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Doamnă Procuror General,

Subsemnatul, Adrian Năstase, domiciliat în Bucureşti, strada Muzeul 
Zambaccian, nr.16, sector 1, în temeiul art.72, alin(2) din Constituţie formulez 
prezenta 

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva lui Mihail Boldea, deputat în Parlamentul României, urmând a 
fi citat la Parlamentul României, Camera Deputaţilor, Bucureşti, str. Izvor, nr. 2-
4, sector 5, cod 050563, în vederea efectuării actelor de urmărire penală şi 
trimiterea acestuia în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de denunţ 
calomnios, prevăzută de art. 259 Cod Penal.

SITUAŢIE DE FAPT

La data de 18.08.2009, fluxurile de ştiri, printre care şi Newsin, au preluat 
declaraţia domnului deputat Mihail Boldea privind depunerea unei plângeri 
penale la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care a 
solicitat efectuarea de verificări penale cu privire la reprezentanţii Guvernului şi 
AVAS care au încheiat privatizarea SC Sidex SA Galaţi în anul 2001, sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor de „abuz în serviciu contra intereselor publice 
cu consecinţe deosebit de grave şi subminarea economiei naţionale”.

A mai pretins domnul deputat Mihail Boldea că „privatizarea s-a făcut în 
dispreţul gălăţenilor … că nimeni nu a făcut anterior privatizării nicio analiză de 
impact”.

În cuprinsul sesizării s-a susţinut că „evaluarea combinatului, întocmirea 
caietului de sarcini si ulterior negocierea clauzelor contractuale, inclusiv preţul, 
au fost făcute în detrimentul statului român, care a suferit o paguba de 
aproximativ 1,4 miliarde de dolari".

Consider că plângerea formulată reprezintă un atac nejustificat la adresa 
mea şi a membrilor guvernului pe care l-am condus, atac determinat de 
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campania electorală prezidenţială din acest an, fiind făcută în mod şicanator şi 
fără nici un suport legal.

Conţinutul plângerii prin care, alături de colegii mei, suntem acuzaţi de 
fapte deosebit de grave, constituie infracţiunea de denunţ calomnios. 

Este greu de înţeles cum se poate pretinde că privatizarea combinatului de 
la Galaţi  s-a făcut „fără o analiză de impact” în condiţiile în care unul dintre 
obiectivele programului PSAL, coordonat de Traian Băsescu prin Banca 
Mondială l-a constituit şi acest obiectiv industrial, încă din 1999, atunci când 
ministru al industriei şi comerţului era Radu Berceanu.

Mai mult, actele normative care au stat la baza privatizării au fost 
adoptate în 2005, când majoritatea parlamentară aparţinea Alianţei DA şi au 
fost promulgate de Traian Băsescu.

În luna iunie 1999, Guvernul României a semnat două acorduri de
împrumut cu Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare(Banca 
Mondială) în vederea finanţării Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat 
(PSAL) şi a Programului de Dezvoltare Instituţională a Sectorului Privat (PIBL). 
Aceste programe includeau o componentă importantă privind privatizarea a 64 
de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, printre care şi Sidex SA, prin 
angajarea de servicii de consultanţă de la bănci de investiţii selectate prin oferte 
internaţionale. Angajamentul respectiv a fost semnat, din partea României, de 
către actualul preşedinte, Traian Băsescu.

Situaţia financiară a Sidex era în anul 2000 deosebit de complicată nivelul 
total al datoriilor depăşind 20.000 miliarde lei (circa 770 milioane USD) şi 
crescând zilnic cu circa 1 milion USD, în special prin prejudiciile create de 
sutele de firme căpuşă.

În anul 1999, Guvernul Radu Vasile a emis OUG nr. 8 adoptată prin 
Legea nr. 207/2001, HG nr.504/24.06.1999 iar Guvernul Mugur Isărescu a 
adoptat HG nr.1032/2000. 

OUG nr.119/2001 a stabilit unele măsuri pentru privatizarea SC 
Combinatul Siderurgic Sidex SA Galaţi, fiind aprobată, cu modificări, prin 
Legea nr.122/05.05.2005 şi promulgată de Traian Băsescu, prin Decretul 
nr.367/2005.

Cu privire la votul acordat de parlamentari, la Senat au existat doar 6 
voturi împotrivă, iar la Camera Deputaţilor doar 17 voturi împotrivă.

Potrivit art.1 alin.3 din Constituţia României, România este stat de 
drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, precum şi drepturile şi 
libertăţile cetăţeanului reprezintă valori supreme şi garantate.

Art. 30, alin(6) din Constituţie menţionează că „Libertatea de exprimare 
nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici 
dreptul la propria imagine.”

Prin mai multe decizii Curtea Constituţională s-a pronunţat în sensul că 
libertatea de exprimare consfinţită prin dispoziţiile art.30 din legea 
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fundamentală, nu trebuie să prejudicieze demnitatea unei persoane, valoare 
supremă, garantată de Constituţie, aceasta fiind de esenţa unei societăţi 
democratice. În scopul apărării acestei valori, în concordanţă cu art.10 alin(2)
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Codul Penal sancţionează 
fapta de calomnie. (Curtea Constituţională, Decizia nr.55/26.01.2006)

ÎN DREPT

Plângerea formulată de Mihail Boldea, deputat în Parlamentul României 
constituie infracţiunea de denunţ calomnios, prevăzută de art. 259 Cod 
Penal, pentru că nu există vreo faptă penală, care să fie săvârşită în legătură cu 
privatizarea SC Sidex SA Galaţi, măsurile legislative, luate de Guvernul pe care 
l-am condus, fiind adoptate prin legi de către Parlamentul României.

Privatizarea SC Sidex SA, unul dintre cei mai mari contribuitori la 
bugetul de stat, a constituit o prioritate pentru toate Guvernele de după 1989, iar 
condiţiile contractuale au ţinut cont de situaţia de fapt în care se afla combinatul 
la momentul privatizării şi de relaţiile comerciale ale acestuia, a situaţiei sociale 
care s-ar fi putut crea prin închiderea combinatului şi a interesului redus, la acel 
moment, al unor eventuali investitori strategici, în preluarea activelor. 

Nu este prima dată când domnul deputat Mihail Boldea, profitând de 
calitatea sa de avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi, declanşează urmăriri 
penale sau acţiuni în cadrul instanţelor cu unic scop cel de a-i servi din punct de 
vedere politic. Interesul acestor acţiuni ale dânsului nu este buna înfăptuire a 
justiţiei ci utilizarea acesteia în scop personal.

Pentru considerentele susmenţionate vă solicit efectuarea urmăririi 
penale şi trimiterea în judecată a domnului Mihail Boldea, deputat în 
Parlamentul României pentru infracţiunea de denunţ calomnios prevăzută de 
art. 259 Cod Penal.

                                                                             Adrian Năstase

Doamnei Laura Codruţa Koveşi,
Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie


