaifiind reglementată şi sancţionată distinct –
aceasta regăsindu-se în tipicitatea infracţiunii de luare de mită).
Faptul că ulterior pretinderii s-a realizat şi primirea sumelor de bani în două etape la un
interval mare de timp unul de altul (între cele două acte de primire) nu prezintă înrâurire în planul
tipicităţii faptei, întrucât luarea de mită este o infracţiune de consumare anticipată, consumânduse în momentul pretinderii, incriminată alternativ de legea penală.
Astfel, următoarele două acte de primire în baza pretinderii iniţiale nu mai prezentau
relevanţă penală distinctă, fapta consumându-se la momentul pretinderii. Aceste două acte de
primire, fie şi în împrejurări diferite, nu puteau reprezenta nici acţiuni distincte ale infracţiunii
continuate din acelaşi considerente.
În cazul celei de-a doua acţiuni reţinute în sarcina inculpatului ######### #######,
pretinderea a avut loc înainte de îndeplinirea actului care intra în atribuţiile de serviciu ale
primarului, anume propunerea de alocare a sumei de 1.000.000 / 1.200.000 lei din bugetul local
pentru finanţarea clubului de fotbal care ar fi urmat să fie iniţiată de primar şi adresată Consiliului
local al Muncipiului #### Mare, în pofida opoziţiei persoanelor cu funcţii de conducere în aparatul
propriu al primăriei pentru considerente de legalitate (clubul de fotbal nu ar fi îndeplinit condiţia
referitoare la decontarea integrală a sumelor finanţate anterior şi existenţa unor datorii faţă de
bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale).
Ca atare, în discuţie era şi problema că pretinderea folosului ar fi fost în legătură cu
îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor de serviciu ale primarului. Totuşi, câtă vreme acest aspect
al nelegalităţii finanţării în cazul existenţei unor datorii nedecontate faţă de autoritatea locală şi a
unor datorii faţă de bugetul general consolidat nu rezulta expressis verbis din actele normative
relevante, iar autoritatea locală mai finanţase anterior clubul de fotbal în pofida existenţei acestor
datorii, chestiunea apare ca fiind de oportunitate, iar nu de legalitate. Astfel, pretinderea avea
legătură cu îndeplinirea unui act care intra în îndatoririle de serviciu ale primarului.
Obiectul mitei a fost modificat în timp de către inculpat, întrucât acesta a realizat că nu mai
este posibilă îndeplinirea folosului pretins iniţial (anume cesiunea părţilor sociale ale societăţii
care pierduse licenţele de interes pentru inculpat). Această novaţie ilicită nu putea conduce însă la
reţinerea unei acţiuni distincte care să formeze infracţiunea continuată, întrucât era vorba în fapt
de acelaşi act de pretindere iniţial novat de către inculpat şi martorul denunţător.
Cele două acte de primire a unei părţi din suma de bani pretinsă (într-o împrejurare
anterioară) nu pot fi văzute ca acţiuni distincte ale infracţiunii continuate din aceleaşi considerente
indicate în cazul primului act material de luare de mită.
Astfel, cele două acţiuni de luare de mită care formează o unitate legală de infracţiune s-au
consumat la momentul pretinderii mitei, anume în luna martie 2015 şi în luna noiembrie 2015.
Observând că ambele acţiuni de pretindere au urmărit îndeplinirea aceleiaşi atribuţii de
serviciu, reţinând intervalul de timp scurs între cele două acţiuni şi voinţa inculpatului, instanţa
reţine că cele două acţiuni care văzute separat întrunesc elementele constitutive ale aceleiaşi
infracţiuni au fost comise în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, astfel că se va reţine unitatea
legală de infracţiune – infracţiunea continuată, două acte materiale – art. 35 alin. (1) din C.pen.
