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ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
Completul de 5 judecători – Penal  
Dosar nr. 2470/1/2012 
Termen 30.05.2012 
 
 
 
 

DOMNULE PREȘEDINTE 
 
 

 
Subsemnatul ADRIAN NĂSTASE domiciliat în Bucureşti str. 

Muzeul Zambaccian nr. 16, et. 3, ap. 4, sector 1, inculpat în dosarul nr. 
514/1/2009, recurent în dosarul nr. 2470/1/2012, în temeiul art. 38510 Cod 
pr. penală, depun  

 
MOTIVELE RECURSULUI 

 
Declarat în termen împotriva Sentinței penale nr. 176 din 30.01.2012, 
solicitându-vă, pentru motivele de fapt și de drept dezvoltate în continuare, 
admiterea recursului declarat Sentinței penale nr. 176 din 30.01.2012 
și, în ordinea impusă de motivele de recurs şi soluţiile care se impun a fi 
date: 

i) Să casaţi sentinţa recurată ca efect al admiterii recursului în contra 
încheierii din 03.11.2010 pentru greşita soluţionare a excepţiilor invocate 
de mine la acea dată şi rejudecând să admiteţi excepţiile, iar în temeiul 
art. 332 alin. (2) Cod pr. penală să restituiţi cauza la procuror pentru 
refacerea urmăririi penale;  

ii) Să casaţi sentinţa recurată ca efect al admiterii recursului în contra 
încheierii din 14.01.2011 prin care a fost respinsă cererea de recuzare a 
doamnei judecător Ioana Bogdan fără a mi se da posibilitatea de a o 
susţine şi de către alt complet decât cel în faţa căruia, oral, am fost silit 
a o susţine, şi să trimiteţi cauza spre rejudecare primei instanţe; 

iii) Să casaţi hotărârea recurată pentru că instanţa nu a fost 
alcătuită potrivit legii cu judecători imparţiali existând motive de 
incompatibilitate şi pentru judecătorii Ioana Bogdan şi Ionuţ Matei 
care nu au formulat cereri de abţinere. 

iv) Să casaţi sentinţa recurată pentru greşita respingere a cererii 
mele de probe prin încheierea din 08.02.2011 şi să trimiteţi cauza spre 
rejudecare primei instanţe pentru reluarea judecăţii de la momentul cererii 
de probe;  

v) Să casaţi sentinţa recurată consecinţă a casării încheierii de şedinţă 
din data de 25.11.2011 prin care instanţa a luat, nelegal, măsura de a nu 
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mai audia un număr de peste 170 de martori ai acuzării, cu încălcarea 
dispozițiilor art. 6 paragraf 3 lit. d) din CEDO; 

vi) Să casaţi hotărârea recurată pentru greșita soluţie de 
condamnare a mea pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 13 
din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal şi 
rejudecând să dispuneţi ACHITAREA mea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. 
a) rap la art. 10 lit. a) Cod pr. penală, pentru acuzația de a fi săvârșit 
infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 13 din Legea nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
cu aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal.  

vii) Să casaţi hotărârea recurată pentru greșita încadrare juridică 
a faptei reţinute în sarcina mea în infracţiunea prevăzută de art. 13 din 
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal, să schimbaţi 
încadrarea juridică a acesteia în infracţiunea prevăzută de art. 13 din 
Legea nr. 78/2000, să luaţi act că solicit, în conformitate cu art. 13 Cod pr. 
penală continuarea procesului penal şi să dispuneţi în principal, 
achitarea mea în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) rap la art. 10 lit. a) Cod pr. 
penală, iar în subsidiar, să constataţi împlinirea termenului special de 
prescripţie cu consecinţa încetării procesului penal în temeiul art. 11 pct. 2 
lit. b) rap la art. 10 lit. g) Cod pr. penală; 

viii) Să casaţi hotărârea recurată şi să dispuneţi încetarea procesului 
penal în măsura în care s-ar reţine că fapta a fost săvârşită prin exercitarea 
autorităţii şi influenţei derivând din funcţia de prim ministru în exerciţiul 
funcţiei de prim ministru, pentru lipsa cererii Camerei Deputaţilor de 
începere a urmăririi penale, soluţia de încetare a procesului impunându-se 
în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b) rap la art. 10 lit. f) Cod pr. penală. 

ix) Alte motive de casare se circumscriu dispoziţiilor art. 3856 
alin. 3 Cod procedură penală (examinarea cauzei sub toate aspectele în 
cazul recursului devolutiv în cazul unei hotărâri care nu poate fi atacată cu 
apel). 
 

I. Acuzaţiile formulate împotriva mea prin Rechizitoriul dat în 
dosarul nr. 27/P/2008 din 16.01.2009 şi prin rechizitoriul nr. 8/P/2006 
şi soluţiile pronunţate. 

1. Prin Rechizitoriul DNA nr. 27/P/2008 (dosar înregistrat la 
Înalta Curte sub nr. 514/1/2009) am fost trimis în judecată sub acuzaţia de a 
fi săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu 
aplic. art. 41 alin. (2) Cod penal, sub cuvânt că „în mod repetat şi în baza 
aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în timpul campaniei electorale 
prezidenţiale din perioada noiembrie – decembrie 2004 (în care am 
candidat din partea PSD + PUR la funcţia de preşedinte al României) m-aş 
fi folosit de influenţa şi autoritatea ce derivau din funcţia de Preşedinte 
al PSD pentru a obţine, cu sprijinul inculpatei Jianu Irina Paula 
(Inspector General de Stat în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii) 
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şi al inculpaţilor Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana şi Vasile 
Mihail Cristian (reprezentanţii unor societăţi comerciale), precum şi al 
altor persoane, foloase necuvenite sub forma unor materiale de 
propagandă electorală în valoare de 34.223.906.475 ROL 
(33.841.734.455 ROL de la SC Eurografica SRL şi 382.172.020 ROL de 
la SC Vertcon SA Bacău)”. 

2. Pentru fapta imputată în acest dosar am mai fost cercetat şi în 
dosarul DNA nr. 8/P/2006, finalizat, la acea dată cu trimiterea mea în 
judecată sub acuzaţia de a fi săvârşit: 

i) Infracţiunea prevăzută de art. 254 alin. (1) cu aplic. 6 din 
Legea nr. 78/2000 şi art. 41 alin. (2) Cp (infracţiunea fiind descrisă în 
capitolul I, lit. A, B, C din rechizitoriu nr. 8/P/2006);  

ii) Infracţiunea prevăzută de art. 131 din Legea nr. 78/2000 
(infracţiunea fiind descrisă în capitolul II – rechizitoriul nr. 
8/P/2006); 

iii) Infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 
cu aplic. art. 41 alin. (2) Cp (această infracţiune a fost descrisă în 
capitolul III din rechizitoriul dat în dosarul 8/P/2006 şi face obiect 
al urmăririi penale şi al sesizării instanţei în cauza de faţă.); 

3.  În precedentul dosar (respectiv, cu rechizitoriul nr. 8/P/2006, 
înregistrat la Înalta Curte – Secţia penală sub nr. 15083/1/2006, iar la 
Completul de 9 judecători sub nr. 11046/1/2007) am invocat o excepţie 
de neconstituţionalitate, admisă de Curtea Constituţională prin Decizia 
nr. 665/05.07.2007 şi au fost pronunţate de Înalta Curte: Sentinţa penală nr. 
611/18.10.2007, respectiv, Decizia nr. 219/07.04.2008, prin care s-a 
constatat nulitatea absolută a Ordonanţei de începere a urmăririi 
penale din 7.02.2005 şi a întregii urmăriri penale şi s-a dispus 
restituirea cauzei la DNA pentru refacerea, în întregime, a urmăririi 
penale. Astfel: 

3.1. Prin Decizia nr. 665 din 5 iulie 2007, Curtea Constituţională, 
admiţând excepţia de neconstituţionalitate formulată de mine, a 
constatat că dispoziţiile art. 23 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/1999 
privind răspunderea ministerială, astfel cum a fost modificată prin OUG 
nr. 3/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 90/2005, care 
exceptau de la procedura derogatorie de la dreptul comun pe foştii membri 
ai Guvernului, conform căreia foştii membri ai Guvernului nu pot fi 
cercetaţi penal decât la cererea camerei din care au făcut parte, ori a 
preşedintelui României, pentru miniştrii neparlamentari, constituie o 
încălcare a principiului egalităţii de tratament consacrat de art. 16 din 
Constituţie şi o încălcare a principiului dreptului la un proces echitabil 
şi le-a declarat neconstituţionale. Invocarea excepţiei a fost necesară şi 
a fost un demers util pentru cauză, astfel cum vom arăta mai jos, iar 
faptul că judecătorii majoritari sunt vizibil „deranjaţi” – aşa cum 
rezultă din considerentele hotărârii recurate – de invocarea de către mine a 
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acestei excepţii, ca şi a altora pe care legea le pune, de altfel, la dispoziţia 
părţilor, demonstrează că eu nu am fost judecat de un complet de judecată 
alcătuit din judecători imparţiali şi că am avut în complet doi judecători a 
căror ostilitate faţă de mine a fost vădită, a căror părtinire este mai mult 
decât evidentă. 

3.2. Prin Sentinţa penală nr. 611/2007 a ÎCCJ – Secţia Penală, dând 
eficienţă Deciziei nr. 665/2007 a Curţii Constituţionale şi constatând că 
lipseşte cererea de începere a urmăririi penale împotriva mea formulată 
de către Camera Deputaţilor, al cărui membru eram, a constatat nulitatea 
urmăririi penale efectuată în dosarul nr. 8/P/2006, în conformitate cu art. 
197 alin. (2) Cod pr. penală şi, în temeiul art. 300 alin. (2) şi art. 332 alin. 
(2) Cod pr. penală, a dispus restituirea cauzei la procuror în vederea 
refacerii urmăririi penale şi a rechizitoriului. În hotărârea instanţei s-a 
reţinut că există cauză de conexitate şi de indivizibilitate în privinţa 
faptelor imputate mie şi a persoanelor trimise în judecată împreună cu 
mine, acesta fiind temeiul pentru care s-a dispus restituirea întregii 
cauze la procuror.  

3.3. Prin Decizia nr. 219/2008, Înalta Curte – Completul de 9 
judecători, a menţinut hotărârea dată în primă instanţă (Sentinţa nr. 
611/2007), reţinând că „încălcarea dispoziţiilor referitoare la sesizarea 
instanţei, este sancţionată, potrivit art. 197 alin. (2) din Codul de 
procedură penală, cu nulitatea absolută, care poate fi invocată în orice 
stadiu al procesului” şi că, aşa fiind, actele de urmărire penală efectuate 
în condiţiile de nelegalitate descrise, sunt lovite de nulitate absolută 
potrivit art. 197 alin. (2) din Codul de procedură penală – aşa cum a 
reţinut, de altfel, şi prima instanţă prin hotărârea atacată”.  

Decizia Curţii Constituționale nr. 665/2007 şi celor două hotărâri 
ale Înaltei Curţi (secţia penală şi completul de 9 judecători date în 
precedentul ciclu procesual), dar şi comentariile pe marginea acestora 
făcute de judecătorii care au pronunţat hotărârea recurată, 
demonstrează fără putinţă de tăgadă: 

 Că modificarea legii răspunderii ministeriale în anul 2005, la 
iniţiativa ministrului justiţiei, Monica Macovei, spre a face posibilă 
cercetarea foştilor miniştri fără cererea camerelor sau a preşedintelui 
României, a fost un demers neconstituţional, a fost un demers ce a vizat 
persoana mea, a fost un demers politic al cărui scop a fost acela de a mă 
elimina prin orice mijloace din viaţa publică. 

 Că Parchetul şi în mod special DNA, care a efectuat urmărirea 
penală în condiţii de nelegalitate sancţionate cu nulitatea absolută a 
urmăririi penale şi a actului de sesizare al instanţei a fost şi este subordonat 
politic; 

 Că şi omul politic are drepturi procesuale şi că trebuie să uzeze 
de aceste drepturi atunci când ele îi sunt nesocotite şi atunci când Parchetul 
se transformă în instrument politic, dar că există chiar şi judecători 
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deranjaţi de exercitarea de către oamenii politici a drepturilor procedurale 
de pe poziţii vădit partizane. Aceşti judecători, cărora noi toţi le 
recunoaştem dreptul la opinie şi dreptul la exprimare, au însă obligaţia de a 
se abţine de la judecata pricinilor în care nu pot fi imparţiali, de la judecata 
pricinilor în care au idei preconcepute despre vinovăţia celor judecaţi, de la 
judecata pricinilor în care ostilitatea lor este făţişă. 

 
Părtinirea, ostilitatea judecătorilor faţă de toţi cei judecaţi, faţă de avocaţi şi 
în special faţă de mine este demonstrată în cauza de faţă şi de: 

• Sancţiunile nejustificate cu amendă aplicate avocaţilor, în 
legătură cu care au fost săvârşite falsuri în înscrisuri oficiale (la 
termenul din 14.01.2011 se reţine că unui avocat amendat i s-ar fi dat 
posibilitatea de a-şi susţine o cerere de scutire de amendă, deşi înainte 
ca avocatul să înceapă a susţine o cerere (alta decât aceea de scutire de 
amendă) preşedintele completului a urlat literalmente la avocat 
spunându-i că i-a respins cererea de scutire (încă o dată, nefăcută) 
pentru ca în încheierea de şedinţă să se consemneze în contra a ceea ce 
s-a întâmplat, că avocatul şi-a susţinut cererea, iar instanţa a deliberat şi 
i-a respins-o. 

• Pedepsele corporale aplicate inculpatei Irina Paula Jianu şi 
care au stârnit protestul avocaţilor dar şi a mass-media româneşti; 

• Starea de tensiune întreţinută şi/sau provocată în permenenţă 
de către preşedintele completului de judecată, judecătorul Ionuţ Matei, 
ieşirile necontrolate ale acestuia la adresa mea, sancţionate, de 
asemenea, de mass-media; 

• Considerentele hotărârii recurate şi în special acele 
considerente în care se arată că nu sunt probe de vinovăţie în contra 
mea, dar trebuia să fiu condamnat spre a fi dat ca exemplu; 

• Semnificativ sub aspectul părtinirii subiectivismului, 
preconcepţiei judecătorilor majoritari, următorul considerent: „corupţia 
clasei politice din România, personificată cel puţin la nivelul anului 
2004 de inculpatul Năstase Adrian, reprezintă un fenomen care nu mai 
poate fi tolerat de către societatea românească, justiţia fiind obligată 
să riposteze cu fermitate ori de câte ori are de-a face cu un asemenea 
caz, ca o dovadă că statul de drept nu este o chestiune iluzorie, ci 
funcţionează în beneficiul propriilor cetăţeni” (a se vedea fila 132 din 
Sentinţa recurată) 

  
 Că, în pofida reacţiilor unor magistraţi partizani, excesul de zel şi 

abuzurile puterii pot fi şi trebuie frânate prin intermediul justiţiei, inclusiv a 
celei constituţionale, iar afirmaţia unuia dintre judecătorii care a pronunţat 
hotărârea recurată (domnul Ionuţ Matei) în sensul că am abuzat invocând 
excepţii de neconstituţionalitate ori acuzând caracterul politic al procesului 
sunt nedrepte, sunt făcute cu ignorarea drepturilor celor judecaţi şi mai ales 
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demonstrează partizanat politic şi complicitate cu Parchetul la încălcarea 
flagrantă a legii; 

 că judecătorii care au pronunţat hotărârea de condamnare în 
cauza de faţă sunt cu adevărat în fapt şi în drept, sub influenţa şi 
autoritatea puterii politice şi a DNA, iar judecata lor nu a fost şi nu putea 
să fie împarţială; 
 

4. Reformularea acuzaţiei în dosarul nr. 27/P/2008 în raport cu 
cea formulată în dosarul nr. 8/P/2006, nelegala cercetare efectuată în 
dosarul nr. 27/P/2008, lipsa de suport probator a acuzaţiei în contra 
mea. 

Urmărirea penală în dosarul nr. 27/P/2008 a fost efectuată în condiţii 
de nelegalitate astfel cum am arătat şi prin cererea ce am depus la termenul 
din 03.11.2011, soluţia pronunţată pe aceste excepţii făcând obiect de 
critică şi în prezentul recurs. Aici mă limitez a arăta doar că în raport cu 
acuzaţia ce s-a adus în precedentul dosar în care urmărirea penală şi 
rechizitoriul s-au dovedit a fi lovite de nulitate absolută:  

i) Urmărirea penală a fost efectuată şi de către un procuror ce nu 
avea calitatea de procuror în cadrul structurii centrale a DNA; 

ii) Urmărirea penală nu a fost efectuată cu respectarea 
dispoziţiilor instanţei de judecată prin hotărârea prin care a dispus 
refacerea urmăririi penale şi a dispoziţiilor art. 272 Cod pr. penală. 

iii) Măsura trimiterii în judecată prin Rechizitoriul nr. 27/P/2008 
şi concluzia procurorului ce precede această măsură, cu privire la 
vinovăţia mea, nu are suport probator, neexistând nici o probă, astfel 
cum prevede art. 63 Cod pr. penală, care să susţină acuzaţia de folosire a 
autorităţii ori influenţei mele în scopul obţinerii de foloase injuste.  
 
Instanţa însăşi arată în considerentele hotărârii recurate: 

 Că „în speţă nu există o probă directă care să-l 
incrimineze pe inculpat” (fila 117 parag. 3). 

 Că „nici unul dintre martorii audiaţi în cauză nu a relevat 
fapte sau împrejurări care să-l incrimineze în mod direct pe inculpat” 
(fila 117 parag 5). 
 

iv) Că aşa stau lucrurile rezultă şi din considerentele 
rechizitoriului, care are 863 pagini dar în care referirile la fapta imputată 
mie, are doar 6 pagini (707 – 713), acestea fiind însă, în majoritate, 
considerente teoretice ce privesc analiza conţinutului infracţiunii de care 
sunt acuzat, iar nu analiza probelor pe baza cărora să se poată concluziona 
că aş fi săvârşit fapta imputată. Semnificativ sub acest aspect este 
considerentul de la pag. 709 care conţine practic o declaraţie a procurorului 
conform căreia „obţinerea acestor foloase de către învinuitul Adrian 
Năstase a fost posibilă prin folosirea poziţiei şi autorităţii pe care o 
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deţinea în cadrul PSD la data săvârşirii faptei, asupra unor persoane care 
dețineau funcţii în cadrul unor instituţii publice (ISC – condus de inculpata 
Irina Paula Jianu şi asupra unor societăţi comerciale cu răspundere 
limitată sau pe acţiuni, conduse, controlate sau administrate de învinuiţii 
Vasile Mihai Cristian, Popovici Bogdan şi Popovici Marina 
Ioana.”Această afirmaţie a procurorului este prin ea însăşi de natură a 
demonstra că nu există infracţiunea de care sunt acuzat pentru că: 

a) ISC s-a aflat în 2003 şi prima jumătate a anului 2004 în 
subordinea Ministerului Controlului şi abia din iunie 2004 în 
subordinea primului ministru prin cancelaria acestuia; 

b) Irina Jianu nu putea fi numită ori revocată din funcţie de către 
preşedintele PSD; 

c) Numirea efectivă a Irinei Paula Jianu s-a făcut de către 
miniştrii, iar nu de către preşedintele PSD, şi tot un ministru, iar nu un 
lider de partid, fie el şi Adrian Năstase ar fi putut decide soarta acesteia 
la conducerea ISC; 

d) Separarea calităţilor şi funcţiilor lui Adrian Năstase, care a 
îndeplinit concomitent funcţia de prim ministru şi preşedinte al PSD, 
este făcută exclusiv în scopul de a se construi şi susţine o acuzaţie de 
săvârşire a unei fapte comisive (acte de folosire a autorităţii şi 
influenţei) bazată pe supoziţii iar nu pe elemente de fapt, respectiv pe 
probe concrete, în afara procedurilor parlamentare şi a procedurilor 
legale.  

e) Oricum, este de subliniat că, rechizitoriul reţine că prin 
Decizia primului ministru a fost aprobat în iunie 2004 Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a ISC în care a fost prevăzut că acesta 
organizează o dată la 2 ani Trofeul Calităţii, judecătorii amintind şi ei 
de decizia în discuţie ca act ce ar demonstra implicarea mea în 
organizarea Trofeului Calităţii, fără a menţiona însă calitatea de prim 
ministru în care am semnat acea decizie. Aşadar, atât rechizitoriul cât şi 
prima instanţă consideră că eu mi-am exercitat influenţa ca prim 
ministru şi nu ca preşedinte de partid.  

 În rechizitoriul nr. 27/P/2009 se mai reţine cu privire la fapta de 
care sunt acuzat că: 

 Că în anul 2004, urmare exercitării de către mine a influenţei şi 
autorităţii ce „decurgeau” din funcţia de preşedinte al PSD asupra lui Jianu 
Irina Paula, Popovici Bogdan, Popovici Marina Ioana, Vasile Mihail 
Cristian, Inspectoratul de Stat în Construcţii a organizat un simpozion al 
calităţii în construcţii şi că prin instituirea unor taxe de participare al căror 
cuantum nu ar fi avut suport real s-ar fi urmărit în fapt colectarea unor 
sume de bani pentru campania mea electorală din anul 2004; 

 Că suma de bani în cuantum de 61.549.713.021 lei (vechi) 
încasată cu titlu de taxe de participare şi necheltuite cu organizarea 
simpozionului ar fi fost transferate prin societăţile controlate de Popovici 
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Bogdan şi Popovici Marina Ioana, în baza unor documente contabile false 
către Vasile Mihail Cristian, care ar fi utilizat suma pentru procurarea de 
materiale electorale; 

 Că organizarea simpozionului ar fi constituit o formă mascată de 
colectare a unor sume de bani pentru campania prezidenţială a 
subsemnatului, urmare a exercitării de către mine a influenţei şi autorităţii 
decurgând din funcţia de preşedinte PSD asupra celorlalţi inculpaţi, asupra 
unor membri de partid ce deţineau funcţii importante în instituţiile publice, 
cât şi asupra unor lideri de partid, primari, preşedinţi de Consilii Judeţene; 

 că din probele administrate în cauză ar fi rezultat că scopul 
organizării evenimentului, încasarea taxelor de participare şi transferul 
sumelor de bani în contul SC Eurografica a avut ca finalitate susţinerea 
campaniei mele electorale prezidenţiale din 2004; 

 că din probele administrate în cauză ar rezulta că prin influenţa şi 
autoritatea pe care aş fi avut-o în calitate de preşedinte al PSD, aş fi obţinut 
de la inculpatul Vasile Mihail Cristian, director general al SC Eurografica 
SRL, foloase necuvenite în valoare de 34.421.611.069 lei vechi, 
reprezentând: caiete, fulare, tricouri, calendare, pliante, brichete 
personalizate cu numele şi imaginea mea; 

 că sumele de bani cu care Vasile Mihail Cristian ar fi achitat 
contravaloarea materialelor electorale ar fi provenit, în cea mai mare parte, 
din taxele de participare neîncasate de ISC; 

 că legătura dintre mine şi Vasile Mihail Cristian şi „înţelegerea” 
noastră de sprijinire a campaniei electorale ar rezulta şi din faptul că după 
ce ar fi fost audiată la DNA în luna mai 2006, martora Elena Ganea s-ar fi 
deplasat la biroul meu de la Camera Deputaţilor, unde ar fi contactat-o pe 
secretara mea Mihaela Nistorescu şi i-ar fi dezvăluit conţinutul discuţiei 
purtate cu anchetatorii; 

  că doar pentru a se crea o aparență de legalitate a relaţiilor 
comerciale între PSD şi SC Eurografica SRL s-a încheiat contractul nr. 
6549/13.10.2004 privind prestarea de servicii de tipărire şi procurarea de 
materiale de propagandă electorală (?!); 

 Că din denunţul formulat de martora Popa Cristina, administrator 
la SC Vertcon SA a rezultat că în perioada alegerilor prezidenţiale din 
noiembrie – decembrie 2004, la solicitarea învinuitei Jianu Irina Paula ar fi 
achitat din patrimoniul societăţii o sumă de peste 300.000.000 lei vechi 
pentru susţinerea campaniei mele prezidenţiale; 

 Că SC Vertcon SA Bacău a achiziţionat de la SC Sanco Grup SRL 
cantitatea de 20.000 pixuri inscripţionate „Adrian Năstase” conform 
facturilor fiscale nr. 7246526/06.12.2004, în valoare de 104.958.000 lei 
vechi şi factura nr. 7246464/26.11.2004 în valoare de 105.672.000 lei 
vechi, fără a se încheia contract în acest sens; 
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 Că potrivit Legii nr. 43/2003 privind finanțarea partidelor politice, 
finanțarea unui candidat la alegerile prezidențiale trebuie să se realizeze cu 
respectarea și în condițiile legii; 

 Că toate donațiile primite de la persoanele juridice trebuie 
înregistrate în documente contabile, care să reflecte menționarea datei 
la care au fost făcute și a altor informații care să permită identificarea 
surselor de finanțare; 

 Că, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 43/2003 mi-aș fi finanțat o 
parte din campania electorală prezidențială din anul 2004 cu sprijinul 
ISC, prin intermediul mai multor societăți, de la care aș fi obținut foloase 
necuvenite, respectiv materiale de propagandă electorală în sumă de 
33.841.734.455 lei vechi; 

 Că obținerea acestor foloase de către mine ar fi fost posibilă prin 
folosirea poziției și autorității pe care aș fi deținut-o în cadrul PSD la data 
săvârșirii faptei asupra unor persoane care dețineau funcții în cadrul unor 
instituții publice sau/și asupra unor societăți comerciale cu răspundere 
limitată sau pe acțiuni; 

 Că din probele administrate ar fi rezultat că aș fi exercitat influența 
și autoritatea ce decurgeau din calitatea de președinte al PSD și asupra altor 
persoane care aveau calitatea de membru al PSD și care dețineau 
importante funcții în cadrul unor instituții publice, precum și asupra unor 
lideri ai organizațiilor locale ale PSD; 

 Că relația de subordonare a martorului Rocsin Sever (fost consilier 
al primului ministru) faţă de mine ar fi fost determinantă în stabilirea 
legăturii dintre mine şi Vasile Mihail Cristian şi că această legătură ar fi 
fost concretizată într-un final în sprijinirea campaniei electorale din 
noiembrie – decembrie 2004; 

 Că prezenţa Irinei Paula Jianu la distribuirea materialelor de 
propagandă electorală, coordonarea acestei activităţi în perioada campaniei 
electorale prezidenţiale din 2004 în zona Moldovei şi legătura permanentă 
dintre aceasta şi PSD Bacău, precum şi pretinsa implicarea a acesteia în 
campania mea electorală s-ar circumscrie pretinsei folosiri de către mine a 
influenţei şi autorităţii; 

 Că elocvent sub aspect probator ar fi faptul că în lista invitaţilor la 
Trofeul Calităţii, întocmită de ISC, ar fi figurat membrii Guvernului condus 
de mine şi persoane care m-ar fi sprijinit pentru a obţine fondurile necesare 
campaniei prezidenţiale. 
 

II. Sentința recurată (Sentinţa penală nr. 176 din 30.01.2012 
pronunțată de ICCJ – Secția penală) şi scurte observaţii asupra 
acesteia. 

Prin Sentința penală nr. 176 din 30.01.2012, în ceea ce mă priveşte 
pe mine Năstase Adrian, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, 
în majoritate m-a condamnat la 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea 
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drepturilor  art. 64 lit. a), b), c) Cod penal prevăzute de pentru săvârşirea 
infracţiunii  art. 13 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 41 al.2 
Cod penal. De asemenea, instanţa a făcut aplicarea prevederilor art. 71 şi 
64 lit. a), b) şi c) Cod penal. 

prevăzute de

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut următoarele: 
 că în cea mai mare parte apărările mele ar fi vizat aspecte 

colaterale sau fără nici o legătură cu acuzaţiile aduse prin actul de sesizare. 
 că „faptele inculpatului Năstase Adrian care, în calitate de 

preşedinte al Partidului Social Democrat din România, în baza unei 
rezoluţii infracţionale unice, în perioada ianuarie-noiembrie 2004, s-a 
folosit de influența sa pentru a obţine foloase necuvenite, reprezentând 
contravaloarea unor materiale de propagandă electorală pentru campania 
sa prezidenţială în sumă totală de 33.756.697.278 lei, întrunesc elementele 
constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu 
aplic art. 41 alin. (2) Cod penal” 

 că „singura conexiune cu politicul a dosarului este dată de 
calitatea mea, de preşedinte al unui partid, care reprezintă o calificare 
specială cerută de textul incriminator al art. 13 din Legea nr.78/2000 
pentru subiectul activ al infracţiunii”; 

 că în ceea ce priveşte candidatura mea la funcţia de preşedinte 
al României în anul 2004, aş fi încercat „să induc ideea unei incertitudini 
cu privire la persoana candidatului PSD-ului pentru această funcţie, care 
s-ar fi risipit târziu, la sfârşitul verii acelui an”. 

 Că „nu doar în România, ci şi în alte ţări cu tradiţie 
democratică există cutuma1 (?! – n.n.) desemnării ca şi candidat al unei 
formaţiuni politice la cea mai înaltă funcţie electivă din stat, pe 
președintele acestei formațiuni”; 
 
COMENTARIU  
 Considerentul instanţei este contrazis de realitatea post decembristă din 
România, astfel: 
      i) La alegerile prezidenţiale din 1990 (20.05.1990) candidaţi au fost: 

Ion Iliescu – preşedinte FSN 
Radu Câmpeanu - preşedinte PNL 
Ion Raţiu – candidat din partea PNŢCD cu toate că preşedinte al 

partidului, la momentul alegerilor, era Corneliu Coposu. 
 

ii) La alegerile prezidenţiale din 1992 (27.09.1992) primii 3 candidaţi 
au fost: 

Ion Iliescu – a candidat din partea FDSN (Frontul Democrat al Salvării 
Naționale), preşedinte al acestei formaţiuni politice fiind la acea dată Oliviu 
Gherman. 
                                                            
1 CUTÚMĂ, cutume, s. f. Normă de drept consfințită printr-o practică îndelungată: consuetudine, obicei. 
♦ (În vechiul drept) Obiceiul pământului.

http://prev.de/
http://prev.de/
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Emil Constantinescu – a candidat din partea Convenţiei Democrate 
Română, preşedinte al Convenţiei fiind Corneliu Coposu; 

 Gheorghe Funar – preşedinte al Partidului Unității Naționale Române 
(PUNR). 
 

iii) La alegerile prezidenţiale din 1996 (03.11.1996) primii 3 candidaţi 
au fost: 

Ion Iliescu – a candidat din partea PDSR. Preşedinte al PDSR era 
domnul Oliviu Gherman 

Emil Constantinescu – preşedinte al Convenţiei Democrate din Române. 
Petre Roman – preşedinte al Uniunii Social Democrate. 

 
iv) La alegerile prezidenţiale din 2000 (26.11.1996) primii 3 candidaţi 

au fost: 
       Ion Iliescu – preşedinte al PDSR; 
       Corneliu Vadim Tudor – preşedinte al PRM
       Theodor Stolojan – candidat din partea Partidului Naţional Liberal al 
cărui preşedinte al PNL era Mircea Ionescu Quintus 

 
v) La alegerile prezidenţiale din 2004 (26.11.1996) primii 3 candidaţi 

au fost: 
Traian Băsescu – candidat din partea Alianței PD+PNL. Candidatul era 

preşedinte al PD 
Adrian Năstase – candidat din partea Uniunii PSD+PUR. Candidatul 

era preşedintele PSD 
 

 Că „împrejurarea că la mijlocul anului 2004 ar fi existat sau 
nu tensiuni în partid (determinate de rezultatele obţinute la alegerile locale 
sau de alte motive), care l-ar fi pus pe inculpat în situaţia de a hotărî să 
demisioneze (ceea ce s-ar fi repercutat şi asupra potenţialei sale 
candidaturi la alegerile prezidenţiale din toamna aceluiaşi an), este lipsită 
de relevanţă, după cum nu interesează momentul oficializării acestei 
candidaturi”. 

 Că „în speţă, ceea ce se impută inculpatului este folosirea 
influenţei şi/sau autorităţii sale, ca şi preşedinte de partid, pentru a obţine 
o finanţare ilegală pentru campania sa electorală din toamna anului 2004, 
făcându-se trimitere la două surse concrete: Trofeul Calităţii şi SC Vertcon 
SA” 

 Că „este evident că această folosire a influenţei şi/sau 
autorităţii inculpatului trebuia să preceadă activităţilor prin care s-a 
finanţat fraudulos campania sa electorală”. 
 
COMENTARIU: dacă eu mi-aş fi exercitat influenţa şi/sau autoritatea 
anterior derulării activităţilor prin care s-ar fi finanţat fraudulos campania 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Iliescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/PDSR
http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Constantinescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_Roman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Iliescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/PDSR
http://ro.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Vadim_Tudor
http://ro.wikipedia.org/wiki/PRM
http://ro.wikipedia.org/wiki/Theodor_Stolojan
http://ro.wikipedia.org/wiki/PNL
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electorală, care este momentul în timp? Judecătorul însuşi spune într-un 
considerent, că acest lucru s-a petrecut în ianuarie-februarie 2004, adică 
înainte de a se începe fazele teritoriale ale Trofeului Calităţii! Da unde 
atunci concluzia că aş fi săvârşit acte materiale multiple?  
 

 Că „ceea ce interesează este dacă în fapt, la momentul la 
care inculpatul şi-a folosit influenţa sau autoritatea, aceasta avea cel 
puţin vocaţia certă de a fi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale 
din anul 2004, care să-i determine preocuparea de a-şi asigura surse de 
finanţare ale campaniei sale electorale, licite sau ilicite”. 

 Că „împrejurarea că la acel moment inculpatul nu era 
candidat oficial (cu acte) sau că mai apoi candidatura sa ar fi devenit 
incertă (indiferent de motive) ori lipsită de şanse de câştig (prin raportare 
la contracandidaţi din alte partide), nu prezintă relevanţă, fiind vorba 
despre evoluţii ulterioare”. 

 că „este evident (?! – n.n.) că la începutul anului electoral 
2004 inculpatul Năstase era candidatul de facto al P.S.D. la alegerile 
prezidenţiale din toamna aceluiaşi an”. 
 
COMENTARIU: este desemnarea unui candidat la alegeri atribuţia 
judecătorului ori candidatura este opțiunea partidului şi/sau a candidatului? 
 

 Că „este de asemenea lipsită de relevanţă împrejurarea că, în 
final, în urma unei decizii luate în cursul anului electoral 2004, inculpatul 
Năstase a candidat din partea unei alianţe”. 

 că „simpla folosire a influenţei şi/sau autorităţii inculpatului 
pentru a obţine ilicit bani pentru campania electorală, se circumscrie 
incriminării analizate, fiind fără relevanţă dacă era avută în vedere 
finanţarea propriei campanii (prezidenţiale sau parlamentare) sau a altor 
candidaţi, nominalizaţi sau nu, ai partidului, indiferent de tipul alegerilor”. 

 
COMENTARIU: care este, totuşi, actul de simplă folosire a influenţei?  
 

 Că „cel puţin prin raportare la Trofeul Calităţii, influenţa 
şi/sau autoritatea inculpatului Năstase pentru a obţine foloase necuvenite 
destinate campaniei sale electorale, trebuia să se fi exercitat la începutul 
anului electoral 2004 (lunile ianuarie-februarie)”. 
 
COMENTARII: 

- În ce au constat actele materiale de exercitare a autorităţii şi/sau 
influenţei în scopul incriminat de lege? 

- Dacă judecătorul ajunge la concluzia (corectă principial) că pentru a 
exista infracţiunea imputată eu trebuia să-mi fi exercitat influenţa la 
începutul anului electoral 2004 (înainte de derularea activităţilor 
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imputate lui Jianu, Popovici şi Cristian Vasile), cum se justifică 
concluzia conform căreia aş fi săvârşit acte materiale repetate? 

- Şi dacă a ajuns la concluzia că eu a trebuit să-mi fi exercitat influenţa 
la începutul anului electoral 2004 şi că atunci s-a consumat/epuizat 
fapta, de unde, din nou, concluzia că aş fi săvârşit acte materiale 
repetate?  

 Că „în privinţa foloaselor obţinute de inculpatul Năstase din 
partea SC Vertcon SA, Curtea constată că implicarea acestei societăţi a 
avut loc chiar în perioada campaniei electorale (lunile noiembrie-
decembrie 2004)”. 

 
COMENTARIU: inconsecvenţa este evidentă. Pe de o parte judecătorul 
afirmă că trebuia să-mi fi exercitat influenţa şi că fapta s-a 
consumat/epuizat în ianuarie-februarie 2004, pe de altă parte, inventează un 
act material ce se pretinde a se fi săvârşit în noiembrie 2004, uitând că într-
un alt considerent, cu referire la acel eveniment, a afirmat că SC Vertcon, 
la instigarea Irinei Paula Jianu, a distribuit materiale de propagandă.  

 
 

 Că „în ce priveşte momentul la care inculpatul şi-a folosit 
influenţa şi/sau autoritatea de preşedinte de partid pentru a obţine 
foloase necuvenite din partea SC Vertcon SA, acesta este situat în timp în 
perioada campaniei electorale, până în luna noiembrie inclusiv, când 
inculpatul avea deja calitatea oficială de candidat la președinția României. 
Determinarea acestui moment nu se poate face decât prin raportare la 
perioada în care SC Vertcon SA a acţionat în favoarea inculpatului, la 
instigarea inculpatei Jianu”. 
 
COMENTARIU: Pe ce temei concluzionează judecătorul că eu mi-am 
exercitat influenţa în perioada campaniei electorale, până în luna 
noiembrie, pentru ca după alte câteva paragrafe, acelaşi judecător să declare 
că nu există nici dovezi ale exercitării influenţei şi că personalul SC 
Vertcon SA a acţionat la instigarea Irinei Paula Jianu? A dovedit cineva că 
eu aş fi instigat-o pe Irina Paula Jianu? Poate cineva pronunţa o hotărâre de 
condamnare în lipsa vreunei probe, doar pe supoziţii şi pretinse 
raţionamente logico-juridice? 
           Cum se explică atunci raţionamentul „logico-juridic” al aceluiaşi 
judecător care afirmă că exercitarea influenţei s-a consumat/epuizat 
anterior începerii Trofeului, respectiv în lunile ianuarie –februarie 2004 
(moment stabilit, de asemenea discreţionar, pentru că Popovici Bogdan a 
arătat că a vorbit cu Irina Paula Jianu despre organizarea evenimentului în 
toamna anului 2003)? 
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 că „în legătură cu finanţarea campaniei electorale, activitatea 
inculpatului nu trebuie analizată în limitele Legii nr.43/2003 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, căci în 
speţă nu este vorba despre simple nereguli în finanţarea unei campanii 
electorale, imputabile eventual mandatarului financiar, ci despre acţiuni 
săvârşite de inculpat cu mult înainte şi independent de derularea 
procesului electoral (cazul Trofeului Calităţii), prin care a urmărit să-şi 
asigure surse ilegale de finanţare a viitoarei sale campanii electorale, ce 
au avut la bază o sarabandă de infracţiuni comise de alte persoane 
(coinculpaţii din prezenta cauză)”. 

 Că „modul în care aceste foloase au fost realizate, precum şi 
distribuirea materialelor electorale achiziţionate fraudulos, reprezintă 
chestiuni situate dincolo de momentul consumării/epuizării infracţiunii 
imputate inculpatului, pentru care este antrenată răspunderea penală a 
altui inculpat (Vasile Mihail Cristian)”. 
 
COMENTARIU : Care este, totuşi, momentul consumării/epuizării 
infracţiunii?  
 

 că „în speţă nu există o probă directă care să-l incrimineze pe 
inculpat”. 

 Că „nici unul dintre martorii audiaţi în cauză nu a relevat 
fapte sau împrejurări care să-l incrimineze în mod direct pe inculpat”. 
 
COMENTARIU : Cine permite judecătorului, ca în contra lipsei probelor 
să decidă că există vinovăţie, că există acte materiale de exercitare a 
autorităţii sau influenţei? Nu este aceasta dovadă de părtinire? Nu este 
aceasta dovadă de subiectivism? Nu sunt aceste considerente ale 
judecătorului, ele însele temei pentru concluzia că nu am săvârşit 
infracţiunea de care sunt acuzat?! 
         De altfel, aceiaşi judecători după câteva paragrafe (a se vedea fila 126 
din hotărâre) îşi argumentează soluţia pe aprecieri proprii, iar nu pe 
probe, atunci când arată că „curtea, în majoritate, apreciază că o 
afacere de o asemenea amploare nu poate fi cu totul autonomă 
(sublinierea aparţinând de această dată judecătorilor – n.n.), lipsită de 
orice conexiune cu principalul său beneficiar, cu atât mai mult cu cât 
unii dintre cei implicaţi se aflau în mod cert în sfera s-a de influenţă, 
direct sau indirect” şi că „este de neconceput, ca mai multe persoane să 
acţioneze concertat în beneficiul alteia, cu care nu se află în relaţii 
apropiate, intime sau de prietenie, fără ştirea acesteia, persoană care, prin 
ipoteză (?! – n.n.) nu doar că nu a determinat conduita celorlalţi, dar nici 
nu va afla vreodată despre „binele” care i s-a făcut cu forţa. Această 
ipoteză este cu atât mai puţin plauzibilă, în condiţiile în care toate 
persoanele implicate ştiu că acţionează ilegal, săvârşind mai multe 
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infracţiuni pentru a-şi duce planul la îndeplinire, fără a fi beneficiarii 
exclusivi sau măcar majoritari ai acestora. Dimpotrivă, inculpaţii s-au 
expus, nu pentru că, ca orice infractor naiv, s-au gândit că nu vor fi 
descoperiţi (dovezile activităţii lor infracţionale fiind suficiente şi nu atât 
de greu de găsit), ci pentru că au avut credinţa că nu vor ajunge să fie 
cercetaţi tocmai datorită beneficiarului actelor comise şi a succesului 
acestuia în alegeri”.  
 

 Că „o asemenea situaţie nu poate însă prin ea însăşi să 
conducă la concluzia nevinovăţiei persoanei cercetate, instanţa fiind 
obligată să stabilească în urma unui raţionament logico-juridic, dacă 
materialul probator administrat în cauză, prin prisma elementelor de fapt 
pe care le oferă, susţine sau nu o asemenea soluţie”. 

 Că în unanimitate s-a ajuns la concluzia că „în realitate 
Trofeul Calităţii în Construcţii a reprezentat o formă mascată de colectare 
de fonduri pentru campania electorală a inculpatului Năstase Adrian, cea 
mai mare parte a sumelor încasate cu titlu de taxă de participare 
ajungând, în urma unor tranzacţii fictive, în contul SC Eurografica SRL, 
societate care mai apoi a achiziţionat materiale de propagandă electorală 
pentru acest inculpat”. 

 Că, cu referire la SC Vertcon SA, în unanimitate s-a 
concluzionat că, urmare a hotărârii inculpatei Jianu Irina Paula, SC 
Vertcon SA a contribuit la campania electorală a inculpatului Năstase cu 
sume reprezentând contravaloarea unor materiale electorale (ce fuseseră 
comandate de SC Eurografica SRL), plata personalului implicat în activităţi 
electorale şi a transportului unora din aceste materiale. 
 
COMENTARIU : Unde este influenţa exercitată de mine asupra SC 
Vertcon SA? Cum am exercitat influenţa asupra SC Vertcon SA ori a 
salariaţilor acestei societăţi? 
 

 Că „finanţarea ilegală a unei campanii electorale nu poate fi 
disociată de persoana beneficiară, căci în toate cazurile cei care comit 
asemenea fapte o fac în considerarea unui candidat”. 
 
COMENTARIU: finanţarea ilegală a unei campanii electorale era şi este 
contravenţie. Legea incriminează ca infracţiune exercitarea autorităţii sau 
influenţei în scopul obţinerii de foloase şi acest lucru trebuie dovedit pentru 
pronunţarea unei soluţii de condamnare. Or, acest lucru nu a fost şi nu 
poate fi dovedit pentru că lipseşte actul material din partea mea, de 
exercitare a autorităţii sau influenţei. 
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 Că „în speţă, probatoriul administrat în cauză nu a 
demonstrat existenţa unor relaţii de prietenie între inculpatul Năstase, pe 
de o parte şi ceilalţi inculpaţi, pe de altă parte”. 

 Că totuşi „probatoriul a arătat că inculpaţii Jianu, Vasile şi 
Popovici nu erau străini de inculpatul Năstase, existând nişte relaţii mai 
mult sau mai puţin apropiate cu acesta” şi că aceştia se aflau sub sfera de 
influenţă a inculpatului Năstase (!?); 

 
COMENTARIU: Cine permite judecătorului să facă declaraţii cu valoare 
probatorie? Oricum declaraţia judecătorului demonstrează că el sau ei se 
aflau şi se află cu adevărat sub influenţa şefului DNA! 

 
 Că „deşi PSD a încheiat oficial diverse alte contracte pentru 

campania electorală din toamna anului 2004, din actele aflate la dosar se 
poate trage concluzia că SC Eurografica SRL a fost furnizorul oficial 
principal de materiale de propagandă electorală pentru acest partid, atât 
din perspectiva obiectelor tipărite, cât şi a valorii contractului încheiat”. 

 Că „fără a fi dovedit a avea o relaţie apropiată cu inculpatul 
Năstase, prin obiectul de activitate şi raporturile comerciale statornicite în 
anul 2004 cu instituţii şi entităţi conduse de acesta (Guvern şi partid), 
inculpatul Vasile Mihail Cristian se afla de asemenea în sfera de influenţă 
a inculpatului Năstase, fiind furnizorul oficial de facto a materialelor 
folosite de partid în activitatea curentă (vezi posterele ce dotau sediile de 
partid) şi în campania electorală”. 

 Că „în privinţa inculpaţilor Popovici, probatoriul administrat 
în cauză a stabilit că inculpatul Năstase l-a cunoscut pe inculpatul 
Popovici Bogdan încă din anul 1990 şi a participat de-a lungul timpului la 
diverse evenimente organizate de firmele acestora, fără a se putea stabili 
alte relaţii între toţi aceşti inculpaţi”. 

 
COMENTARIU: Cum s-a aflat sub influenţa sau autoritatea mea? Cum 
mi-am exercitat influenţa? 

 
 Că „potrivit raportului întocmit de mandatarul financiar al 

candidatului Adrian Năstase pentru alegerile prezidenţiale din anul 2004, 
înaintat Curţii de Conturi în condiţiile Legii nr.43/2003, veniturile oficiale 
totale utilizate în campania electorală prezidenţială au fost de 
8.530.190.566,22 ROL, iar cheltuielile de 27.139.760.343,22 ROL”. 

 Că „dincolo de caracterul fals al raportărilor adresate Curţii de 
Conturi, Înalta Curte, în majoritate, constată că în urma activităţii 
infracţionale ce face obiectul prezentei cauze, inculpatul Năstase a 
beneficiat de venituri ilegale pentru campania sa electorală de aproape 4 
ori mai mari decât cele declarate oficial (33.756.697.278 ROL, adică 
859.014 euro faţă de 8.530.190.566,22 ROL, adică 217.067 euro)”. 
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COMENTARIU: A cui activitate infracţională? 

