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Dosar nr.6/P/2017

ORDONANŢĂ

de clasare după începerea urmărării penale şi de declinare a competenţei
22.11.2017

Procuror militar, colonel magistrat Gheorghe Stanciu, din cadrul 

Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -  Secţia Parchetelor 

Militare,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai 

sus, privind pe numiţii:

- colonel Croitoru Claudiu Cristian, colonel Enache Lucian, colonel 

Băcioiu Marius Constantin, colonel (rez) Drăgan Iulian, colonel (rez) Teacă 

Marius, maior Bulz Dragoş, maior Nicolcioiu Arthur Constantin, maior 

Daragus Zoltan-Attila, maior Coşman Valentin Alexandru, căpitan Chiţuc 

Mariana, căpitan Grosu Adrian, căpitan (rez) Dogaru Radu ;

- Nica Iulian Marius -  procuror, Iordache Ovidiu - ofiţer de poliţie, 

Bucurenciu Sandu Mihai -  ofiţer de poliţie şi Feticu Nicolae -  ofiţer de 

poliţie, în care se efectuează cercetări sub aspectul infracţiunilor de abuz în 

serviciu prev. şi ped. de art. 297 alin. 1. C.pen., fals intelectual, prev. şi ped.
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de art. 321 alin . 1 C.pen. şi constituirea unui grup infracţional organizat, prev. 

şi ped. de art. 367 alin.l C.pen.

C O N S T A T :

La data de 18.04.2017, în cadrul Secţiei Parchetelor Militare a fost 

înregistrat dosarul penal cu numărul de mai sus, declinat spre competentă 

soluţionare de către Secţia de urmărire penală şi criminalistică.

Decimarea competenţei de soluţionare a avut ca temei legal calitatea 

unora dintre persoanele cercetate, respectiv aceea de lucrători cu statut de 

cadre militare din cadrul Serviciului Român de Informaţii Braşov.

în fapt, la data de 22.06.2015, persoanele vătămate Sturdza Paltin 

Gheorghe şi Zaharia Gabriela Rodica au depus plângere penală la Parchetul de 

pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -  Secţia de urmărire penală şi 

criminalistică, prin care au solicitat efectuarea de cercetări sub aspectul 

săvârşirii infracţiunilor de inducere în eroare a organelor judiciare prev. şi ped. 

de art. 268 alin.2 C.pen., abuz în serviciu prev. şi ped. de art.297 alin.l C.pen., 

fals intelectual în formă continuată prev. şi ped. de art. 321 alin.l C.pen. cu 

aplic. art. 36 alin.l C.pen. şi constituirea unui grup infracţional organizat prev. 

şi ped. de art. 367 alin.l C.pen.

Totodată, persoanele vătămate au solicitat cercetarea procurorului Nica 

Iulian Marius şi pentru infracţiunea de represiune nedreaptă prev. şi ped. de 

art. 283 alin. 1 şi 2 C.pen.

Persoanele vătămate au reclamat faptul că, magistratul procuror 

împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară menţionaţi s-au constituit într-un grup 

infracţional organizat, au produs şi ticluit probe nereale care să le dovedească 

vinovăţia pentru faptele de natură penală pe care nu le-au săvârşit, au 

îndeplinit în mod defectuos actele de urmărire penală din dosarul nr.
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63/P/2012 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov, au 

falsificat procesele verbale de redare în formă scrisă a conţinutului 

convorbirilor interceptate şi înregistrate, prin atestarea unor împrejurări 

necorespunzătoare adevărului, precum şi prin omisiunea de a insera date şi 

împrejurări. In această împrejurare, procurorul Nica Iulian Marius a pus în 

mişcare acţiunea penală şi a dispus trimiterea lor în judecată în respectiva 

cauză penală, cunoscând că sunt nevinovaţi.

Plângerea formulată a fost înregistrată în evidenţele penale ale Secţiei 

de urmărire penală şi criminalistică sub nr. 303/P/2015 iar prin ordonanţa cu 

acelaşi număr din data de 02.06.2016, în cauză s-a dispus clasarea dosarului 

având ca obiect infracţiunile de cercetare abuzivă prev. de art. 280 alin.2 

C.pen., constituirea unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 

alin.l C.pen. şi represiune nedreaptă prev. şi ped. de art. 283 alin.l şi 2 C.pen., 

în baza disp. art. 16 lit.a din C.proc.pen. şi clasarea cauzei având ca obiect 

infr. de fals intelectual în formă continuată prev. şi ped. de art. 321 alin.l 

C.pen. cu aplic. art. art. 36 alin. 1 C.pen., abuz în serviciu prev.şi ped. de art. 

297 alin.l C.pen. şi inducerea în eroare a organelor judiciare prev. şi ped. de 

art. 268 alin.2 din C.pen., reţinându-se incidenţa disp. art. 16 lit.fi C.proc.pen.

Soluţia astfel dispusă a fost menţinută în controlul ierarhic exercitat la 

nivelul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică (ordonanţa nr. 121/11- 

2/2016 din data de 05.12.2016 a procurorului şef de secţie).

Ulterior, persoanele vătămate au formulat plângere la instanţa de 

judecată, împotriva celor două ordonanţe ale Parchetului de pe lângă înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, 

conform disp. art. 340 şi urm. C.proc.pen., (dosarul nr. 3491/1/2016 al înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie -  Secţia penală).

Prin încheierea nr. 18/11.01.2017, instanţa supremă a dispus admiterea 

plângerilor formulate de petenţii Sturza Paltin Gheorghe şi Zaharia Gabriela
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Rodica, desfiinţarea ordonanţelor nr. 303/P/2015 din data de 02.06.2016 şi nr. 

121/II/2/2016 din data de 05.12.2016, ambele ale Parchetului de pe lângă 

înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică 

şi trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale sub 

aspectul infracţiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual şi constituirea de 

grup infracţional organizat.

Instanţa a reţinut că, raportat la substanţa erorilor de transcriere, natura 

şi conţinutul acestora, materializate într-un număr mare de procese verbale de 

redare a convorbirilor purtate de Sturdza Paltin Gheorghe, evocate de petenţi 

şi necontestate de procurorul investit cu soluţionarea dosarului nr. 303/P/2015, 

concluzia referitoare la lipsa de relevanţă juridică a alterărilor, este eronată şi 

nesusţinută.

Relativ la această situaţie, judecătorul de cameră preliminară a reţinut 

că în dosarul nr. 303/P/2015 al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică,se impune continuarea 

urmăririi penale şi pentru identificarea lucrătorilor SRI, autori ai notelor de 

redare al căror conţinut (alterat) a fost preluat de procurorul Nica Iulian 

Marius şi de ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie -  Serviciu Teritorial Braşov în cuprinsul proceselor verbale de 

transcriere, certificate şi ataşate la dosarul nr. 63/P/2012 al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov şi pentru evidenţierea eventualei 

conivenţe infracţionale.

La data de 28.04.2017, în baza dispoziţiilor art. 63 alin.l din 

C.proc.pen., la dosarul nr. 303/P/2015 al Secţiei de urmărire penală şi 

criminalistică a fost reunit dosarul nr. 494/P/2016, având ca obiect plângerea 

penală formulată de persoanele vătămate Sturdza Paltin Gheorghe şi Zaharia 

Gabriela Rodica împotriva magistratului Nica Iulian Marius, procuror în 

cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie -  Serviciu Teritorial Braşov, a
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ofiţerului de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie -  

Serviciu Teritorial Braşov, Bucurenciu Sandu Mihai, Iordache Ovidiu şi 

Feticu Nicolae Ciprian şi a celorlalţi autori necunoscuţi angajaţi ai Serviciului 

Român de Informaţii Braşov pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în 

serviciu şi fals intelectual, cu ocazia instrumentării dosarului nr. 63/P/2012 al 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov precum şi 

plângerea formulată de persoana vătămată Sturdza Paltin Gheorghe împotriva 

magistratului procuror anterior menţionat pentru comiterea infracţiunilor de 

fraudă informatică, inducerea în eroare a organelor judiciare, sustragerea sau 

distrugerea de probe ori înscrisuri şi represiune nedreaptă.

Din examinarea plângerilor, reiese că persoanele vătămate au sesizat 

faptul că organele judiciare au îndeplinit în mod defectuos actele de urmărire 

penală în dosarul nr. 63/P/2012, că magistratul procuror Nica Iulian Marius a 

trimis în mod nelegal Serviciului Român de Informaţii Braşov, materialul 

ridicat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la Sturdza Paltin Gheorghe 

iar lucrătorii Serviciului Român de Informaţii Braşov au încălcat legea 

implicându-se în administrarea probelor într-un dosar al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie.