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Faptul că inculpatul a urmărit prin al doilea act material să readucă (într-o primă fază) sub
controlul său direct un bun/folos (în sens larg) – trustul de presă (cu licenţele TV şi radio) şi siteul online – achiziţionat de iure pe numele martorului denunţător şi al tatălui acestuia, în baza unei
înţelegeri iniţiale că martorul va acţiona sub controlul şi supraveghere inculpatului, înţelegere
încălcată de martor, nu înlătură tipicitatea faptei.
Ceea ce legea preîntâmpină prin incriminarea luării de mită este folosirea atribuţiilor de
serviciu pentru obţinerea oricărui folos. Readucerea „bunului” sub controlul inculpatului constituia
în sine un folos, cu valoare patrimonială (de altfel folosul poate fi şi nepatrimopnial în cazul
infracţiunii de luare de mită). Astfel, faptul că iniţial inculpatul era şi se comporta ca proprietarul
real, de facto, al trustului de presă nu prezintă înrâurire în planul reţinerii infracţiunii de luare de
mită.
Banii solicitaţi în ultima etapă (suma de 400.000 lei) erau destinaţi campaniei electorale,
dar nici acest aspect nu prezintă înrâurire în planul laturii obiective a infracţiunii.
Instanţa a reţinut anterior că modul în care s-au petrecut faptele indică o înţelegere
prealabilă între respectiva societate şi inculpat, cel mai probabil privind finanţarea în condiţii
ilegale a campaniei electorale. Inculpatul a folosit clubul de fotbal ca paravan şi a condiţionat
finanţarea de la bugetul local de remiterea a 400.000 lei din sponsorizarea respectivă. ####
######## şi clubul de fotbal nu erau parte la această înţelegere.
Aceste chestiuni nu prezintă înrâurire în planul infracţiunii de luare de mită, întrucât fapta
ar rămâne tipică şi în această ipoteză. Odată intraţi banii în contul clubului de fotbal cu titlu de
finanţare, banii aparţineau clubului de fotbal.
Întrucât infracţiunea de luare de mită este o infracţiune de pericol abstract, legătura de
cauzalitate reiese din materialitatea faptei.
În plan subiectiv, infracţiunea a fost comisă cu intenţie directă, întrucât inculpatul a
prevăzut şi a dorit urmările infracţiunii.
Legea nu impune cerinţe privind scopul sau mobilul comiterii faptei, fiind suficient ca fapta
să fie intenţionată din punct de vedere subiectiv.
#### Neîntrunirea condiţiilor de tipicitate în ceea ce priveşte actul din luna iulie 2015
reţinut în actul de sesizare
În esenţă, procurorul a reţinut că, în luna iulie 2015, după ce Primăria Municipiului ####
Mare a virat în contul clubului de fotbal suma de aproximativ 80.000 lei, #### ######## ar fi fost
contactat telefonic de către Somay ########, care i-a comunicat că a discutat cu inculpatul
######### ####### (plecat în străinătate în acel moment) şi acesta a spus că o poate rezolva cu
suma de 10.000 lei, deoarece are bani (referindu-se la suma care a fost virată de primărie), astfel
că #### ########, înţelegând că este vorba de o nouă solicitare formulată de inculpatul
######### ####### de a-i remite o parte din banii viraţi de primărie, i-a dat lui Somay ########,
prin intermediul lui Czigler ##### - angajată la EMaramureş, suma de 10.000 lei:
În cauză, inculpatul ######### ####### nu i-a transmis lui #### ######## o solicitare
directă de remitere a sumei de bani către Somay #########, acest aspect fiind dedus de către ####
########.
Probele au reliefat că #### a fost sunat de către inculpat care era în străinătate și care i-a
comunicat că va fi contactat de către Somay ######### (fără alte detalii). Apoi a fost contactat de
Somay #########.
