
1. Punerea la dispoziţie, de către procuror, a unor medii de stocare şi 

solicitările de sprijin pentru identificarea şi redarea datelor de interes operativ 

în cursul zilei de 20.10.2014 (data la care se aflau în executare şi exploatare 

mandatele de supraveghere tehnică sus-menţionate), procurorul DNA - ST 

Braşov, Nica Iulian-Marius, s-a deplasat, din proprie iniţiativă, la sediul UM 

0623 Braşov, având asupra sa două suporturi de memorie externa digitala: 

HDD Spire (de capacitate 233 GB şi un conţinut de 80,2GB, cu privire la care 

procurorul a indicat că ar conţine înregistrări identificate cu ocazia percheziţiei 

domiciliare din data de 15.10.2014, realizate de Sturdza Paltin Gheorghe), 

precum şi un HDD Seagate (capacitate de 1 TB, fără conţinut). Procurorul Nica 

Iulian-Marius a realizat o discu|ie cu comandantul UM 0623 Braşov, col. 

Croitoru Claudiu Cristian, la care au participat cpt. Chituc Mariana şi col. 

Enache Lucian.

Procurorul a afirmat ca a identificat şi ridicat, cu ocazia percheziţiei 

menţionate, mai multe dispozitive de înregistrare audio/video (ceasuri, pixuri, 

reportofoane etc. utilizate de Sturdza Paltin Gheorghe pentru înregistrarea 

discuţiilor ambientale prilejuite de diverse întâlniri) şi mai multe medii de 

stocare $$ conţineau înregistrările astfel rezultate, menţionând că unul dintre 

cele două medii de stocare aduse conţine astfel de înregistrări şi solicitând 

sprijinul pentru identificarea posibilităţii tehnice de accesare/deschidere a 

fişierelor, iar ulterior pentru redarea acestora.

Conţinutul HDD Spire a fost copiat (după parcurgerea demersurilor 

interne conform cerinţelor de securitate informatică) de col. Enache Lucian pe 

staţia sa de lucru (într-un director distinct, şters după finalizarea activităţilor 

solicitate de către procuror), iar diferite tipuri de fişiere dintre cele astfel 

copiate au fost deschise, prin sondaj, constatându-se posibilitatea accesării lor - 

fapt comunicat procurorului şi şefului UM 0623 Braşov.
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La finalul întâlnirii, col. Enache Lucian a restituit procurorului DNA 

dispozitivul HDD Spire şi a subliniat că, pentru materializarea activităţii de 

sprijin din partea Serviciului, era necesară o solicitare scrisă, însoţita de copii 

ale înregistrărilor.

Referitor la solicitarea de transcriere/redare, col. Croitoru Claudiu 

Cristian a precizat că, în condiţiile existenţei unui volum semnificativ de 

activităţi, va încerca să identifice o soluţie constând în angrenarea unor ofiţeri 

operativi din cadrul UM 0623 Braşov, însă nespecializaţi în activităţi de redare 

tehnică, situaţie acceptată de procurorul Nica Iulian-Marius.

DNA - ST Braşov a transmis către UM 0623 Braşov mai multe adrese 

referitoare la discuţiile ambientale ale numitului Paltin Gheorghe Sturdza:

- nr.S347 din 27.10.2014, prin care DNA - ST Braşov a comunicat că "în 

vederea soluţionării dosarului penal cu nr.63/P/2012 şi urmare a punerii în 

aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică înaintate anterior instituţiei 

dumneavoastră, vă rugăm sa ne sprijiniţi în transcrierea convorbirilor 

ambientale, sens în care vă trimitem mediile de stocare ridicate de la inculpatul 

Paltin Gheorghe Sturdza cu ocazia percheziţiei domiciliare"; in data de 

27.10.2014, a fost realizată o noua discuţie la sediul DJI Braşov, procurorul 

Nica Iulian-Marius expunând necesitatea transcrierii, cât mai urgente, a 

conţinutului înregistrărilor transmise. Şeful DJI Braşov a prezentat, din nou, 

imposibilitatea redării cu maximă operativitate a discuţiilor, pe fondul 

volumului de activităţi al structurii specializate, situaţie acceptată de procuror.

- nr.63/P/2012 din 04.11.2014, în care a fost adresată solicitarea de 

"sprijin în vederea efectuării de redări ale convorbirilor purtate în mediul 

ambiental de către inculpatul Paltin Gheorghe Sturdza" şi prin care erau 

transmişi 11 suporţi optici DVD (înregistraţi cu nr. DNA STBV/505- 

515/MS/DVD/2014);

18



Cele 11 suporturi au fost retumate DNA - ST Braşov (adresa DJI Braşov 

nr.S/2114907 din lA t 1.2014) "datorită unor erori la citire".

- nr.63/P/2012 din î i ,  11.2014, fiind transmis un suport de memorie 

(marca Samsung, de capacitate 2Tb - seria E3A1JJHF7031A1), "în vederea 

redării convorbirilor ambientale înregistrate de inculpatul Sturdza Paltin 

Gheorghe";

Precizăm că, din conţinutul petiţiei dl. Sturdza Paltin Gheorghe adresate 

Serviciului Roman de Informaţii şi înregistrate cu nr.40435 din 08.08.2016, 

reiese că acest suport de memorie este anexat unor procese-verbale de redare a 

convorbirilor ambientale din dosarul 63/P/2012, în condiţiile în care a fost 

"ridicat cu ocazia percheziţiei efectuate la data de 15.10.2014 la domiciliul 

inculpatului Sturdza Paltin Gheorghe".

- nr.63/P/2012 din 24.11.2014, au fost transmise alte 4 suporturi de 

memorie (tip HDD), în vederea "identificării şi redării datelor de interes 

operativ care fac obiectul prezentei cauze penalii '

Mediile de Sterpe transmise prin aceasta adresa m  J tas HDD marca 

SEAGATE EXPANŞION (de capacitate 2TB - M C  lD7AD6-5®% S/N: 

NA4H0F69), HDD marca SAMSUNG (model HX-M101TCB/G, de 

capacitate 1TB - seria E2FWJJHFA140E5), HDD marca ADATA HD710 (de 

capacitate 1TB - seria 1E3420033855) şi HDD marca ADATA HD710 (de 

capacitate 1TB - seria lE34llfii$848).

3» Activităţile întreprinse la nivelul UM 0623 Braşov

In baza solicitării I  procurorului, din data de 20.10.2014, lâ

nivelul structurii specializate unde se realiza punerea în executare a măsurilor 

de interceptare a comunicaţiilor prevăzute 2b, mandatele de supraveghere 

tehnică dispuse în dosarul penal 63/P/2GI3, s-a încercat alocarea de timpi ţi  

pentru audierea câtorva înregistrări ambientale copiate de pe HDD-ul Spire 

(încercându-se valorificarea posibilităţii ca personalul acestei structuri să
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recunoască timbrul vocal al persoanelor din înregistrările ambientale/să le 

identifice), însă, pe fondul volumului mare de sarcini, nu s-a reuşit redarea în 

integralitate.

Ulterior, după discuţia cu procurorul Nica Iulian-Marius din 27.10.2014 

şi formularea de către acesta a acceptului ca materialele de redare să fie 

realizate de către ofiţerii operativi, în cadrul analizei efectuate de comanda 

unităţii a fost decisă angrenarea în activităţile respective a 10 ofiţeri.

Conform raportărilor col. Croitorii Claudiu Cristian, privind 

cerinţele procurorului "materialele de redare puteau consta în 

prezentarea sub formă de naraţiune a ideilor exprimate în cadrul 

discuţiilor ambientale”, însă a fost o solicitare personală a şefului unităţii 

"ca ofiţerii implicaţi în această activitate să încerce să redea discuţiile în 

dialog, in limita posibilităţilor".

In aceste condiţii, copiile înregistrărilor ambientale aduse de procurorul 

DNA în data de 20.10.2014, precum si materialele de redare iniţiate de cadrele 

structurii tehnice specializate (dar nefinalizate) au fost transferate cpt Chituc 

Mariana.

Conţinutul copiat al HDD Spire şi existent pe staţia de lucru a col. 