Totodată, persoanele vătămate au arătat că organele judiciare ale 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie au falsificat procesele verbale de redare a 

conversaţiilor înregistrate prin atestarea unor fapte şi împrejurări 

necorespunzătoare adevărului şi prin omisiunea, cu ştiinţă de a insera date sau 
împrejurări.

Persoanele vătămate descriu faptul că magistratul procuror Nica Iulian 

Marius şi ofiţerii de poliţie judiciară au susţinut că au ascultat personal 

convorbirile înregistrate pe suporturile optice şi apoi au redat în scris 

conţinutul convorbirilor, deşi, ulterior în cursul cercetărilor efectuate în 

dosarul nr. 303/P/2015 al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi
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Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, au declarat că ascultarea 

şi redarea scriptică a convorbirilor ar fi fost realizate de către angajaţi ai 

Serviciului Român de Informaţii Braşov.

Urmărirea penală a fost începută în cauză, prin ordonanţa din 

10.07.2015 cu privire la infracţiunile de inducere în eroare a organelor 

judiciare prev. şi ped. de art. 268 alin.2 C.pen., cercetare abuzivă prev. şi ped. 

de art. 280 alin.2 C.pen., abuz în serviciu prev. şi ped. de art. 297 alin.l 

C.pen., fals intelectual în formă continuată, prev. şi ped. de art. 321 C.pen. cu 

aplicarea art. 36 alin.l C.pen., represiune nedreaptă prev. şi ped. de art. 283 

alin.l C.pen. şi constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de 

art. 367 alin. 1 C.pen.

Prin ordonanţa din 14.12.2015, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu 

privire la infracţiunea de represiune nedreaptă prev. şi ped. de art. 283 alin.2 

C.pen.

Actele de urmărire penală efectuate în cadrul Parchetului de pe lângă 

înalta Curte (fe Casaţie şi Justiţie -  Secţia Parchetelor Militare ce constau în 

obţinerea de date şi informaţii de la subiecţii judiciari instituţionali implicaţi în 

soluţionarea dosarelor penale nr. 63/P/2012 şi 303/P/2015 şi mijloacele de 

probă testimoniale conturează ansamblul faptic, contextul şi modul de acţiune 

al subiecţilor, organul de urmărire penală fiind îndrituit să concluzioneze prin 

prisma competenţelor speciale două aspecte - inexistenţa faptelor ce ar putea 

constitui infracţiuni susceptibile a fi reţinute în sarcina angajaţilor cu statut de 

cadru militar şi lipsa oricărui element apt să determine conivenţa infracţională 

g&fafift conexitate de acte materiale.

La data de 04.05.2017, persoana vătămată Ceteraş Gheorghe a formulat 

plângere penală împotriva lui Nica Iulian Marius, procuror în cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov, Iordache Ovidiu, 

Bucurenciu Sandu Mihai şi Feticu Nicolae-Ciprian -  ofiţeri de poliţie judiciară
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în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov şi 

ofiţerii SRI implicaţi, pentru săvârşirea infr. de fals intelectual prev. şi ped. de 

art. 321 C.pen. şi infr. de abuz în serviciu prev. şi ped. de art. 287 C.pen.

In dezvoltarea concluziilor desprinse la finalizarea urmăririi penale, 

evidenţiem datele obţinute de la Direcţiei Naţionale Anticorupţie -  Serviciul 

Teritorial Braşov din care rezultă că :

„La sfârşitul anului 2014 şi începutul anului 2015 pe rolul unităţii noastre 

de parchet se aflau in instrumentare mai multe dosare penale în care se 

efectuau cercetări simultan, dosare de anvergură vizând o activitate 

infracţională complexă, cu un număr semnificativ de suspecţi/inculpaţi, faţă de 

care fuseseră luate masuri preventive, între care şi dosarul cu numărul unic 

63/P/2012. Acest lucru a presupus efectuarea cu celeritate şi ritmicitate crescută 

a activităţilor de cercetare penală în aceste dosare, realizându-se astfel o 

multitudine de activităţi într-un timp scurt, activităţi între care s-a numărat şi 

întocmirea de procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice sau 

ambientale obţinute în urma punerii în executare a mandatelor de supraveghere 

tehnică emise de către instanţele de judecată competente ori cele înregistrate din 
proprie iniţiativă, prin mijloace proprii şi puse la dispoziţie de către părţi sau 

identificate la acestea cu ocazia cercetărilor (percheziţii domiciliare).

Intre activităţile desfăşurate în aceste condiţii în dosarul penal cu 

numărul 63/P/2012 se numără şi întocmirea de către ofiţerii de poliţie judiciară 

şi de către procurorul de caz, la datele de 14.11.2014, 25.11.2014, 15.12.2014, 

22.12.2014, 08.01.2015, 09.01.2015, 10.01.2015, 11.01.2015 şi 16.01.2015, a 

proceselor verbale de redare a convorbirilor telefonice şi ambientale purtate de 

către inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe cu diverse persoane, înregistrate de 

către acesta din proprie iniţiativă şi prin mijloace proprii, identificate pe 

mediile de stocare a datelor informatice ridicate cu ocazia efectuării 

percheziţiei domiciliare din data de 15.10.2014.
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Având in vedere numărul foarte mare al înregistrărilor descoperite la 

percheziţia domiciliară, durata convorbirilor (de la câteva minute, la zeci sau 

chiar sute de minute), calitatea slaba a acestor înregistrări, lipsa dotării 

materiale -tehnice şi lipsa resurselor umane (la momentul respectiv Serviciul 

Teritorial Braşov era în plin proces de restructurare, din toate punctele de 

vedere - sediu, dotare materiala, personal angajat), în urma analizei efectuate de 

procurorul de caz s-a constatat că era imposibil să se realizeze activitatea de 

redare a acestor convorbiri înregistrate de inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe 

în termenul scurt impus de măsurile preventive luate deja în cauză, parte din 

inculpaţi, inclusiv Sturdza Paltin Gheorghe, fiind in stare de arest preventiv.

In aceste condiţii, şi având în vedere faptul ca anterior în cauză 

Serviciul Român de Informaţii a transmis DNA - Serviciului Teritorial Braşov 

date vizând activitatea infracţională investigate, rezultate în urma punerii în 

executare a unor mandate de siguranţă naţională emise de înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, in conformitate cu prevederile Legii 51/1991, Legii 

535/2004 şi Legii 14/1992 (ulterior declasificate), respectiv convorbiri 

telefonice şi în mediul ambiental interceptate însoţite de note de redare ale 

acestora, precum şi faptul că punerea in executare a mandatelor de 

supraveghere tehnică care au fost emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi 

în dosarul 63/P/2012 s-a realizat de asemenea cu sprijinul tehnic al Serviciului 

Roman de Informaţii (conform modului de lucru existent înainte de Decizia 

51/2016 a Curţii Constituţionale), in temeiul art. 14 din Legea 14/1992, privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, s-a solicitat 

acestei instituţii sprijin tehnic pentru redarea unora dintre înregistrările 

realizate de inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe.

In acest sens intre DNA - Serviciul Teritorial Braşov şi Serviciul Român 

de Informaţii - Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov a existat o 

corespondenţă oficială, adresa de solicitare şi adresa de răspuns, corespondenţa



pe care o anexăm prezentei, astfel că întreaga activitate a fost una strict 

instituţională şi impersonală, aspecte de natură a exclude orice conivenţă 

infracţională sau de altă natură.

Urmare a solicitării formulate, rezultatul acestor activităţi de redare a 

convorbirilor înregistrate a fost transmis, la diferite intervale de timp, DNA- 

Serviciului Teritorial Braşov în format electronic, pe suporturi optice care au 

fost înregistrate în evidenţe, sub forma unor note de redare, în baza cărora 

ofiţerii de poliţie judiciară şi procurorul de caz au întocmit procese verbale de 

redare, în final ataşate dosarului cauzei, neexistând niciun element sau indiciu 

care sa pună la îndoială concordanţa notelor de redare cu convorbirile 

înregistrate.

Pe de alta parte, trebuie subliniat faptul că erori in redarea 

convorbirilor, mai ales a celor în mediu ambiental, sunt întâlnite în 

practică, ele datorându-se suprapunerii vocilor şi zgomotului de fond, 

aparaturii tehnice de ascultare şi calităţii înregistrării, acuităţii auditive a 

celui care ascultă şi redă, timpului neîntrerupt de ascultare, lipsei de 

experienţă etc. In toate cazurile însă, inclusiv in acest dosar, convorbirea 

înregistrată, care reprezintă de altfel probă în procesul penal, este ataşată 

dosarului, astfel că inculpatul, apărătorul acestuia şi instanţa de judecata 

pot sa verifice întotdeauna şi în orice moment procesual realitatea celor 

redate în procesul-verbal, care reprezintă doar mijlocul de probă, astfel că 

eventualele erori de redare nu pot cauza vreodată vreo vătămare 

inculpatului, care în apărarea sa va reclama întotdeauna astfel de situaţii, 

care vor fi remediate prin ascultarea înregistrării convorbirii respective.

In dosarul 63/P/2012 cu atât mai puţin s-ar putea pretinde o redare 

intenţionat greşită sau care să fi produs real vreo vătămare drepturilor sau 

intereselor legitime ale inculpatului Sturdza Paltin Gheorghe având în vedere 

că procesele-verbaie de redare în care au fost identificate erori vizează
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convorbirile telefonice sau în mediu ambiental purtate chiar de acesta cu terţe 

persoane, astfel că în mod evident inculpatul a putut sesiza şi reclama orice 

neconcordanţă între aceste procese-verbale, care i-au fost comunicate, 

împreună cu întreg dosarul, încă în faza de urmărire penală, şi convorbirile pe 

care chiar el le-a purtat.

Că este aşa rezultă din chiar acţiunile inculpatului Sturdza Paltin 

Gheorghe, care, după întocmirea rechizitoriului şi sesizarea instanţei, a invocat 

aceste erori din cuprinsul proceselor-verbale în care au fost redate convorbirile 

descoperite la percheziţia domiciliului său, pe care le-a reclamat şi în presă ca 

falsuri. în aceste condiţii, luându-se cunoştinţă din mass media despre posibila 

existenţă a unor inadvertenţe ori neconcordanţe între redările efectuate şi 

convorbirile înregistrate, din oficiu s-a procedat la reascultarea acestora şi 

îndreptarea erorilor materiale identificate. La data de 04.09.2015 s-a întocmit 

astfel un proces verbal în care s-a consemnat activitatea de verificare şi 

îndreptare a erorilor materiale constatate şi la care s-au ataşat noile 

procese verbale de redare rezultate, întregul material fiind înaintat 

instanţei de judecată competentă pentru a fi avut în vedere la soluţionarea 

cauzei aflate pe rol.

Evidenţiem faptul că judecătorul de cameră preliminară din cadrul ICCJ 

sesizat cu rechizitoriul 63/P/2012 a soluţionat cererile şi excepţiile invocate de 

inculpaţi, pe care le-a respins, a constatat legalitatea sesizării instanţei, 

legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a 

dispus începerea judecăţii.

Ulterior, în timpul judecăţii, prin adresa nr. 278/1/2015 din data de 

28.06.2016, ICCJ a solicitat DNA - Serviciului Teritorial Braşov, dacă 

consideră necesar, să efectueze în timpul vacanţei judecătoreşti verificarea 

transcrierilor convorbirilor înregistrate din proprie iniţiativă de către inculpatul
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Sturdza Paltin Gheorghe, pe care, dacă va fi cazul, sa le modifice/corecteze şi 

sa le înainteze instanţei.

Această adresă a fost emisă în baza încheierii de şedinţă din data de 22 

iunie 2016, prin care instanţă a dispus in principal amânarea cauzei pentru 

audierea în continuare a martorilor pentru termenul din data de 15 septembrie 

2016. Prin urmare, amânarea judecăţii nu a fost determinată de adresa 

transmisă DNA -Serviciului Teritorial Braşov, ci de efectuarea în continuare a 

cercetării judecătoreşti. Erorile de redare şi îndreptarea acestora nu a cauzat 

astfel vreo vătămare, nici măcar prin prisma amânării judecaţii cauzei. A 

aprecia că prin activitatea de îndreptare a erorilor materiale identificate s-ar fi 