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În cursul aceleiași zile l-a contactat telefonic Somay ######### care i-a spus că știe că are
bani și că are nevoie de 10.000 lei. Nu a întrebat-o de unde știe pentru că era evident că aflase de
la inculpat. #### ######## era în concediu în acea zi, astfel că i-a spus acesteia să vină la el acasă
pentru a-i da suma respectivă. Avea suma solicitată pentru că scosese din contul clubului o sumă
mai mare.
Aşa cum instanţa a precizat anterior, pentru a reprezenta infracţiunea de luare de mită,
pretinderea sau primirea folosului, fie şi pentru altul, trebuie să aibă legătură cu îndeplinirea,
neîndeplinirea, urgentarea, întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale
funcţionarului public sau să aibă legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.
În cadrul factual stabilit de probele administrate, acestă legătură este incertă. Singurul
element factual sigur este faptul că anterior momentului în care a fost contactat de martora Somay
(cu câteva zile anterior), clubul de fotbal primise o parte din finanţarea de la primărie. Relaţiile
financiare dintre inculpat, #### ######## şi Somay ######### erau deosebit de complexe în acea
perioadă (luna iulie 2016), punctul comun fiind trustul de presă finanţat de inculpat prin
intermediul celorlalţi doi.
Ca atare, chiar dacă instanţa ar reţine că ar exista suficiente probe din care să se
concluzioneze că o asemenea remitere a sumei de 10.000 lei ar fi avut loc către Somay #########,
prin intermediul lui Czigler #####, în cursul lunii iulie 2015, nu se poate stabili dincolo de orice
îndoială rezonabilă că inculpatul ######### i-ar fi cerut lui #### ######## să-i dea bani martorei
Somay din contul clubului de fotbal în legătură cu atribuţiile primarului legate de finanţarea acestui
club.
Aşadar, instanţa nu poate reţine în sarcina inculpatului aceast act de pretindere şi remitere
a sumei de 10.000 lei, întrucât actul văzut separat nu este tipic infracţiunii de luare de mită, nefiind
prevăzut de legea penală.
Totuşi, acest act nu a fost calificat de procuror ca o acţiune distinctă de luare de mită, astfel
că nu se impune a fi dispusă o soluţie distinctă în privinţa sa.
7. Individualizarea pedepsei
La individualizarea pedepselor, instanţa va porni de la criteriile generale de individualizare
prevăzute de art. 74 din C. pen.: gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului,
ambele evaluate după subcriteriile: împejurările, modul de operare, mijloacele folosite, starea de
pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe
ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor
care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în
cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și social.
Luarea de mită comisă în concret de inculpatul ######### ####### este o faptă de o
gravitate ridicată, având în vedere forma continuată, durata în timp a conduitei ilicite (care nu se
confundă cu momentele consumării celor două acţiuni separate ale infracţiunii continuate), din
martie 2015 până în aprilie 2016, obiectul mitei solicitate şi valoarea ridicată a acesteia, natura
acesteia, modalitatea concretă de săvârşire (prin presiuni asupra martorului denunţător), funcţia
publică ocupată vremelnic de inculpat, natura îndatoririlor de serviciu în legătură cu care s-a
pretins mita.
În plus, instanţa are în vedere că o parte din mita pretinsă se referea la redobândirea
controlului asupra celui mai important trust de presă din Municipiul #### Mare de către primarul
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unui municipiu reşedinţă de ###### ########### # ####### ## ###### ##### ## ############
### ## #### ######### ###### ###### ### ########## #### #### ### ############ ## #####
####### ## #########.
Totodată, are în vedere că suma de 400.000 lei pretinsă în ultima etapă martorului
denunţător dintr-o sponsorizare oferită clubului de fotbal era destinată campaniei electorale. Or,
alegerile locale, la fel ca şi celalalte categorii de alegeri, trebuie finanţate din fonduri licite,
transparente, aspect primordial într-o societate democratică.
În planul conduitei procesuale, într-o primă fază a procedurii inculpatul a încercat să inducă
în eroare organele judiciare privind faptul că o parte din suma remisă de #### ######## nu ar fi
ajuns la el.