Enache Lucian, a fost recopiat de acesta pe HDD Seagate (suportul gol 

recepţionat de la procuror în data de 20.10.2014) şi pus la dispoziţia cpt. Chituc 

Mariana (cu respectarea cerinţelor de securitate informatică).

Activitatea propriu-zisă de redare a fost coordonată de cpt. Chituc 

Mariana, ce a asigurat relaţionarea cu ofiţerii angrenaţi, structura de 

informatică şi comunicaţii şi comanda unităţii.

Cu privire la realizarea demersurilor solicitate de către procuror, au 

rezultat următoarele:

-cpt. Chituc Mariana a utilizat un laptop din dotare pentru a selecta 

fişierele relevante şi pentru a le copia pe alte suporturi tip DVD/Memory Stick
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(înseriate, gestionate de către structura de informatică şi comunicaţii), în 

vederea punerii la dispoziţia ofiţerilor desemnaţi.

Potrivit celor relatate de cpt. Chituc Mariana, procurorul de caz a 

comunicat că prezintă interes redările discuţiilor dintre persoanele înregistrate, 

respectiv momentele cu relevanţă în cauză (de exemplu "întâlniri dintre 

acestea, deplasări, încheierea unor contracte" etc.), nefiind selectate acele 

convorbiri/ discuţii care nu aveau legătură cu situaţia investigată sau care 

priveau viaţa intimă, familială şi privată a persoanelor.

Ofiţerul nu a transmis tuturor celor angrenaţi întregul volum al 

înregistrărilor, ci, periodic, din selecţia realizată, transmitea, într-un volum 

aproximativ egal, discuţii necesar a fi audiate şi redate (după finalizarea redării 

celor puse la dispoziţie anterior).

-cu excepţia cpt. Chituc Mariana şi a col. Dragan Iulian (în prezent, 

trecut în rezervă, şi care a realizat un număr redus de redări), ceilalţi ofiţerii 

cooptaţi nu aveau cunoştinţă despre şituaţia operaţională care a stat la baza 

informării organelor de urmărire penală competente şi nu cunoşteau identitatea 

ori activitatea cu relevanţa a persoanelor ce dialogau în respectivele 

înregistrări;

-ofiţerii angrenaţi au avut un mod de lucru diferit: cpt. Chituc Mariana, 

col. Bacioiu Marius Constantin, mr. Coşman Valentin Alexandru, cpt. Dogaru 

Radu (în prezent ofiţer în rezervă) şi cpt. Grosu Adrian realizau individual 

audierile fişierelor şi redările, în timp ce restul s-au constituit în doua echipe de 

lucru, în care unul asculta înregistrarea pe laptopul pus la dispoziţie şi dicta 

celuilalt, ce tehnoredacta în fişier word, pe staţia sa de lucru din sistemul 

informatic al unităţii (cu menţiunea ca, în cazul pasajelor neinteligibile, ambii 

ofiţeri audiau discuţiile pentru o redare mai bună).

Audierea înregistrărilor a fost realizată pe laptopuri aparţinând UM 0623 

Braşov pe care era instalată o aplicaţie player multimedia (Vie) - produs
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informatic comercial, accesibil gratuit (freeware), înregistrările erau accesate 

wmksslh de pe suporturile puse la dispoziţie de cpt Chituc Mariana, iar 

laptopurile aveau instalată aplicaţia "deep freeze*f)care nu permitea stocarea 

înregistrărilor - chiar daca ar fi fost realizată dift eroare o astfel de operaţiune - 

in memoria echipamentului odata ce acesta era fidMfl.

întrucât majoritatea ofiţerilor nu cunoştea p m sm A  participante la 

dialoguri, cpt. Chituc Mariana acorda sprijin prin indicarea identităţii acestora.

- potrivit relatărilor ofiţerilor (nu doar fc celor patru care au lucrat în 

echipe, respectiv col. Teacă Marius - în prezent ofiţer în rezervă, mr. Bulz 

Dragoş, mr. Nicolcioiu Arthur Constantin $L mr. Daragus Zoltan-Attila), în 

multe situaţii înregistrările aveau o calitate audio precară (prezentând zgomote 

de fond, pasaj e/cuvinte neinteligibile, posibil ca urmare a modului de 

înregistrare a întâlnirilor rik ţ. astfel încât momentele de dialog 

neclare/neinteligibile erau consemnate în redare prin semne de punctuate:

I 1QQ", sau menţiuni: "nu se înţelege", "vorbesc în acelaşi timp" şamd. 