afectat ori prejudiciat în vreun fel actul de justiţie, îngreunându-se 

administrarea probelor nu are astfel corespondent în realitate, în condiţiile în 

care această activitate a fost solicitată de către instanţă, fără să existe vreo 

obligaţie procesuală în acest sens pentru organele de urmărire penală şi, aşa

cum am aratat, s-a desfăşurat pe durata vacanţei judecătoreşti.
In urma efectuării activităţilor solicitate de instanţă, s-a întocmit

procesul-verbal de îndreptare a erorilor materiale din data de 08.08.2016, la 

care s-a ataşat forma finală a proceselor verbale de redare, care simt în 

continuare mijloace de probă în proces, nefiind înlăturate de judecător şi 

nefiind contestate de inculpaţi.

Reliefăm faptul că erorile de redare din cuprinsul proceselor - verbale s- 

au datorat mai multor factori, respectiv:

- înregistrările convorbirilor în cauza de cele mai multe ori au fost 

realizate în spaţii publice {restaurante, localuri, terase ori chiar in autoturism, 

etc.) în care erau numeroase zgomote de fond perturbatoare, specifice unor 

astfel de spaţii (muzică, zgomot stradal, trafic, numeroase voci pe fundal, etc) 

şi în care aveau acces nu numai persoanele care participau la discuţiile 

purtate,dar şi o serie de alte persoane ale căror voci, alături de zgomotul de 

fond, în mod inevitabil, se suprapuneau, fiind înregistrate cu această ocazie,



toate aceste aspecte fiind de natură a influenţa atât calitatea şi fidelitatea 

înregistrărilor, cât şi capacitatea de redare a acestora;

- neredării unor cuvinte, grupuri de cuvinte, propoziţii, conversaţii sau 

comunicări neinteligibile/neaudibile pentru o persoană cu un nivel normal al 

sensibilităţii auditive ori ca urmare a unei pronunţii defectuoase, vorbirii 

neclare ori precipitate a interlocutorilor, articulare greşita, incorectă sau 

incompletă a cuvintelor, cuvinte îngăimate, trunchiate sau mormăite etc. Sub 

acest aspect trebuie subliniat că inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe, fiind 

participant direct la discuţiile purtate şi înregistrate, cunoaşte conţinutul 

acestora şi, drept urmare, pretinde ca sunt audibile sau de înţeles cuvinte, 

replici, conversaţii sau comunicări neinteligibile pentru oricare altă persoană şi 

care au fost indicate ca atare transcrierile in discuţie prin menţiunea 

"neinteligibil" ori prin menţiunea unor puncte de suspensie "..." 

cvasimajoritatea erorilor din cele indicate fiind reprezentate de astfel de cazuri.

- similitudini fonetice ale cuvintelor sau grupurilor de cuvinte ce pot fi 

uşor confundate datorită unei pronunţii defectuoase sau ca urmare a alterării 

timbrului vocal al interlocutorilor, suprapunerii vocilor ori datorită zgomotului 

de fond (ex:"o dori că" - ",tudorică"; "prioritate" - "proprietate"; 

"cominatorii" combinatorii; "barcă" - "barter"; "da da ce" - "data 

certă";"parti prix" -"platin"; "riguroasă" - "viguroasă"; "HGG" - "HCJ"; 

"intocmimm - "pornim",premier - tembel ; Kadaşi cadaştrii ; justifica - 

fructifica ; rămas nefăcut" - "marţi e făcut", "nu au/n-au" - "vreau"; 

"constituite" reconstituite"; "la lege" - "la alegeri"; "anuleze" - "rezilieze"; 

"prostia"-"modestia "etc).

- omiterii redării în totalitate a unor cuvinte repetitive care exprimă 

negaţie/consimţământ (gen "nu, nu, nu, nu..." s-a redat doar "nu„), formule de 

salut (gen "pa, pa, pa, pa.... "), exclamaţii, pauze, interjecţii, etc.

- redării unor cuvinte aşa cum au fost percepute ca urmare a pronunţiei
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diferite/alterate a vorbitorilor ori ca urmare a unor defecte de vorbire;

- prin neredarea unor pasaje de conversaţie care nu aveau relevanţă 

asupra aspectelor cercetate în cauză, fiind discuţiile domestice, personale sau 

fără legătură i»  cauza.