În al doilea rând, conduita inculpatului faţă de martorul denunţător a fost cel puţin
intimidantă (aspect consemnat în anumite încheieri de şedinţă). De asemenea, inculpatul a folosit
în cursul procesului notorietatea sa la nivelul localităţii #### Mare şi presa locală pentru a susţine
că ar fi fost victima sistemului judiciar şi a serviciilor secrete în conivenţă cu martorul denunţător,
atrăgând nu doar un val de simpatie din partea propriului electoral, ci şi numeroase acţiuni şi petiţii
adresate instanţelor învestite cu soluţionarea cauzei în diferite proceduri sau etape, pentru a
determina o situaţie juridică favorabilă acestuia.
Există şi aspecte pozitive: inculpatul s-a prezentat la marea majoritate a termenelor de
judecată, în cadrul unui proces de durată cu cca. 100 de termene în total. Lipsa sa a fost justificată
prin înscrisuri. Totodată, în limitele dreptului de a nu se autoincrimina inculpatul a colaborat cu
organele judiciare.
Un alt aspect pozitiv este reprezentat de faptul că nu are antecedente penale.
Totodată, ######### ####### este o persoană tânără în vârstă de 43 de ani, cetăţean
român, cu studii postuniversitare, integrată în societate, politician, în prezent fiind în continuare
primarul Municipiului #### Mare.
În cauză nu sunt incidente circumstanţe de atenuare sau agravare a faptei sau alte cauze de
modificare a limitelor legale de pedeapsă, cu excepţia formei continuate (art. 36 alin. (1) din C.
pen.).
În continuare, instanţa va avea în vedere şi timpul scurs de la data comiterii faptelor şi
durata mare a procesului (inclusiv din motive care nu au ţinut de conduita procesuală a
inculpatului).
Inculpatul nu a recunoscut comiterea faptelor, susţinând nereal că ar fi fost victima unei
înscenări organizatre de martorul denunţător în colaborare cu organele judiciare şi alte organe ale
statului.
Pentru aceste motive, în pofida gravităţii ridicate a faptei, instanţa pornind de la limitele de
pedeapsă (de la 3 la 10 ani închisoare) va aplica o pedeapsă peste limita minimă de pedeapsă
prevăzută de lege, dar sub media limitelor de pedeapsă legale, fără a fi necesară sporirea
determinată de reţinerea formei continuate a infracţiunii.
În raport de durata pedepsei, singura modalitate de executare posibilă este în regim de
detenţie.
8. În concluzie, în temeiul art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., instanţa va condamna
inculpatul ######### ####### la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea
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infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) din C. pen. rap. la art.
6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (două acte materiale).
În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi alin. (2) din C. pen., va interzice inculpatului
exercitarea, pe o durata de 4 ani, începând cu data executării sau considerării ca executate a
pedepsei principale, cu titlu de pedeapsă complementară, a următoarelor drepturi: de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat; de a ocupa funcţia de primar.
În acest sens, instanţa reţine că pedeapsa complementară menţionată este obligatorie în
cazul infracţiunii de luare de mită.
Totodată, pedeapsa complementară este necesară pentru a preîntâmpina comiterea a altor
infracţiuni similare, respectiv proporţională cu gravitatea faptei. Pe de altă parte, inculpatul este
nedemn în ocuparea oricărei funcţii publice, având în vedere natura infracţiunii şi gravitatea
acesteai.
În temeiul art. 65 alin. (1) din C.p. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., pentru
aceleaşi considerente, va interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie,
începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri până la data executării sau considerării
ca executate a pedepsei principale, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de
pedeapsă complementară.
Deducerea măsurilor preventive privative de libertate
Instanţa reţine că prin ordonanţa nr. ###/P/2015 din data de 26.04.2016, s-a dispus reţinerea
inculpatului ######### ####### pe o durată de 24 de ore de la data de 26.04.2016, ora 21:15,
până la data de 27.04.2016, ora 21:00.
Prin încheierea penală nr. ###/C/27.04.2016 s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului
pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 27.04.2016. Măsura preventivă a fost menţinută
succesiv în etapa camerei preliminare până la data de 10.08.2016. Astfel, prin încheierea penală
nr. ###/10.08.2016 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Cluj s-a dispus
înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând cu data
de 10.08.2016.
Arestul la domiciliu a fost menţinut succesiv până la data de 22.12.2016. Astfel, prin
încheierea penală nr. ###/J/14.12.2016 a Tribunalului Cluj – Secţia penală s-a dispus înlocuirea
arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, începând cu data rămânerii definitivă a
încheierii. Prin încheierea penală nr. ###/22.12.2016 a Curţii de Apel Cluj s-au respins
contestaţiile formulate de procuror şi inculpat împotriva acestei încheieri.
Prin încheierea penală nr. ##/J/19.01.2018 a Tribunalului Cluj – Secţia penală, definitivă
prin decizia penală nr. ##/25.01.2018 a Curţii de Apel Cluj a fost revocată măsura controlului
judiciar dispus faţă de inculpat.
Ca atare, în baza art. 72 din C. pen. şi art. 404 alin. (4) lit. a) din C. proc. pen., instanţa va
scădea din durata pedepsei de 5 ani închisoare aplicate inculpatului durata reţinerii (dispuse prin
ordonanţa nr. ###/P/2015 din data de 26.04.2016) a arestării preventive (dispuse prin încheierea
penală nr. ###/C/27.04.2016 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj,
prelungită şi menţinută ulterior), respectiv a arestului la domiciliu (dispusă prin încheierea penală
nr. ###/10.08.2016 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Cluj, menţinută
ulterior), perioadă de la 26.04.2016 la 22.12.2016.
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Măsuri asigurătorii
Prin ordonanţa din data de 18.05.2016 emisă în dosarul nr. ###/P/2015 s-a dispus luarea
măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asigurător asupra autoturismului marca
PORSCHE CAYENNE S 9PA EL 22, cu seria şasiu WP1ZZZ9PZ8LA52593, cu număr de
înmatriculare #########, proprietatea inculpatului ######### ####### şi asupra terenului
intravilan în suprafaţă de 74 mp, din Municipiul #### Mare, #### ########## ### #, înscris în
CF 106511 #### Mare, nr. topo 106511 şi a terenului intravilan în cotă de 9/788 parte aferentă
parcării nr. 2, din Municipiul #### Mare, #### ########## ### #, înscris în CF 106512 ####
Mare –B118, nr. topo 106512, proprietatea inculpatului ######### ####### până la concurenţa
sumei de sumei de 75.000 lei şi 5.000 euro. Sechestrul a fost instituit în vederea restituirii sumelor
de 75.000 lei şi a sumei de 5.000 euro către #### ########.
Prin procesul-verbal din data de 18.05.2016 s-a procedat la aplicarea sechestrului
asigurător, autoturismul fiind evaluat la suma de 50.000 euro, iar cele două terenuri la suma de
10.000 euro, potrivit aprecierii inculpatului.
Legea nr. 6/2021 a intrat în vigoare la data de 28.02.2021, când prezenta cauză se afla în
cursul judecăţii, astfel că termenul de 1 an prevăzut de art. 2502 din C. proc. pen. introdus prin
această lege a început să curgă la data de 28.02.2021, când a intrat în vigoare această lege (urmând
să se împlinească la data de 28.02.2022).
Observăm că potrivit art. 25 din Legea nr. 6/2021, prezenta lege intră în vigoare la 10 zile
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar legea a fost publicată în
Monitorul Oficial cu numărul 167 din data de 18 februarie 2021.
În conformitate cu art. 2502 din C.p.p. (introdus prin Legea nr. 6/2021, publicată Monitorul
Oficial nr. 167 din 18 februarie 2021), în tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de
cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni
în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au
determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menţinerea,
restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art.
250 şi 2501 aplicându-se în mod corespunzător.
Potrivit art. 249 alin. (4) şi (5) din C.p.p., măsurile asigurătorii în vederea confiscării
speciale se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în
proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate; măsurile asigurătorii
pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau
inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a
acestora.
Această noţiune de ”până la concurenţa valorii probabile” indică faptul că bunurile asupra
cărora se instituie sechestru trebuie să aibă o valoare cât mai apropiată de cea estimată a
prejudiciului sau de cheltuielile judiciare estimate, putându-se institui, într-adevăr, sechestru
asupra unui bun de o valoare mai mare decât prejudiciul doar în situația în care nu este posibilă
instituirea sechestrului asupra unei părţi a bunului inculpatului sau dacă nu există în patrimoniul
inculpatului bunuri de o valoare mai mică, mai apropiată de cea a prejudiciului sau cheltuielilor
judiciare estimate.
În cauză, măsura a fost luată pentru garantarea confiscării speciale nu şi pentru ganrantarea
cheltuielilor judiciare, cu toate că acestea au un cuantum ridicat (în total 40.000 lei).
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De la data luării măsurilor asigurătorii până în prezent nu au intervenit elemente de fapt
care să justifice înlăturarea măsurii asigurătorii. Raţiunile iniţiale se menţin în continuare şi trebuie
extinse şi pentru garantarea cheltuielilor judiciare.
Aşadar, în baza art. 397 alin. (4) rap. la art. 2502 din C. proc. pen., instanţa va dispune
menţinerea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 18.05.2016 emisă în dosarul
nr. ###/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj asupra: autoturismului marca Porsche
Cayenne S 9PA EL 22, cu seria şasiu WP1ZZZ9PZ8LA52593, cu număr de înmatriculare
#########, proprietatea inculpatului ######### #######; terenului intravilan în suprafaţă de 74
mp, din Municipiul #### Mare, #### ########## ### #, înscris în CF 106511 #### Mare, nr. topo
106511 şi a terenului intravilan în cotă de 9/788 parte aferentă parcării nr. 2, din Municipiul ####
Mare, #### ########## ### #, înscris în CF 106512 #### Mare – B118, nr. topo 106512,
proprietatea inculpatului ######### #######, până la concurenţa sumei de 65.000 lei şi 5.000
euro cu privire la care s-a dispus confiscarea specială.
Va dispune ca sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa din data de 18.05.2016 emisă
în dosarul nr. ###/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj să garanteze şi executarea
cheltuielilor judiciare în cuantum de 40.000 lei.
Confiscarea specială
În baza art. 289 alin. (3) din C. pen., banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse
confiscării, iar gând acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
În cauză, se impun a fi confiscate sumele efectiv primite de inculpatul ######### #######
şi de #### ##### (fără să cunoască natura sumei primite), în baza solicitării adresate de inculpatul
Cherechesş.
Trebuie confiscate suma de 50.000 lei remisă inculpatului în luna martie 2015, suma de
10.000 lei remisă inculpatului în luna septembrie 2015, suma de 5.000 euro remisă lui #### #####
la solicitarea inculpatului la data de 25.04.2016, respectiv suma de 5.000 lei parte din suma de
30.000 lei remisă inculpatului la data de 26.04.2016, nerecuperată la momentul realizării
flagrantului.
Aceste sume de bani nu pot fi restituite denunţătorului #### ######## în condiţiile art. art.
290 alin. (4) din C. pen. din următoarele considerente:
- niciuna dintre sumele remise de #### ######## inculpatului nu au aparţinut
denunţătorului, ci clubului de fotbal A.C.S. F.C.M. #### Mare (desfiinţat în anul 2016);
- suma de 60.000 lei a fost predată inculpatului anterior denunţului în cauză.
Suma de 10.000 lei remisă martorei Somay nu poate fi confiscată câtă vreme acuzaţia în
această privinţă a fost înlăturată de instanţă.
Pe de altă parte, suma de 5.000 lei remisă lui #### în clontul unei datorii a inculpatului,
constituie în fapt un avantaj patrimonial egal livrat inculpatului, astfel că de la inculpat trebuie
confiscate bani şi bunuri în echivalent.
Aşadar, instanţa va dispune confiscarea de la inculpatul ######### ####### a sumei totale
de 65.000 lei şi 5.000 euro, urmând ca în cazul în care nu se găsesc sumele menţionate, confiscarea
să se realizeze prin echivalent.
Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică şi restituirea unor bunuri
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În baza art. 146 alin. (3) din C.proc.pen., va dispune conservarea prin arhivare odată cu
dosarul cauzei la sediul instanţei, în loc special amenajat, cu asigurarea confidenţialităţii, a
suporturilor optice conţinând materialele rezultate din supravegherea tehnică şi a copiilor acestora.
În baza art. 397 alin. (3) din C. proc. pen. rap. la art. 255 din C. proc. pen., instanţa va
dispune restituirea, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, către martorul #### ########
a telefonului mobil marca Apple, model iPhone 5S, seria IMEI ##############8, predat
organelor judiciare în cursul urmăririi penale.
Cheltuieli judiciare
În primul rând, dispunându-se o soluţie de condamnare, inculpatul are obligaţia de a
suporta cheltuielile judiciare, în măsura vinovăţiei sale infracţionale.
Cheltuielile judiciare din cursul camerei preliminare şi al judecăţii au un cuantum ridicat
din următoarele motive:
- în camera preliminară s-au respins cererile şi excepţiile formulate şi au existat numeroase
proceduri asociate (verificări ale măsurilor preventive şi cereri de revocare/înlocuire a măsurilor
preventive, în măsura în care au fost respinse) şi s-au realizat numeroase acte de procedură; există
peste 20 de volume de cameră preliminară şi asociate camerei preliminare;
- în faza judecăţii, există peste 20 de volume în această fază sau asociate judecăţii; au fost
audiate zeci de persoane, probatoriu fiind readministrat de două ori la solicitarea inculpatului (în
raport de schimbarea titularului completului de judecată); s-a efectuat expertiză criminalistică,
percheziţie informatică, au fost realizate sute de proceduri de citare/comunicare cu diferite
persoane, au fost emise şi transmise zeci de mandate de aducere a unor persoane la audieri, s-au
desecretizat înscrisuri, s-au efectuat mai multe comisii rogatorii etc.
În concluzie, în baza art. 398 din C. proc. pen. rap. la art. 274 alin. (1) din C. proc. pen.,
instanţa va obliga inculpatul ######### ####### la plata sumei de 40.000 lei, cu titlu de cheltuieli
judiciare către stat (suma de 3.000 lei în cursul urmăririi penale, 7.000 lei în cursul camerei
preliminare şi al procedurilor asociate acestei faze procesuale, respectiv suma de 30.000 lei în faza
judecăţii şi în procedurile asociate).
9.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
H O T Ă R Ă Ș T E:
#### În temeiul art. 396 alin. (2) din C. proc. pen.,
Condamnă inculpatul ######### ####### – fiul lui #####-####### şi #######, născut la
data de ##########, în Mun. #### Mare, domiciliat în Mun. #### Mare, #### #############
### ##, #### #########, CNP #############, cetăţean român, în vârstă de 43 de ani, cu studii
superioare, primar al Muncipiului #### Mare, fără antecedente penale – la pedeapsa de 5 (cinci)
ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 289
alin. (1) din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. (două
acte materiale).
#### În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi alin. (2) din C. pen.,
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Interzice inculpatului exercitarea, pe o durata de 4 ani, cu titlu de pedeapsă complementară,
începând cu data executării sau considerării ca executate a pedepsei principale, a următoarelor
drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; de a ocupa o funcţie
care implică exerciţiul autorităţii de stat; de a ocupa funcţia de primar.
#### În temeiul art. 65 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen.,
Interzice inculpatului exercitarea, cu titlu de pedeapsă accesorie, începând cu data
rămânerii definitive a prezentei hotărâri până la data executării sau considerării ca executate a
pedepsei principale, a aceloraşi drepturi a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă
complementară.
#### În baza art. 72 din C. pen.,
Scade din durata pedepsei de 5 ani închisoare aplicate inculpatului durata reţinerii (dispuse
prin ordonanţa nr. ###/P/2015 din data de 26.04.2016) a arestării preventive (dispuse prin
încheierea penală nr. ###/C/27.04.2016 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul
Tribunalului Cluj, prelungită şi menţinută ulterior), respectiv a arestului la domiciliu (dispusă prin
încheierea penală nr. ###/10.08.2016 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curţii de
Apel Cluj, menţinută ulterior), perioadă de la data de 26.04.2016 până la data de 22.12.2016.
#### În baza art. 397 alin. (4) rap. la art. 2502 din C. proc. pen.,
Dispune menţinerea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din data de 18.05.2016
emisă în dosarul nr. ###/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj asupra:
- autoturismului marca Porsche Cayenne S 9PA EL 22, cu seria şasiu
WP1ZZZ9PZ8LA52593, cu număr de înmatriculare #########, proprietatea inculpatului
######### #######,
- terenului intravilan în suprafaţă de 74 mp, din Municipiul #### Mare, #### ##########
### #, înscris în CF 106511 #### Mare, nr. topo 106511 şi a terenului intravilan în cotă de 9/788
parte aferentă parcării, nr. 2, din Municipiul #### Mare, #### ########## ### #, înscris în CF
106512 #### Mare – B118, nr. topo 106512, proprietatea inculpatului ######### #######,
până la concurenţa sumei de 65.000 lei şi 5.000 euro cu privire la care s-a dispus
confiscarea specială.
Dispune ca sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa din data de 18.05.2016 emisă în
dosarul nr. ###/P/2015 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj să garanteze şi executarea cheltuielilor
judiciare în cuantum de 40.000 lei.
#### În baza art. 289 alin. (3) din C. pen.,
Dispune confiscarea de la inculpatul ######### ####### a sumei totale de 65.000 lei şi
5.000 euro, urmând ca în cazul în care nu se găsesc sumele menţionate, confiscarea să se realizeze
prin echivalent.
#### În baza art. 146 alin. (3) din C.proc.pen.,
Dispune conservarea prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în loc special
amenajat, cu asigurarea confidenţialităţii, a suporturilor optice conţinând materialele rezultate din
supravegherea tehnică şi a copiilor acestora.
#### În baza art. 397 alin. (3) din C. proc. pen. rap. la art. 255 din C. proc. pen.,
Dispune restituirea, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, către martorul ####
######## a telefonului mobil marca Apple, model iPhone 5S, seria IMEI ##############8,
predat organelor judiciare în cursul urmăririi penale.
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#### În baza art. 398 din C. proc. pen. rap. la art. 274 alin. (1) din C. proc. pen.,
Obligă inculpatul ######### ####### la plata sumei de 40.000 lei, cu titlu de cheltuieli
judiciare către stat (suma de 3.000 lei în cursul urmăririi penale, 7.000 lei în cursul camerei
preliminare şi al procedurilor asociate acestei faze procesuale, respectiv suma de 30.000 lei în faza
judecăţii şi în procedurile asociate).
9.10. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, pentru procuror şi inculpat.
9.11. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 24.02.2022.
PREŞEDINTE,
##### ###### #####

GREFIER,
######### #####

#####

Red. # ex./jud. ######/01.09.2021-24.02.2022
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