 
 Că „în acest sens, este lipsit de relevanţă că între o parte dintre 

inculpaţi şi inculpatul Năstase nu exista aparent o legătură, directă sau 
indirectă”. 

 
COMENTARIU: Ce influenţă am exercitat? 

 
 Că „prioritar pentru activitatea infracţională era stabilirea 

sursei iniţiale (controlată de inculpata Jianu, secondată de inculpata 
Gasparovici), precum şi a utilizatorului final a banilor astfel obţinuţi 
(reprezentat de inculpatul Vasile, ca director al SC. Eurografica SRL, în 
privinţa finanţării prin Trofeul Calităţii)”.  
 
COMENTARIU: în ce mă priveşte, prioritar pentru a se fi putut pronunţa o 
hotărâre de condamnare, era dacă mi-am folosit influenţa. Şi în al doilea 
rând în ordinea priorităţilor era de a se stabili când şi cum mi-am folosit 
influenţa. 
 

 Că, în majoritate, se apreciază că „o afacere de o asemenea 
amploare nu poate fi cu totul autonomă, lipsită de orice conexiune cu 
principalul său beneficiar, cu atât mai mult cu cât unii dintre cei implicaţi 
se aflau în mod cert în sfera sa de influenţă, direct sau indirect”. 

 Că „este de neconceput ca mai multe persoane să acţioneze 
concertat în beneficiul alteia, cu care nu se află în relaţii apropiate, intime 
sau de prietenie, fără ştirea acesteia, persoană care, prin ipoteză nu doar 
că nu a determinat conduita celorlalţi, dar nici nu va afla vreodată despre 
„binele" care i s-a făcut cu forţa”. 

 Că „inculpaţii s-au expus nu pentru că, ca orice infractor naiv, s-
au gândit că nu vor fi descoperiţi (dovezile activităţii lor infracţionale fiind 
suficiente şi nu atât de greu de găsit), ci pentru ca au avut credinţa că nu 
vor ajunge să fie cercetaţi tocmai datorită beneficiarului actelor comise şi 
a succesului acestuia în alegeri (aceasta explicând probabil şi obstinaţia 
cu care au invocat caracterul politic al prezentului dosar, căci în 
societatea imaginată de inculpaţi nimic nu se întâmplă fără decizia 
factorului politic)”. 
 
COMENTARIU: considerentele sunt în realitate declaraţii ale 
judecătorilor. Ele nu sunt concluzii ale unui raţionament logic, cu atât mai 
puţin a unuia juridic şi pe baza lor nu se poate reţine exercitarea de către 
mine a autorităţii sau influenţei. 
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 Că „este real că toţi actorii principali (inculpaţii Jianu, Popovici 
şi Vasile) au avut un beneficiu de pe urma activităţii infracţionale, material 
sau nu”. 
 
COMENTARIU: expertiza contabilă este o probă științifică, iar concluziile 
acesteia au fost că nu există prejudiciu la ISC. O probă ştiinţifică nu poate 
fi înlăturată decât de o probă cu aceeaşi valoare. Judecătorul apelează la 
experți pentru că nu are cunoştinţele necesare în domeniul în care este 
necesară expertiza.  
         Cât priveşte beneficiile soţilor Popovici şi ale lui Cristian Vasile, este 
scopul oricărei societăţi de a obţine un beneficiu, un profit, cum este în 
obligaţia statului ce trăieşte din impozitele şi taxele pe profit, venit şi avere 
să asigure condiţiile în care societăţile comerciale să îşi desfăşoare 
activitatea. 
 

 că „inculpata (Irina Paula Jianu – n.n.) a fost confirmată în 
funcţie chiar de către inculpatul Năstase (în calitate de prim ministru – 
n.n.), prin decizia nr.149 din 15.07.2004, ca urmare a trecerii I.S.C în 
subordinea Cancelariei primului-ministru, prin Legea nr.228/2004, lucru 
care s-a întâmplat după epuizarea fazelor teritoriale ale Trofeului 
Calităţii”. 
COMENTARIU: în iunie 2004, după ce prin Legea 228 de modificare a 
OUG nr. 11/2004, ISC a fost trecut în subordinea Cancelariei primului 
ministru (la acea dată fiind epuizate cele 11 faze teritoriale ale 
Trofeului Calităţii), în calitate de prim ministru am semnat decizia 
prin care am aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
ISC şi în care era prevăzută şi organizarea o dată la 2 ani a Trofeului 
Calităţii. Dar, NB: 

- până în iunie 2004 se organizaseră fazele teritoriale; 
- faza finală a Trofeului Calităţii nu a implicat taxe de participare; 
- nu îmi puteam exercita în iunie 2004 influenţa pentru organizarea unui 

simpozion iniţiat, conform lui Popovici Bogdan, în toamna lui 2003 
şi, conform hotărârii recurate, în ianuarie – februarie 2004; 

- dacă aş fi efectuat vreun act de autoritate în privinţa Trofeului, el ar fi 
ulterior derulării fazelor teritoriale; 

- dacă aş fi exercitat vreun act de autoritate, acela ar fi fost al primului 
ministru care a aprobat un regulament de organizare şi funcţionare a 
unei instituţii, iar nu a unui eveniment. 

 
 Că „în privinţa inculpaţilor Popovici şi Vasile, la dispoziţia 

acestora au rămas sume importante din taxele de participare la Trofeul 
Calităţii (18.172.286.707 ROL în cazul inculpaţilor Popovici şi 
8.725.969.742 ROL în cazul inculpatului Vasile), însă este de remarcat 
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raportul dintre aceste sume şi cea de care a beneficiat inculpatul Năstase 
(33.374.525.258 ROL)”. 

 Că „inculpatul Năstase trebuia, ca şi ipoteză, să ştie despre 
acţiunile comise de ceilalţi inculpaţi în beneficiul său, iar acest lucru 
trebuia să se întâmple chiar în perioada în care evenimentele s-au 
desfăşurat, iar nu post factum, când nu se mai putea face o dovadă a 
devotamentului lor”. 

 
COMENTARIU: între ceea ce afirmă judecătorul că trebuia, ca ipoteză, să 
ştiu şi ceea ce puteam să ştiu ori ştiam nu va fi niciodată semnul egalităţii. 
Dar nici dovadă de vinovăţie a mea! 
          Pe de altă parte, judecătorul se şi contrazice atunci când afirmă 
că mi-am exercitat influenţa şi apoi că trebuia să ştiu. Afirmaţia 
judecătorului în sensul că trebuia să ştiu demonstrează că judecătorul 
însuşi ştie că nu mi-am exercitat influenţa şi/sau autoritatea funcţiei de 
partid, pentru a obţine foloase necuvenite. 
 

 Că „în majoritate, Curtea consideră că modul de derulare a 
faptelor, calitatea inculpaţilor, relaţiile dintre aceştia şi inculpatul 
Năstase, ca şi mărimea beneficiului obţinut de către el din activitatea 
infracţională desfăşurată de ceilalţi inculpaţi, nu sunt doar rodul unui lung 
şir de coincidenţe, ci reprezintă elemente care demonstrează că finanţarea 
ilegală a campaniei electorale prezidenţiale a inculpatului Năstase 
Adrian în anul 2004 a fost o consecinţă directă a influenţei pe care acesta 
şi-a exercitat-o în calitate de preşedinte al celui mai mare partid din 
România, aflat la putere ca şi prim-ministru şi cu şanse mari să acceadă 
la cea mai înaltă demnitate a statului român”. 

 Că „în majoritate, apreciază că numai inculpatul Năstase, prin 
puterea pe care o concentra, putea determina conduita ilicită pe care 
ceilalţi inculpaţi şi-au asumat-o, având şi o motivaţie proprie pentru un 
asemenea demers”. 

 Că „este fără relevanţă, din perspectiva incriminării din art. 13 
din Legea nr.78/2000, dacă inculpatul a cunoscut sau nu modalitatea 
concretă în care foloasele necuvenite îi vor fi procurate, neavând 
importanţă dacă inculpatul a ştiut elementele de detaliu ale activităţii 
infracţionale săvârşite de ceilalţi inculpaţi”. 
 
COMENTARIU: toate acestea sunt declaraţii ale judecătorului, iar 
declaraţiile judecătorului nu sunt mijloace de probă. Aşa cum am arătat mai 
înainte, ele contrazic realitatea, dar şi concluziile judecătorului însuşi. 
 

 Că „(…) Trofeul Calităţii, ca sursă de finanţare a campaniei 
electorale a inculpatului Năstase, a fost o „afacere de casă" a P.S.D, 
iniţiatorii acestei manifestări fiind în realitate preocupaţi de strângerea 
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taxelor de participare de la cât mai multe persoane, indiferent de interesul 
real al acestora pentru o asemenea manifestare şi fără a avea vreo reţinere 
că taxe plătite de nişte instituţii publice vor ajunge să finanţeze o campanie 
electorală (ba din contră)”. 

 Că, în majoritate, se constată „că activitatea infracţională ce a 
făcut obiectul prezentei cauze reprezintă fără îndoială un caz de corupţie 
la cel mai înalt nivel, prin implicarea unui personaj care nu era un simplu 
preşedinte de partid, ci unul dintre cei mai importanţi exponenţi ai clasei 
politice româneşti, preşedinte al celui mai mare partid politic la nivelul 
anului 2004, prim-ministru în funcţie şi candidat cotat cu şanse reale 
(dacă nu chiar cu cele mai mari) la cea mai înaltă demnitate a statului 
român”. 

 Că dispreţul „pentru finanţele unei instituţii publice, dar şi 
pentru mii de persoane fizice şi juridice, conturează, în persoana 
inculpaţilor, nişte indivizi lipsiţi de scrupule care, în schimbul unor 
avantaje imediate şi de perspectivă, au acceptat să încalce legea în 
beneficiul celui mai important personaj al clasei politice din România 
anului 2004”. 

 că „în cauză se impune aplicarea unor pedepse exemplare, care 
vor presupune eliminarea temporară din societate a inculpaţilor, prin 
privarea lor efectivă de libertate” şi că „astfel va fi asigurată deopotrivă 
prevenţia specială, dar şi cea generală, rostul pedepselor aplicate 
inculpaţilor din prezenta cauză fiind de a preîntâmpina săvârşirea în viitor, 
de către ei sau de alte persoane, a unor noi infracţiuni sau a altora de 
acelaşi gen cu cele care au format obiectul judecăţii”. 

 Că, în majoritate, se reţine că „exemplul inculpaţilor, sancţionaţi 
prin aplicarea unor pedepse în cuantum moderat, dar cu executare în 
regim de detenţie, trebuie să reprezinte un puternic semnal de alarmă în 
primul rând pentru toţi reprezentanţii clasei politice din România, în sensul 
că ei nu sunt mai presus de lege, că faptele penale şi, în particular, cele de 
corupţie pe care intenţionează să le comită nu vor rămâne nesancţionate, 
chiar dacă deseori (din păcate) de la momentul săvârşirii lor şi până la 
aplicarea pedepselor trece un interval de timp prea îndelungat, de care 
inculpaţii nu sunt de cele mai multe ori străini (lucru care s-a întâmplat de 
altfel şi în prezenta cauză, care a rămas în nelucrare pentru mai mult de 9 
luni, ca urmare a unei excepţii de neconstituţionalitate invocate de 
inculpaţi)”. 

 Că „corupţia clasei politice din România, personificată cel puţin 
la nivelul anului 2004 de inculpatul Năstase Adrian, reprezintă un fenomen 
care nu mai poate fi tolerat de către societatea românească, justiţia fiind 
obligată să riposteze cu fermitate ori de câte ori are de-a face cu un 
asemenea caz, ca o dovadă că statul de drept nu este o chestiune iluzorie, 
ci funcţionează în beneficiul propriilor cetăţeni”. 
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 Că „pedepsele aplicate inculpaţilor au menirea de a descuraja 
finanţarea ilegală a partidelor politice şi, în particular, a campaniilor 
electorale, folosirea instituţiilor publice şi a resurselor acestora în 
beneficiul unor candidaţi, dar şi implicarea ilegală a persoanelor 
particulare în asemenea activităţi” şi că „pedepsele aplicate trebuie să 
inhibe pe toţi cei care ar fi tentaţi să intre în relaţii dincolo de limitele legii 
cu reprezentanţii clasei politice, contribuind la realizarea de către aceştia 
a unor foloase necuvenite. Orice persoană ar trebui astfel să reflecteze 
asupra riscurilor pe care şi le asumă prin procurarea unor beneficii 
oamenilor care deţin temporar funcţii publice sau politice importante, în 
sensul de a cântări dacă propria libertate nu este cumva un preţ prea mare 
pe care îl pot plăti pentru antrenarea în activităţi ilicite în favoarea 
acestora”. 

 
COMENTARII: 

- Prin prisma considerentelor rezumate mai sus, este de domeniul 
evidenţei că eu m-am aflat în faţa unui pluton de execuţie şi nu a unui 
judecător. Iar plutonul de execuţie, desigur, nu poate fi convins, de nici 
un argument, sarcina lui fiind una singură: a-l executa pe condamnat. 
Este poziţia în care m-am aflat în faţa judecătorilor majoritari. 

- Este, pe de altă parte evident, că concluziile finale ale 
judecătorilor majoritari nu au suport în probatoriul administrat şi că 
lucrurile stau aşa, o recunosc ei înşişi. 

 
 
În Opinia Separată formulată de judecătoarea Cristina Rotaru se 

prevede: 
 Că „achitarea este întemeiată pe inexistenţa faptei penale, 

datorită specificităţii acestei infracţiuni se impune o analiză a 
elementelor constitutive tocmai pentru a clarifica de ce s-a ajuns la o 
asemenea concluzie”. 

 Că „la nivel obiectiv, elementul material al infracţiunii constă, 
aşa cum a arătat şi Parchetul, în folosirea autorităţii sau influenţei, iar 
urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol privind reputaţia 
entităţii la conducerea căreia se află subiectul activ (partid 
politic,sindicat,patronat,etc. )”. 

 Că „urmarea imediată nu trebuie dovedită, ea rezultă din 
săvârşirea elementului material”. 

 Că „deşi teoretic Parchetul a identificat în mod corect 
elementul material al infracţiunii, în analiza acestuia a pus semnul 
egalităţii între noţiunile de „a avea influenţă şi autoritate" şi „a folosi 
influenţa şi autoritatea", deşi este evident că legiuitorul a dorit să 
sancţioneze doar folosirea influenţei şi autorităţii”. 
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 Că „la nivel subiectiv, deşi aparent ar fi necesară pentru 
existenţa infracţiunii o intenţie directă calificată prin scop - acela al 
obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 
necuvenite, idee susţinută şi de natura infracţiunii, aceea de infracţiune 
asimilată celor de corupţie, apreciez că o asemenea faptă poate fi comisă şi 
cu intenţie indirectă, scopul de care vorbeşte legea subscriindu-se laturii 
obiective şi nu celei subiective a infracţiunii (scopul este o cerinţă esenţială 
ataşată elementului material). Ca atare infracţiunea există nu doar atunci 
când, ca urmare a folosirii influenţei sau autorităţii, persoana care 
îndeplineşte o funcţie într-un partid, sindicat, patronat, urmăreşte obţinerea 
unor foloase materiale, ci şi atunci când, deşi nu urmăreşte, acceptă 
asemenea foloase, în sensul că are cunoştinţă că cei asupra cărora are 
influenţă sau autoritate îi procură asemenea foloase”. 

 Că „în cauză nu sunt întrunite condiţiile impuse de lege nici în 
ceea ce priveşte latura obiectivă, dar nici în ceea ce priveşte latura 
subiectivă”. 

 Că „o asemenea analiză a elementelor constitutive o consider 
necesară pentru că în situaţia în care instanţa superioară nu va achiesa la 
soluţia de achitare pentru inexistenţa faptei, va trebui să cerceteze 
întrunirea în cauză a elementelor constitutive ale infracţiunii. Referitor la 
latura subiectivă, dacă este împărtăşită opinia Parchetului, va trebui 
demonstrat că inculpatul a urmărit obţinerea de foloase necuvenite prin 
folosirea influenţei şi autorităţii, simpla acceptare a unor astfel de foloase 
nefiind suficientă, şi atrăgând după sine o soluţie de achitare. Dacă este 
împărtăşită opinia că infracţiunea se poate comite şi cu intenţie indirectă 
rezultă că există vinovăţie şi atunci când inculpatul nu a urmărit, dar a 
acceptat procurarea unor astfel de foloase”. 

 Că „achitarea inculpatului Năstase Adrian are ca temei 
inexistenţa faptei penale, concluzie determinată de următoarele 
considerente”: 

 Că „rezultă indubitabil din analiza actelor şi lucrărilor 
efectuate în cauză că inculpata Jianu Irina Paula a folosit Inspectoratul de 
Stat în Construcţii prin organizarea evenimentului Trofeul Calităţii în 
Construcţii pentru ca fondurile strânse să fie ulterior rulate prin 
intermediul mai multor societăţi comerciale şi să fie folosite pentru 
campania electorală a inculpatului Năstase Adrian”. 

 Că „audierea unor martori (angajaţi ai societăţilor Conimpuls 
SA, Vertcon SA) a relevat că era de notorietate faptul că inculpata Jianu 
avea relaţii strânse cu familia Năstase (martorul Sechelariu Sergiu a 
declarat că inculpata Jianu îl cunoştea pe inculpatul Năstase încă din 
timpul lucrărilor de construcţie executate de SC Conimpuls la imobilul din 
Zambaccian aparţinând familiei Năstase)”. 

 Că „rezultă din probele administrate în faza de urmărire 
penală că societatea Eurografica, condusă de inculpatul Vasile Mihail 
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Cristian asigura Secretariatului Guvernului produse de papetărie, inclusiv 
cărţile de vizită ale primului-ministru”. 

 Că „în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Popovici Bogdan s-a 
reţinut în Rechizitoriu că îl cunoştea pe Adrian Năstase întrucât a fost 
membru al FSN şi angajat al Ministerului Culturii, iar Dana Barb, sora 
inculpatului Năstase a efectuat o vizită în China, făcând parte din 
delegaţia Forum Invest”. 

 Că şi în situaţia în care aceste „informaţii sunt reale, faptul 
că inculpatul Năstase îi cunoştea pe aceşti inculpaţi nu este suficient 
pentru a fundamenta certitudinea săvârşirii faptei de care este acuzat”. 

 Că „este indubitabil că inculpaţii Popovici Marina, Popovici 
Bogdan, Vasile Mihai Cristian, Jianu Irina Paula au procurat fonduri care 
au servit pentru finanţarea nelegală a campaniei inculpatului Năstase 
Adrian. Existenţa acestui fapt incontestabil nu este însă de natură a 
conduce automat la ideea că inculpatul le-a solicitat sau că a avut măcar 
cunoştinţă despre modul în care au fost procuraţi şi folosiţi aceşti bani. La 
dosar nu există probe care să ateste faptul că inculpatul Năstase i-a 
determinat pe ceilalţi să-i procure fonduri pentru campania electorală sau 
că a ştiut despre activitatea infracţională a acestora”. 

 Că „este cert că inculpatul avea la vremea aceea autoritate şi 
influenţă asupra celorlalţi inculpaţi, dat fiind că era primul-ministru al 
României şi preşedintele PSD, partidul de guvernământ la acea dată”. 

 Că „este de asemenea dovedit că inculpatul Năstase a profitat 
de pe urma activităţii infracţionale desfăşurate de aceştia, în sensul că a 
beneficiat de fonduri suplimentare pentru campania sa electorală”. 

 Că „nu este dovedit în cauză este că inculpatul şi-a folosit 
influenţa sau autoritatea în scopul obţinerii de foloase necuvenite, ca 
atare că i-a determinat pe ceilalţi inculpaţi să îi procure astfel de foloase 
sau că măcar a acceptat o astfel de posibilitate, de a-i fi finanţată 
campania electorală cu fonduri nelegale”. 

 Că „aşa cum a arătat şi Parchetul, elementul material al 
acestei infracţiuni este o acţiune, aceea de a folosi influenţa şi autoritatea 
în vederea atingerii scopului prevăzut de lege, dar în actul de sesizare a 
instanţei nu se arată cum a fost folosită autoritatea sau influenţa, care este 
conţinutul faptei în concret, pentru că simpla existenţă a unei autorităţi şi 
influenţe, date de prerogativele funcţiei şi existenţa unor foloase 
necuvenite, despre care nu s-a demonstrat că inculpatul avea cunoştinţă, 
nu sunt suficiente pentru existenţa acestei infracţiuni”. 

 Că „în cauză nu doar că nu sunt îndeplinite elementele 
constitutive ale infracţiunii ce ţin de latura subiectivă şi de cea obiectivă, 
ci chiar fapta nu există, pentru că până la a cerceta corespondenţa 
acestor elemente în materialul probator, trebuie să existe o faptă care să 
se înscrie în tiparul trasat de norma penală. Descrierea acestei fapte 
lipseşte din Rechizitoriu şi nu poate fi dedusă nici din materialul 
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probator. Existenţa unei influenţe sau autorităţi generale, inerente 
oricărei funcţii de conducere, nu poate fi echivalată cu folosirea, cu 
direcţionarea influenţei sau autorităţii în vederea obţinerii unui scop”.  

 că „răspunderea penală este personală şi ea poate fi angajată 
doar dacă se dovedeşte că inculpatul a comis o faptă prevăzută de legea 
penală, nu doar dacă a profitat implicit de pe urma unor infracţiuni 
săvârşite de alte persoane”. 

 Că „în încadrarea juridică infracţiunea este reţinută în formă 
continuată, ceea ce înseamnă că au existat mai multe acte materiale, dar 
Parchetul nu a indicat care sunt aceste acte materiale, dacă reţinerea 
formei continuate se datorează faptului că influenţa sau autoritatea a fost 
exercitată asupra mai multor persoane, că veniturile au fost obţinute de la 
mai multe persoane juridice la diferite intervale de timp,etc”. 

 Că „nu trebuie pierdut din vedere că fiecare din aceşti 
inculpaţi avea un interes personal ca Adrian Năstase să câştige alegerile la 
preşedinţie”. 

 Că „În primul rând inculpaţii Vasile Mihai Cristian, Popovici 
Marina, Popovici Bogdan au profitat de pe urma organizării Trofeului 
Calităţii deoarece o parte din sumele obţinute cu titlu de taxă s-au întors 
sub formă de profit în societăţile pe care le conduceau. În al doilea rând 
participarea de acum putea reprezenta o,,investiţie pentru viitor" în sensul 
că le putea asigura viitoare colaborări cu Inspectoratul de Stat în 
Construcţii şi cu alte instituţii de stat conduse de reprezentanţi PSD, care 
ar fi fost informaţi probabil despre sprijinul oferit partidului şi 
preşedintelui său în campania electorală”. 

 Că „inculpata Jianu Irina nu a profitat din punct de vedere 
material de pe urma organizării Trofeului Calităţii, dar aşa cum a fost 
caracterizată de martori era o persoană autoritară, căreia îi plăcea să 
conducă, care deşi fusese administrator la o societate de construcţii 
prosperă în acea perioadă, a preferat să ocupe o funcţie publică, iar 
interesul ei legat de câştigarea alegerilor de către Adrian Năstase era 
acela că ar fi avut asigurată în continuare conducerea ISC”. 

 Că „în cazul inculpatului Năstase ceea ce trebuie dovedit sunt 
faptele şi nu interesul, acesta din urmă fiind evident”. 

 Că „existenţa interesului celorlalţi inculpaţi ca alegerile 
pentru funcţia de preşedinte să fie câştigate de Adrian Năstase fac 
plauzibilă ipoteza că aceştia au acţionat pentru sprijinirea campaniei 
electorale a acestuia, fără a-l încunoştinţa cu privire la modul cum vor 
proceda”. 

 Că „este greu de presupus că inculpatul Năstase, prim-
ministru în acea perioadă, funcţie în care avea numeroase responsabilităţi 
se putea ocupa şi de astfel de probleme, şi anume să-i ceară inculpatei 
Jianu să-si implice şi fiica în activităţile de aşezare în pungi a materialelor 
electorale, sau că era informat despre aşa ceva”. 
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 Că „lipsa probelor privind faptul că inculpatul Năstase a 
cunoscut cum au fost procurate o parte din fondurile folosite în campania 
electorală rezultă indirect şi din încadrarea juridică a faptelor făcută de 
Parchet. Dacă inculpatul Năstase Adrian ar fi avut cunoştinţă despre 
scopul real pentru care se organizează Trofeul Calităţii - strângerea de 
fonduri şi despre modul cum vor fi ele folosite, ar fi trebuit să aibă şi 
calitatea de instigator sau complice pentru infracţiunea de abuz în serviciu 
(instigator în situaţia în care el era cel care îi determina şi pe ceilalţi să 
participe la planul conceput, şi complice în situaţia în care i-a fost 
împărtăşit adevăratul scop al organizării Trofeului Calităţii şi modul cum 
vor fi folosite ulterior sumele strânse cu titlu de taxe, iar inculpatul a fost 
de acord)”. 

 Că „din modul în care este alcătuit rechizitoriul rezultă că s-a 
urmărit strângerea de fonduri pentru campania electorală a inculpatului 
Adrian Năstase şi pentru atingerea acestui obiectiv a fost creat 
evenimentul Trofeul Calităţii în Construcţii. Dacă inculpatul Adrian 
Năstase şi-a folosit influenţa şi autoritatea asupra celorlalţi inculpaţi 
pentru a-i determina să strângă aceste fonduri, chiar dacă soluţia concretă 
nu a fost imaginată de el, ci de unul din ceilalţi, are calitatea de complice 
la infracţiunile săvârşite de aceştia, respectiv spălare de bani şi abuz în 
serviciu în formă calificată. Infracţiunea de corupţie prevăzută în art. 13 
din L78/2000 nu le poate absorbi pe celelalte două (complicitate la abuz în 
serviciu şi complicitate la spălare de bani ) pentru că aceasta sancţionează 
doar fapta persoanei care îşi foloseşte influenţa sau autoritatea pentru 
procurarea unor foloase necuvenite, urmând ca dacă determină pe alţii 
prin influenţa şi autoritatea exercitate să comită infracţiuni din care să fie 
procurate sumele de bani să răspundă şi pentru respectivele infracţiuni. De 
altfel pedeapsa prevăzută de lege, în cuantum mult mai redus pentru 
infracţiunea prev. de art. 13 din L78/2000 decât pentru infracţiunea de 
spălare de bani şi cea de abuz în serviciu în formă calificată nu ar permite 
o asemenea absorbţie”; 

 că „la dosar nu există dovezi că inculpatul a avut o poziţie 
activă, de folosire a autorităţii sau influenţei asupra celorlalte persoane, 
pentru că dacă ar fi avut, probabil că Parchetul i-ar fi reţinut şi celelalte 
două infracţiuni în sarcină”. 

 că „dacă utilizăm logica Parchetului conform căreia 
infracţiunea de corupţie subzistă pentru că inculpatul Năstase se cunoştea 
cu ceilalţi inculpaţi, avea influenţă şi autoritate asupra lor şi a obţinut 
pentru sine foloase necuvenite în cauză ar fi trebuit trimise în judecată şi 
alte persoane pentru aceeaşi infracţiune în modalitatea procurării 
foloaselor pentru altul, nu pentru sine”. 

 Că „îndoiala că inculpatul s-ar fi ocupat în amănunt de 
campania sa pentru preşedinţie, astfel încât să cunoască valoarea 
fondurilor disponibile şi modul cum sunt ele utilizate este întărită chiar de 
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Parchet prin precizările din Rechizitoriu conform cărora alte persoane din 
anturajul lui Adrian Năstase, care aveau calitatea de membri PSD îi 
cunoşteau pe ceilalţi inculpaţi, de exemplu Rocsin Sever Teodor şi Rovana 
Plumb”. 

 Că „se reţine în Rechizitoriu că un exemplu elocvent al 
exercitării influenţei şi autorităţii preşedintelui PSD, inculpatul Adrian 
Năstase îl constituie faptul că Rovana Plumb, în calitate de preşedinte 
ANPC a dispus participarea la simpozionul Trofeul Calităţii a 
conducătorilor OJPC, prevăzând în mod expres sumele necesare pentru 
achitarea taxelor de participare şi în acelaşi sens au procedat şi Ion 
Dumitru, director general al RNP ROMSILVA, membru şi deputat PSD şi 
Liviu Harbuz,preşedintele ANSVSA. Aspectul relevat demonstrează mai 
degrabă că nu Adrian Năstase a fost cel care şi-a folosit autoritatea şi 
influenţa ca să determine participarea acestora la obţinerea de fonduri 
pentru campanie. Nu trebuie uitat că în 2004 inculpatul Adrian Năstase 
deţinea funcţia de prim-ministru, iar PSD-ul era principalul partid de 
guvernământ, ca atare cei mai mulţi dintre miniştri proveneau din acest 
partid. Dacă şi-ar fi folosit cu adevărat influenţa şi autoritatea, probabil că 
în Trofeul Calităţii ar fi fost implicate mai multe instituţii ale statului, care 
s-ar fi obligat să plătească taxe de participare şi nu doar două agenţii şi o 
regie autonomă. Mai mult, o acţiune cu caracter de masă, în care să fie 
implicate toate instituţiile statului care aveau o legătură cu activitatea de 
construcţii( de ex.Ministerul Transporturilor, ministerul Economiei,etc) ar 
fi trezit mai puţine suspiciuni privind colectarea de fonduri pentru 
campanie, decât a făcut-o spre exemplu achitarea unor astfel de taxe de 
către Romsilva sau ANSVSA.” 

 Că „în cauză, întrucât inculpaţii nu au dat declaraţii în faza de 
urmărire penală şi nici în faza de judecată (cu excepţia inculpatului 
Năstase şi a inculpatului Popovici Bogdan pentru faza de judecată) nu s-a 
putut stabili cine a gândit mecanismul prin care banii strânşi ca taxe la 
manifestarea Trofeului Calităţii să fie transferaţi către nişte societăţi 
comerciale şi apoi transformaţi în fonduri pentru campania electorală. De 
aici nu se poate concluziona că inculpatul Năstase a gândit şi impus un 
asemenea mecanism şi o dovadă în acest sens este dată de faptul că 
metodele folosite de inculpatul Popovici cu prilejul organizării Trofeului 
Calităţii (încheierea unor contracte fictive cu o valoare mare între 
societăţile pe care le conducea, cesionări de acţiuni între persoanele fizice 
implicate în acţionariatul acestor societăţi şi respectivele societăţi,etc.) au 
avut loc şi în anul 2003, anterior demarării proiectului Trofeul Calităţii”. 

 Că „s-a mai susţinut de către Parchet că o dovadă a faptului 
că inculpatul şi-a folosit autoritatea asupra celorlalţi inculpaţi din cauză 
este faptul că inculpatul Vasile Mihai Cristian s-a consultat cu Dana 
Năstase în alegerea fotografiilor ce urmau să devină afiş electoral. 
Consider că un asemenea argument nu poate fi reţinut, în primul rând 
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pentru că răspunderea penală este personală, ca atare faptele soţiei nu pot 
fi imputate soţului, iar în al doilea rând rezultă din declaraţiile martorilor 
(Sever Roxin, Elena Ganea) că Dana Năstase era consultată şi îşi dădea 
acordul pentru fotografiile ce urmau a fi editate, nu că era informată cu 
privire la suportarea costurilor acestora sau modul cum era finanţată 
campania electorală a soţului său”. 

 că „fapta de folosire a influenţei şi autorităţii în scopul 
procurării de foloase necuvenite de către inculpatul Năstase Adrian nu 
există, motiv pentru care se impune achitarea acestuia în baza art. 11 pct.2 
lit.a rap.la art. 10 lit.a C.p.p”. 

 că „achitarea inculpatului Năstase are influenţă şi asupra 
încadrării juridice a celorlalţi inculpaţi în sarcina cărora s-au reţinut 
infracţiuni săvârşite în conexiune cu infracţiunea de corupţie pentru care a 
fost trimis în judecata inculpatul Năstase, constând în aceea că din 
încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina celorlalţi inculpaţi din 
cauză trebuie înlăturate referirile la dispoziţiile art. 17 din Legea 
78/2000”. 

 Că „achitarea inculpatului produce de asemenea influenţă 
asupra laturii civile a cauzei, în sensul că inculpatul nu poate fi obligat să 
răspundă în solidar cu ceilalţi inculpaţi pentru prejudiciul produs şi de 
asemenea asupra măsurilor asigurătorii, urmând a fi ridicat sechestrul 
instituit de Parchetul de pe lângă ICCJ-DNA-Secţia de combatere a 
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie asupra sumei de 118.650 
USD aparţinând inculpatului Năstase Adrian. Ca urmare a achitării va 
trebui înlăturată obligarea la cheltuieli judiciare către stat” 

 
III.  Dezvoltarea motivelor de recurs 
Recursul meu este întemeiat şi vă rugăm să-l admiteţi având în 

vedere următoarele: 
3.1. Cu privire la nelegalitatea încheierii din 03.11.2010 pentru 

greşita soluţionare a excepţiilor invocate de mine la acea dată şi 
rejudecând să admiteţi excepţiile, iar în temeiul art. 332 alin. (2) Cod 
pr. penală să restituiţi cauza la procuror pentru refacerea urmăririi 
penale 

3.1.1. În legătură cu acest motiv de recurs, încă de la verificarea 
regularității actului de sesizare de către instanța de fond, conform 
dispoziţiilor art. 300 Cod procedură penală, am arătat faptul că 
Rechizitoriul nr. 27/P/2008 este lovit de nulitate absolută, fiind întocmit 
de către un procuror ce nu avea calitatea de procuror în cadrul DNA – 
Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie 
(structura centrală), calitate asumată prin rechizitoriu şi nu putea deţine 
aceasta funcţie întrucât îndeplinea o funcţie de conducere a unei 
unităţi teritoriale a DNA, neputând fi delegat în structura centrală în 
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decembrie 2008 – ianuarie 2009 când s-a prezentat materialul de 
urmărire penală şi s-a întocmit rechizitoriul. 

 Astfel, conform mențiunii din partea introductivă, Rechizitoriul nr. 
27/P/2008 din 16.01.2009 a fost întocmit de „Volintiru Dănuţ şi Moraru – 
Iorga Mihaela – procurori în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – 
Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție”.  

De asemenea, prezentarea materialului de urmărire penală a fost 
efectuată în decembrie 2008 de aceeași procurori. 

Domnul procuror Volintiru Dănuţ nu a avut însă niciodată calitate 
de procuror în structura centrală a DNA, asumată prin Rechizitoriu şi, cel 
puțin după data 23.10.2008 el nici nu ar mai fi putut fi delegat în structura 
centrala a DNA, aspect pe care l-am demonstrat cu documentele anexate 
cererilor susținute la termenul din 20.10.2010. 