în ceea ce priveşte sintagmele redate "şpaga a doua" in loc de "faza a 

doua" (MĂ cântat" in loc de "Ută n-a prins", indicate ca reprezentative

l i  ceea ce pffMftpte amploarea §1 anvergura alterărilor ®  ocazia verifîpării 

redărilor, ş*a constatat că acestea nu reprezintă altceva decât nişte erori 

materiale de redactare (scriere/dactitografiere electronică sau mecanică) ce 

pot surveni în urma procesului de redactare ca urmare a unor abateri tehnice 

d l  1 utilizării doifesiilg^ifieficitare a unor produse sau aplicaţii software de 

scriere te  format electronic/mecanic ori a unor funcţii ale acestora (tip: 

copf/paste).

Având l i  vedere faptul că l i  dosarul penal cu numărul 63/P/2012 nici 

faţă de inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe şi nici faţă de inculpata Zaharia 

Gabriela nu s-a dispus efectuarea în continuare, punerea în mişcare a acţiunii 

penale ori trimiterea în judecată pentru infracţiunea de dare de mită este 

evident faptul că acestea nu au fost în măsură să producă niciun fel de 

consecinţe în cadrul procesului penal ori asupra drepturilor sau 

intereselor legitime ale acestora şi nici de natura să influenţeze în vreun fel 

luarea sau dispunerea măsurilor preventive în cauză, mai ales că, aşa cum 

am precizat, la dosarul cauzei se aflau ataşate probele, convorbirile 

înregistrate în materialitatea lor, ce puteau fi oricând ascultate.

Pe de altă parte, inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe nu neagă legăturile 

cu persoanele ce apar în aceste înregistrări, întâlnirile pe care le-a avut şi nici 

discuţiile purtate .CI pe care le-a înregistrat | î  care sunt dovedite

dincolo M m iă â Ă ălki de înregistrările existente în materialitatea lor la dosarul 

cauzei. Aceste erori materiale nu sunt în măsură să influenţeze sensul
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discuţiilor purtate, mesajul transmis ori să determine, să influenţeze, să 

modifice, să schimbe sau să agraveze în vreun fel situaţia ori încadrarea juridică 

a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Sturdza Paltin Gheorghe ori inculpatei 

Zaharia Gabriela Rodica.

Astfel, în ceea ce priveşte urmărirea penală în cadrul dosarului penal cu 

numărul unic 63/P/2012, faţă de inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe s-a dispus 

punerea in mişcare a acţiunii penale prin ordonanţa din 17 octombrie 2014, 

starea de fapt şi modalitatea efectivă în care au fost săvârşite infracţiunile 

reţinute în sarcina acestuia, pentru care a fost apoi trimis în judecată, fiind 

stabilite in baza probatoriului administrat anterior realizării acestor procese 

verbale de redare.

Trimiterile tangenţiale făcute ori menţionarea în cuprinsul rechizitoriului 

a unor pasaje din unele redări ale convorbirilor telefonice sau ambientale, al 

căror seni aşa cum am precizat nu fusese afectat, nu echivalează cu formarea 

convingerii instanţei exclusiv pe baza acestora, în cauză fiind administrat un 

probatoriu vast care a determinat punerea în mişcare a acţiunii penale şi apoi 

trimiterea în judecată a inculpaţilor (respectiv declaraţiile reprezentanţilor 

părţii vătămate, martorilor audiaţi, declaraţii suspecţi/inculpaţi, denunţuri 

formulate în cauză, volumul enorm de documente şi înscrisuri ataşate la dosar, 

verbale de ridicare de înscrisuri, procese verbale de percheziţie 

domiciliară şi informatică, cercetare la faţa locului etc, totalizând un număr de 

66 de volume cu aproximativ de 26.500 file, fiind astfel evidenta ponderea 

minimală a acestor redări în ansamblul probatoriului administrat şi pe baza 

căruia se stabilise starea de fapt, inclusiv în ceea ce-1 priveşte pe inculpatul 

Sturdza Paltin Gheorghe)..
Datele, informaţiile şi concluziile furnizate de Serviciului Român de 

Informaţii, în urma activităţilor interne de verificare la U.M. 0623 Braşov -  

Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov completează şi susţin concluziile 

desprinse la finalizarea urmăririi penale şi expuse anterior.
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Astfel, „în conformitate cu atribuţiile sale legale, Serviciului Român de 

Informaţii a acţionat în problematica de securitate economică pentru culegerea 

de informaţii necesare cunoaşterii, prevenirii sau contracarării activităţilor de 

natură a afecta valorile de securitate naţională, iar în cadrul acestor demersuri 

au fost obţinute anumite date şi informaţii care evidenţiau activităţi cu potenţial 

infracţional, fiind transmise organelor de urmărire penală, potrivit dispoziţiilor 

normative în vigoare -  art. 11 lit.d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea 

naţională a României, art. 14 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului Român de Informaţii şi art. 14 alin. 4 din OUG nr. 

43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie.

A fiS |l Serviciului Român de Informaţii a informat Direcţia Naţională 

Anticorupţie şi a răspuns apoi unei solicitări a acestei instituţii (formulate la 

data de 26.09.2013, referitoare la retrocedarea ilegală a unor suprafeţe de 

pădure pe raza judeţelor Bacău, Vrancea, Covasna şi Braşov), transmiţând 

datele ^  ■ informaţiile deţinute la nivelul UM 0146 Bucureşti (unitate 

coordonatoare la nivel naţional a procesului de gestionare a riscurilor de 

securitate economică p i impact major asupra fondului forestier naţional) 

privind premise de materializare a unor rllgtg^ şi ameninţări de securitate 

(datele evidenţiau fapte potenţial infracţional - de natura a întruni 

elementele constitutive sie unor infracţiuni), conexe anumitor demersuri 

întreprinse de mai multe persoane (funeţonari publici, demnitari) de urgentare a 

punerii în posesie a numitului Sturdza Paltin Gheorghe cu 43.000 hectare 

suprafaţă împădurită.

Totodată, în plan intern, având în vedere manifestarea unor situaţii de 

această natură pe raza teritorială a mai multor judeţe (Braşov, Covasna, Bacău), 

a fost desemnată UM 0623 Braşov ca unitate integratoare regional a 

elementelor informative relevante deţinute/obţinute la nivelul unităţilor cu 

competenţă pe raza judeţelor menţionate, context în care această unitate a
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procedat la transmiterea a 4 documente de informare către DNA - Structura 

Centrala (valorificate în dosarul penal 461/P/2013).

In cursul lunii iulie 2014, la nivelul DNA a fost adoptată decizia 

conexării dosarului nr.461/P/2013 cu dosarul 63/P/2012, demersurile de 

urmărire penală urmând a fi continuate de către DNA - ST Braşov (în cadrul 

dosarul 63/P/2012).

D R â * SeNIhM  Teritorial Braşov a solicitat, punctual, UM 11123 Braşov 

transmiterea "tuturor datelor şi informaţiilor prelucrate/neprelucrate în legătură 

retrocedarea, către Urai Sturdza Maurocordato, Elie Vlad Sturdza ş i 
succesorul sau, Sturdza PaMh-Gheorghe, a suprafeţei de teren de 43.227 ha 

teren forestier şi 50 ha teren agricol, dispusă prin gU&L ţlfilă  nr.231/RI2012 

a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul cu nr.

Ca urmare a informărilor realizate, în baza saM tM Iaf DNA - ST 

Braşov, au fost întreprinse demersuri de analiză în vederea declasificarii unor 

documente utile soluţionării dosarului nr.63/P/2f|2 (care au fost transmise apoi 

solicitantului în format neclasificat de către UM 0623 Braşov).

în intervalul 26.08 - 25.10.2014, suplimentar transmiterii de date şl 

informaţii, cooperarea între DNA - ST Braşov şi DJI Braşov a constat şi în 

punerea în executare, în conformitate cu normele legale în vigoare la acel 

moment - art. 142 din Codul de procedura penala, la solicitarea structurii de 

urmărire penală, a unor măsuri de supraveghere tehnică (interceptarea, 

înregistrarea şi localizarea comunicaţiilor, supravegherea video, audio sau prin 

fotografiere) autorizate potrivit ordonanţelor/mandatelor de supraveghere 

tehnică dispuse în dosarul penal nr.63/P/2012.

II. Referitor la activităţile de transcriere/redare a unor convorbiri 

ambientale înregistrate de către Sturdza Paltin Gheorghe, au rezultat 

următoarele:
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