întrucât l i  realizarea discuţiilor ambientale de către Sturdza Paltin 

Gheorghe, au fost utilizate, simultan, mai multe dispozitive de înregistrare 

ce 1 condus la regăsirea pe suporturile puse la dispoziţie de procuror, a 

aceleiaşi înre$§gfcrari multiplicate cu numărul de dispozitive folosite), ofiţerii au 

procedat la identificarea celei m  WM mai bună audiţie şi redarea acesteia.

«li situaţia fii araa ofiţerul coordonator identifica o înregistrare cu 

dimensiune mare/semnificativă, aceasta era distribuita în mod aproximativ egal 

către doi ofiţeri/dcsfi echipe, care realizau redarea intervalului tarife^ cpt. 

Chituc Mariana iiM te* conexiunea celor două fragmente de redare

(verificând fişierul audio la mcshsatul reprezentat de fragmentarea redării);

- fiecare di|er/echipă, la finalizarea întocmirii documentelor de redare 

corespunzător înregistrărilor puse la dispoziţie, sstfiils structurii de informatică
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şi comunicaţii transferul acestora în partita de pe server a cpt. Chituc Mariana, 

ce le centraliza într-un folder dedicat.

Ulterior (cu respectarea procedurilor interne), ofiţerul coordonator 

solicita cadrelor cu atribuţii în domeniul informatic copierea fişierelor text ale 

redărilor din partiţia sa pe un memoiy-stick al unităţii, iar apoi, prin utilizarea 

laptopului din dotare, accesa atât redările conţinute de memory-stick, cât şi 

suportul de stocare conţinând înregistrările audio corespunzătoare fişierelor 

redate, în vederea asigurării concordanţei acestora (prin ascultarea aceputului şi 

sfârşitul înregistrărilor audio, respectiv verificarea fişierului text).

în urma acestor operaţiuni, utilizând laptopul, cpt. Chituc Mariana crea 

pe memory-stick câte un folder aferent fiecărei perechi de conţinut audio şi 

redare (toate fiind definite cu denumirea fişierului audio), ce erau apoi 

centralizate într-un singur director purtând denumirea suportului de memorie 

transmis de către procuror;

- structura de informatică şi comunicaţii copia datele de pe memory- 

stick (conform procedurilor interne), pe DVD-urile înseriate, puse la dispoziţie 

de DNA - ST Braşov, ulterior acestea fiind trimise către organul de urmărire 

penală.

3. Ca urmare a activităţilor întreprinse la solicitarea organului de 

urmărire penală, au fost transmise acestuia, sub semnătura comandantului UM 

0623 Braşov:

-adresa nr. S/2114893 din 13.11.2014, însoţită de un suport optic DVD- 

R (seria DNA-STBV/Mb/495-DVD/2014) care conţinea 27 de materiale 

(însoţite potrivit procedurii descrise de înregistrările audio aferente);

- adresa nr.S/2114906 din 14.11.2014, însoţita de un suport optic DVD- 

R (seria DNA STBv-574/MS-DVD/2014) care conţinea 2 materiale (însoţite de 

înregistrările audio aferente);
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- adresa nr.S/2114948 din 24.11.2014, însoţită de un suport optic DVD- 

R (seria DNA-STBV/349-MS/DVD/2014) care conţinea 10 materiale (însoţite 

de înregistrările audio aferente);

- adresa nr.S/2114990 din 02.12.2014, însoţită de un suport optic DVD- 

R (seria DNA-STBV/348-MS/DVD/2014) care conţinea 1 material 

(reprezentând redarea unei convorbiri telefonice realizată de inculpatul Sturdza 

Paltin Gheorghe - însoţită de înregistrarea audio aferentă);

-adresa nr.S/2115376 din 15.12.2014, însoţită de un suport optic DVD-R 

(seria DNA-STBV/350-MS/DVD/2014) care conţinea 3 materiale (însoţite de 

înregistrările audio aferente);

- adresa nr.S/2115503 din 18.12.2014, însoţită de un suport optic -DVD- 

R (seria DNA-STB V/645-MS/D VD/2014) care conţinea 15 materiale (însoţite 

de înregistrările audio aferente);

-adresa nr.S/1816166 din 08.01.2015, însoţită de două suporturi optice 

DVD-R (seria DNA-STBV/646-MS/DVD/2014 şi seria DNA-STBV/666- 

MŞJDVD/2014) care conţineau 29 materiale (însoţite de înregistrările audio 

aferente);

-adresa nr.S/1816181 din 09.01.2015, însoţită de un suport optic DVD-R 

(seria DNA-ST BV/l-MS/DVD/2015) care conţinea 9 materiale (însoţite de 

înregistrările audio aferente);

-adresa nr.S/1816216 din 16.01.2015, însoţită de un suport optic DVD-R 

(seria DNA-ST BV/2-MS/DVD/2015) care conţinea 31 materiale (însoţite de 

înregistrările audio aferente).

III. Măsurile de verificare internă, aprofundare şi analiză a tuturor 

datelor şi informaţiilor identificate (coroborate cu raportările ofiţerilor activi şi 

relaţiile oferite de ofiţerii în rezervă angrenaţi în efectuarea materialelor de 

redare), au condus la stabilirea următoarelor:
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Referitor la ofiţerii angrenaţi au avut reprezentarea acordării de 

sprijin DNA - ST Braşov, dar nu au avut reprezentarea faptului că 

documentele create vor fi utilizate ca atare în cadrul activităţilor 

procesual-penale (ca anexe ale proceselor-verbale întocmite), considerând 

că înregistrările vor parcurge, la nivelul structurii de urm ărire penală, 

procedura prevăzută de lege; au acţionat cu bună credinţă, în spiritul 

executării ordinului primit şi al acordării de sprijin la solicitările oficiale 

ale organului de urmărire penală; nu a existat intenţia individuală de 

modificare a conţinutului sau sensului unor elemente redate si nici nu au 

sesizat existenţa unor asemenea intenţii la nivelul colegilor/superiorilor, 

după cum nici nu au existat/nu au primit ordine în acest sens, apreciind că 

doar calitatea precară a unor înregistrări ar fi putut afecta claritatea şi 

completitudinea unora dintre materialele rezultate (deşi, în fiecare situaţie 

de acest fel, au indicat în textul redării pasajul/pasajele 

neclare/neinteligibile).

Cpt. Chituc Mariana a indicat Comisiei de verificare specială existenţa în 

pttfipa prcpttede pe server a formei electronice a 126 documente tip word.

Din analiza acestora reiese ca:

- fiind rezultate în cadrul unei proceduri administrative de acordare de 

sprijin la solicitarea organului de urmărire penală învestit cu realizarea 

urmăririi penale în dosarul penal 63/P/2012, documentele tip word regăsite în 

format electronic nu au fost cuprinse în vreo evidenţă specifică a acestei unităţi 

militare (ca documente ale acestei structuri); aproximativ 60% dintre ele nu 

conţin datele referitoare la autor şi momentul de creare/ultima modificare, ceea 

ce nu permite stabilirea exactă a corelaţiei dintre autori şi documentele regăsite.

In plus, modul de lucru al unora dintre ofiţeri (în echipe de câte doi) nu 

permite stabilirea clară a documentelor/pasajelor de redare care aparţin, 

individual, fiecăruia;
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- unele dintre acestea sunt marcate "în lucru" şi conţin elemente 

incomplete (spre exemplu, calea fişierului audio, menţionată în preambulul 

redării este menţionată cu ""), ceea ce induce ipoteza că această formă să fie 

una anterioară celei transmise structurii de urmărire penală.

3.DJÎ Başeivnu deţine copii sau eventuale forme ale fişierelor, aşa cum 

au fost ele structurate fi transmise DNA -  $T Braşov, suporturile de memorie 

puse i i  dispoziţie şâa către structura de urmărire penală fiind restituite ta 

totalitate adresa din KP.01.2015).

-fJh cadrul documentelor mediatizate identificate cu privire la întocmirea 

proceselor-verbale de redare ta care face referire STURDZA PALTIN 

(aHEOEGHBa respectiv Ordonanţa SUPC din data de 02.06.2016 din

dosarul se menţionează faptul că "după înregistrarea cauzei la

camera fa mass- media s-au făcut referiri cu privire la existenţa

W f  neeoncordanţe în redarea convorbirilor înregistrate de Sturdza Paltin 

Gheorghe, fapt pentru csm , din oficiu, procurorul Nica Iulian Marius şi cei trei 

ofiţeri de poliţie judiciară au procedat la ascultarea integrală a respectivelor 

convorbiri, verificarea proceselor-verbale de redare în forma scrisă a 

conţinutului acestora, şi întocmirea altor procese verbale".

3 V r  In baza tuturor măsurilor de verificare derulate şi al rezultatelor 

acestora, comisia de verificare internă, anume constituită, a formulat 

următoarele concluzii:

1. Serviciul Roman de Informaţii, fa. conformitate cu dispoziţiile legale 

în vigoare, a transmis organelor de urmărire penală datele şi informaţiile 

deţinute care vizau activităţi cu potenţial infracţional, a procedat la 

declasificarea unor documente rezultate în cadrul activităţilor de securitate 

naţională şi la remiterea acestora organului de urmărire penală, precum şi la 

punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică autorizate.

26



în acest context de cooperare, a survenit solicitarea de sprijin (formulată 

direct de către reprezentanţii DNA - ST Braşov şi prin intermediul mai multor 

adrese transmise) pentru identificarea şi redarea datelor de interes operativ din 

convorbirile ambientale înregistrate de Sturdza Paltin Gheorghe.

Activităţile desfăşurate au corespondent în dispoziţiile art.14 din Legea 

4 M ! U  privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 

m  modificările şi completările ulterioare, care prevăd obligaţia acordării de 

jjffiPn reciproc, între SRI şi Ministerul Public, în îndeplinirea atribuţiilor 

.p iP ffeite de lege;

2. Demersurile de redare întreprinse de cadrele UM 0623 Braşov au avut 

MlSiiiiul unor activităţi administrative de sprijin instituţional, conform legii, 

fără a reprezenta activităţi de urmărire penală:

- dispoziţiile imperative legale stabilesc că personalul Serviciului nu 

poate citafiMi acte de cercetare penală (art.13 din Legea nr. 14/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, atât potrivit 

formei în vigoare în anul 2014 - anterior modificările realizate prin OUG 

nr.6/2016, cât şi în forma actuală - modificată şi completată), iar din verificarea 

efectuată a reieşit că activităţile ofiţerilor implicaţi nu au avut caracterul celor 

.ŞKÎlfae urmăririi penale;

-potrivit legii, verificarea şi certificarea discuţiilor şi întocmirea 

proceselor-verbale aferente sunt realizate de către procuror şi ofiţerii delegaţi 

din cadrul structurilor de poliţie judiciară. Niciun ofiţer al Serviciului nu a 

participat la întocmirea acestora şi nici nu au acţionat pentru întocmirea de 

materiale de redare care să se constituie ca atare în anexe la procesele-verbale 

cuprinse în dosar.

3. Deşi au fost identificate cadrele care au fost angrenate în audierea 

discuţiilor ambientale şi întocmirea materialelor de redare în cauză, nu se poate
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stabili, în contextul verificărilor efectuate, care au fost materialele realizate de 

fiecare în parte;

4.Potrivii propriilor afirmaţii fi datelor iilltta te  din verificări, nu au 

existat intenţii ale <!|pl9or sau ordine din partea superiorilor de a modifica, în 

orice formă, sensul şi conţinutul înregistrărilor în documentele întocmite.

Pe această cale* Serviciul Român de Informaţii îşi exprimă 

disponibilitatea de a pune $1 dispoziţia dumneavoastră orice alte date sau 

documente apreciam m  utile/necesare pentru soluţionarea dosarului penal 

nr.6/P/2017.

Anexam, în copie, adresele de corespondenţă între Direcţia Naţională 

Anticorupţie si Serviciul Român de Informaţii, prin care a fost solicitat sprijin 

din partea UM 0623 Braşov, respectff tei fost transmise suporturile optice şi 

digitale către DNA-ST Braşov."

Declaraţiile ofiţerilor de informaţii din cadrul Direcţiei Judeţene de 

Informaţii Braşov, col. - Croitoru Claudiu Cristian, col. Enache Lucian, col. 

Băcioiu Marius Constantin, col. Drăgan Iulian,col. (rez) Teacă Marius, 

mr. Bulz Dragoş, mr. Nicolcioiu Arthur Constantin, mr. Daragus Zoltan-Attila, 

mr. Coşman Valentin Alexandru, cpt. Chiţuc Mariana, cpt. Grosu Adrian, cpt. 

(rez) Dogaru Radu, reliefează faptul că situaţia de fapt ce rezultă din datele şi 

informaţiile furnizate de către Direcţia Naţională Anticorupţie -  Serviciul 

Teritorial Braşov şi Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov este confirmată, în 

sensul că rapoartele de lucru DJI Bv -  DNA ST Bv în ceea ce priveşte dosarele 

penale nr. 63/P/2012şi 303/P/2015, s-au desfăşurat în temeiul disp. art. 14 din 

Legea nr. 14/1992 şi a protocolului de cooperare între Parchetul de pe lângă 

înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii nr. 003064 

din 04.02.2009, art. 2,3 alin.l; art. 12 şi art. 17, care descriu modul de lucru al 

Serviciului Român de Informaţii, în ceea ce priveşte acordarea sprijinului 

specific prin prisma disp. art. 14 din Legea nr. 14/1992.
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Concluzia ce se desprinde din analiza declaraţiilor martorilor 

(ofiţerii de informaţii din cadrul Direcţiei Judeţene de Informaţii Braşov) 

este aceea că aceştia au acţionat în cadru legal, având convingerea că 

activităţile întreprinse sunt materializate în acte ce reprezintă obiect de 

sprijin pentru organul de urmărire penală, fără a constitui înscrisuri cu 

caracter oficial, ele urmând a fi transformate în mijloace de probă şi 

folosite de către Direcţia Naţională Anticorupţie -  Serviciul Teritorial 

Braşov, în funcţie de obligaţiile profesionale ce revin acestora.

Aşa fiind, apreciem că în sarcina ofiţerilor de informaţii din cadrul 

Direcţiei Judeţene de Informaţii Braşov nu se poate reţine nicio faptă de natură 

penală, fiind incidenţă totodată inexistenţa vreunei conivenţe de natură 

infracţională şi de asemenea acţiunile acestora nefiind circumscrise activităţii 

de urmărire penală desfăşurată de organele judiciare din cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov neputând opera 

conexitatea actelor materiale susceptibile a îmbrăca elementele tip ale unor 

infracţiuni.

Sub aspectul calităţii în care au acţionat lucrătorii operativi din cadrul 

Direcţiei Judeţene de Informaţii Braşov este lesne de observat că aceştia au 

efectuat activităţile dispuse prin ordin, Io lirteM. disp. art. din Legea nt» 

fe l . s t  existe elemente din care să rezulte subrogarea în atribuţiile 

organului de cercetare penală.

Wk â m  de consecinţa, acestora nu li se poate imputa nicio formă de 

fBOftlita actele #g valoare probatorie de natură procesual penală fiind 

wxBfxsibt efectuate de către organele judiciare din cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov.

Prin intermediul acestora, procurorul şi organele de poliţie 

judiciară, au fost singurele persoane cu atribuţii de organe de urmărire 

penală conform art. 55 alin.l C.proe.pen. ce şi-au exercitat drepturile şi
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prerogativele organelor şi a persoanelor implicate în actul de urmărire 

penală.

Astfel, actele procesuale trebuie să îndeplinească cel puţin două 

condiţii de fond:

-să fie efectuate de organul judiciar sau de persoanele abilitate 

potrivit legii;

-să cuprindă manifestarea de voinţă aptă să producă efectele 

juridice pe care legea le prevede pentru acel act procesual.

Este evident astfel că autorii unici ai actelor procesuale în discuţie, 

procesele verbale de transcriere cu actele subsecvente şi consecvente, încadrate 

de către procuror în disp. art. 138 şi urm. C.proc.pen., sunt exclusiv, 

magistratul procuror şi lucrătorii de poliţie judiciară.

Analiza actelor şi lucrărilor dosarului de urmărire penală, conduce la 

concluzia că în sarcina ofiţerilor de informaţii nu se poate reţine nicio acţiune, 

inacţiune sau faptă culpabilă, aptă de a contura tipicitatea vreunei infracţiuni, 

fiind incidente prevederile art. 16 alin.l lit.c), respectiv nu există nicio probă că 

faptele au fost săvârşite de col.Croitoru Claudiu Cristian, col. Enache Lucian, 

col. Băcioiu Marius Constantin, col. (rez) Drăgan Iulian,col. (rez) Teacă 

Marius, mr. Bulz Dragoş, mr. Nicolcioiu Arthur Constantin, mr. Daragus 

Zoltan-Attila, mr. Coşman Valentin Alexandru, cpt. Chiţuc Mariana, cpt. 

Grosu Adrian, cpt. (rez) Dogaru Radu.

Se constată totodată că se impune continuarea cercetărilor faţă de numiţii 

Nica Iulian Marius, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie -  

Serviciul Teritorial Braşov, Iordache Qvidiu, Bucurenciu Sandu Mihai şi 

Feticu Nicolae-Ciprian -  ofiţeri de poliţie judiciară în cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov.
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Potrivit disp.art. 48 alin. 1 lit.a) C.proc.pen., competenţa de soluţionare a 

cauzei revine Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -  Secţia 

de urmărire penală şi criminalistică.

Relativ la cele ce preced, în temeiul disp. art. 315 alin.l litb) 

C.proc.pen. rap. la art. 16 lit-c) C.proc.pen., art. 50 C.proc.pen. rap. la art. 38 

alin.l lit.c) C.proc.pen., văzând şi disp.art. 48 alin.l lit.a), art. 58 şi art. 63 

alin.l C.proc.pen.

D I S P U N :

1. Clasarea cauzei având ca obiect infracţiunile de abuz în serviciu, 

prev. şi ped. de art. 297 alin. 1 C.pen., fals intelectual 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. cu privire la 

numiţii col. Croitoru Claudiu Cristian, col. Enache Lucian, col. Băcioiu 

Marius Constantin, col. (rez) Drăgan Iulian,col. (rez) Teacă Marius, mr. Bulz 

Dragoş, mr. Nicolcioiu Arthur Constantin, mr. Daragus Zoltan-Attila, mr. 

Coşman Valentin Alexandru, cpt. Chiţuc Mariana, cpt. Grosu Adrian, cpt. 

(rez) Dogaru Radu, ofiţeri de informaţii în cadrul U.M. 0623 Braşov.

2. Declinarea competenţei de efectuare a urmăririi penale sub aspectul 

infr. de abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 297 alin. 1 C.pen., fals intelectual 

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., faţă de 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 în cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov.

31



3. în temeiul art. 275 alin.5 rap. la art. 275 alin.4 pct. 3 C.proc.pen., 

cheltuielile judiciare în cuantum de 2000 lei rămân în sarcina statului.

4. Un exemplar al prezentei ordonanţe, împreună cu dosarul cauzei se va 

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

urmărire penală şi criminalistică.

5. In temeiul disp. art. 316 alin.l C.proc.pen., ordonanţa se comunică, în 

copie numiţilor Sturdza Paltin Gheorghe, Zaharia Gabriela Rodica, Ceteraş 

Gheorghe, col. Croitora Claudiu Cristian, col. Enache Lucian, col. Băcioiu 

Marius Constantin, col. (rez) Drăgan Iulian,col. (rez) Teacă Marius, mr. Bulz 

Dragoş, mr. Nicolcioiu Arthur Constantin, mr. Daragus Zoltan-Attila, mr. 

Coşman Valentin Alexandru, cpt. Chiţuc Mariana, cpt. Grosu Adrian, cpt. 

(rez) Dogaru Radu, ofiţeri de informaţii în cadrul U.M. 0623 Braşov; 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 în cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie -  Serviciul Teritorial Braşov;

R/D. SGhJOE 132file / ex/ 22.11.2017
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