În concret, potrivit adresei nr. 18655/1154/2010 a CSM, domnul 
Volintiru Dănuţ ar fi fost delegat în funcția de procuror la DNA – nivel 
central – în perioadele: 

 04.05.2005 – 28.05.2006, adică 1 an şi 24 de zile; 
 03.03.2008 – 01.08.2008, adică 90 de zile (delegarea) + 62 de zile 

(prelungire); 
 03.12.2008 – 21.01.2009, adică o nouă delegare pe o perioada 49 

de zile din care 29 de zile în cursul anului 2008. 
 Rezultă astfel că a doua delegare a d-lui procuror Volintiru Dănuţ 
(cea care acoperă perioada prezentării materialului de urmărire penală şi 
emiterea rechizitoriului în dosar) este dată cu nerespectarea dispoziţiilor 
art. 57 alin. 7 şi 8 din Legea nr. 303/2004 care prevăd că delegarea 
procurorilor la parchetele din cadrul Ministerului Public poate fi făcută 
pe o perioada de cel mult 90 de zile într-un an, cu posibilitatea prelungirii 
cu încă cel mult 90 de zile (în total 180 de zile). 
 Un simplu calcul aritmetic dovedește că a doua delegare, cu tot cu 
prelungire, care începe în anul 2008 şi sfârșește la 21.01.2009, acoperă în 
anul 2008 o perioadă de 181 de zile (90 zile delegare + 62 zile prima 
prelungire + 29 zile a doua prelungire) ceea ce încalcă normele amintite 
anterior. 
 In aceste condiții, motivarea instanţei de fond cuprinsă în 
Încheierea din data de 03.11.2010 referitor la respectarea textului de lege 
mai sus amintit este nefondată. 
 Nefondată este şi motivarea potrivit căreia „procurorii care fac parte 
din Direcția Națională Anticorupție sunt competenți să cerceteze oricare 
dintre infracțiunile menționate în art. 13 din OUG nr. 43/2002, indiferent 
de structura (centrală sau teritorială) în care îşi desfăşoară activitatea.” 

Motivarea instanței de fond este infirmată de evidenţa publicată pe 
site-ul PICCJ, din care rezultă delegări între diversele structuri ale DNA, 
iar pe de altă parte, este contrazisă şi de dispozițiile art. 222 din OUG nr. 
43/2002, care stabilesc competenţele de verificare sub aspectul legalităţii şi 
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al temeiniciei a rechizitoriilor întocmite de procurorii din cadrul DNA, 
diferențiat pe structurile teritoriale şi structura centrală.  
 Nu pot totuși să nu suspicionez în continuare faptul că această 
delegare nici nu a existat în realitate în condițiile în care, din informațiile 
publice, rezultă că domnul Volintiru Dănuț nu apare în evidența delegărilor 
PICCJ. 

Dacă un ordin de delegare ar fi existat acesta ar fi fost publicat în 
evidența nominală a procurorilor, delegați pe funcții de conducere și 
execuție, publicată de PICCJ. În menționata evidență apar și procurorii cu 
funcții de conducere și procurori cu funcție de execuție, delegați în 
diversele structuri ale DNA, iar între ei domnul Volintiru Dănuţ nu se 
regăsește. 

Afirmația din adresa nr. 18655/1154/2010 a CSM, în sensul că 
domnul Volintiru Dănuț ar fi fost delegat inclusiv în anii 2008-2009 în 
funcția de procuror DNA - structura centrală este contrazisă de evidența la 
care ne-am referit mai înainte. De asemenea, este infirmată de lipsa 
ordinelor de delegare și este contrazisă de CSM însuși care, prin Hotărârea 
nr. 298 din 23.10.2008, l-a numit, din nou, în funcția de procuror șef 
birou la Biroul Teritorial Târgu Jiu al DNA. Or, conform adresei CSM, 
domnul Volintiru Dănuț ar fi fost delegat, ultima dată la DNA – structura 
centrală, în perioada 03.12.2008 – 21.01.2009. 

În privința adresei CSM ne limităm la a arăta ca ea este 
neconformă cu realitatea, că ea nu este semnată de șeful secției pentru 
procurori a CSM, căreia Înalta Curte i s-a adresat conform încheierii din 
22.06.2010, că nu poate fi întâmplătoare aceasta deturnare prin care 
responsabilitatea este transferată în sarcina unei autorități ce nu are 
competenţe în delegarea procurorilor. 

Răspunsul aceluiași CSM sub nr. 4399/1154/16.02.2009 în care se 
susține că nu se poate da curs solicitării de comunicare a ordinelor de 
numire și delegare ale domnului procuror Dănuț Volintiru în cadrul 
DNA întrucât acestea „sunt cuprinse în dosarul profesional al 
magistratului (…) iar dispozițiile art. 42 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 
303/2004 (…) consacră caracterul confidențial al acestor date și permit 
doar titularului accesul la propriul dosar profesional” nu încearcă decât să 
ascundă realitatea. 

Instanței supreme nu i se poate răspunde în aceste condiții de către 
niciun alt organism de stat sau privat. Cu atât mai mult CSM-ul are această 
obligație de informare față de o instanță care judecă responsabilități penale, 
cu atât mai mult cu cât informația nu ajungea într-un mediu public, ci în 
dosarul cauzei.  

Așa cum am arătat mai înainte delegările procurorilor sunt publice, 
evidența lor fiind pusă la dispoziția publicului chiar de către PICCJ. În nici 
un caz, delegările nu pot intra sub incidența art. 42 alin. (2) şi (3) din 
Legea nr. 303/2004. 
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Din cele mai sus arătate rezultă că urmărirea penală în cauză s-a 

efectuat de către un procuror care nu avea abilitarea legală să îşi desfășoare 
activitatea în cadrul DNA – Structura Centrală, fapt ce atrage nulitatea 
tuturor actelor de urmărire penală, inclusiv a rechizitoriului emis în 
cauză.  

În ipoteza în care am admite existenţa delegărilor procurorului de caz 
Volintiru Dănuţ în prezenta cauză, delegarea sa în perioada 03.12.2008 – 
21.01.2009 este dată cu nerespectarea dispoziţiile art. 57 alin. 7 şi 8 din 
Legea nr. 303/2004. În aceste condiţii actele de urmărire penală efectuate 
în aceasta perioadă de procuror sunt lovite de nulitate absolută, fiind 
întocmite de un procuror ce nu avea abilitarea legală să efectueze acte de 
urmărire penală în dosar. 

 
3.1.2. In ceea ce privește învestirea procurorilor care să 

instrumenteze prezenta cauză. 
Vă rog, să observaţi că domnul procuror Volintiru Dănuţ a primit 

ordin să „efectueze urmărirea penală” în dosarul nr. 27/P/2008 prin 
rezoluția din 03.03.2008 a Procurorului şef Adjunct a Secției a II-a din 
DNA, dl. Horaţiu Ovidiu Baias. 

Rezoluția de desemnare este nelegală pentru că din formularea 
acesteia („domnul procuror Volintiru va efectua urmărirea penala alături 
de doamna procuror Moraru”), ca şi din aceea care o precede şi care 
aparține procurorului şef al secţiei de combaterea a infracțiunilor conexe 
infracțiunilor de corupție, dl. Tuluş Doru Florin („doamna procuror 
Moraru va efectua urmărirea penală”) încalcă dispoziții constituționale, 
dispozițiile art. 4 din Legea nr. 303/2004, art. 62 din Legea nr. 304/2004 
şi a Codului deontologic al procurorilor şi judecătorilor, întrucât cuprind 
un ordin nelegal ce s-a dat procurorilor, anume acela de a efectua urmărirea 
penală, deşi decizia de începere a urmăririi penale nu poate fi luată decât de 
procurorul căruia i s-a repartizat cauza pentru soluționare. 

 
NOTA – art. 43 lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al DNA prevede ca procurorul şef secţie repartizează cauzele, pe criterii 
obiective, potrivit legii, ori aşa cum a fost dat ordinul, el nu este unul de 
repartizare a cauzei pentru legală soluționare, ci de efectuare a urmăririi 
penale, iar acest lucru îi este interzis prin lege. 
 

Apreciez ca netemeinică motivarea instanţei de fond potrivit căreia 
mențiunile mai sus amintite nu sunt altceva decât o modalitate uzuală prin 
care o lucrare este repartizată spre soluţionare unui procuror. Modalitățile 
uzuale de lucru nu pot ieşi din litera legii pentru că s-ar transforma în 
cutume juridice, lucru nepermis de sistemul nostru de drept. 
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În concluzie, efectuarea urmăririi penale de către procurori nelegal 
desemnați în cauză atrage nulitatea tuturor actelor de urmărire penală şi, 
implicit, a rechizitoriului emis în dosar. 

 
3.1.3. Un alt aspect pe care l-am reclamat încă de la urmărirea 

penală şi pe care l-am sesizat şi instanţei de fond este nerespectarea de 
către procurorii DNA a dispoziţiilor Sentinţei Penale nr. 611/18.10.2007. 

Astfel, prin Rechizitoriul nr.8/P/2006, a fost sesizată Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, sub aspectul săvârşirii de către 
subsemnatul a infracțiunilor prev. de art. 254 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 
6 din Legea nr.78/2000 şi art. 41 alin.2 Cod penal, art. 13 din Legea 
78/2000 cu aplic. art. 41Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a) Cod penal 

Prin Sentinţa nr.611 din 18.10.2007 pronunţată în dosarul 
nr.15083/1/2006 de către Înalta Curte– Secţia penală,  s-a dispus restituirea 
cauzei la Parchet în vederea refacerii urmării penale, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 300 alin. 2 şi art. 332 alin. 2 Cod procedură penală rap. la 
art. 197 alin. 2 şi art. 270 alin. 1 lit. b) Cod procedură penală. Sentinţa a 
rămas definitivă prin respingerea recursului declarat de DNA prin Decizia 
penală nr. 219 din 07.04.2008 pronunţată în dosarul nr.11046/1/2007 de 
către Înalta Curte – Completul de 9 Judecători. 
 Potrivit dispoziţiilor instanţei de recurs, "... urmărirea penală nu 
putea începe, iar acțiunea penală nu putea fi pusă în mişcare în lipsa 
cerinţei exprese a Legii nr. 115/1999, astfel încât actele de urmărire 
penală efectuate în condiţiile de nelegalitate descrise, sunt lovite de 
nulitate absolută potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, aşa cum a 
reținut, de altfel, şi prima instanţa prin hotărârea atacată" (fila 16 alin. 1 
din Decizia nr. 219/07.04.2008). 
 In acest context, dosarul nr. 8/P/2006 toate aceste acte de urmărire 
penală a fost reînregistrat sub noul număr 68/P/2008. 

Prin Ordonanţa din 19.06.2008 s-a operat o “disjungere de 
material” în cauza înregistrată sub nr. 68/P/2008, fost 8/P/2006, în vederea 
conexării acestui material la dosarul nr. 27/P/2008. 

Prin Ordonanţa din 19.06.2008 s-a dispus ridicarea materialului 
probator disjuns din dosarul nr. 68/P/2008 pentru a fi conexat la dosarul 
27/P/2008, activitate consemnată în Procesul verbal din 19.06.2008 de 
ridicare a „următorului material probator în original (…)”. 

Prin Ordonanţa din 20.06.2008, pe baza actelor de urmărire penală 
şi a actelor premergătoare efectuate în cele două cauze conexate (dosarul 
nr. 27/P/2008 şi dosarul nr. 68/P/2008), au fost extinse cercetarile şi s-a 
început urmărirea penală faţă de mine şi alte persoane. 
 În ceea ce mă priveşte pe mine, Adrian Năstase, urmărirea penală a 
fost începută sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 13 din 
Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) Cp (infracţiunea fiind descrisă 
în capitolul III – din rechizitoriu). 
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 Aceasta în condiţiile în care Înalta Curte de Casație şi Justiţie prin 
Sentinţa penală nr. 611/2007 (Secţia penală) şi Decizia penală nr. 219/2008 
(Completul de 9 judecători) a stabilit definitiv că întreaga urmărire 
penală efectuată în dosarul nr. 8/P/2006 este nulă absolut, dispunând 
refacerea acesteia. 

In plus, Înalta Curte a reținut că în speţă sunt aplicabile dispozițiile 
art. 33– 34 Cod procedură penală, referitoare la conexitatea şi 
indivizibilitatea cauzei şi a dispus restituirea întregii cauze la procuror, cu 
motivarea că disjungerea este excepția instituită de la regula prevăzută de 
art. 32 Cod procedură penală. Or, dacă instanţa a dispus restituirea întregii 
cauze pentru refacerea urmăriri penale, în conformitate cu art. 272 Cod pr. 
penală, urmărirea penală trebuia reluată pe baza hotărârii instanţei, 
hotărâre obligatorie şi pentru organul de urmărire penală. 

Nulitatea actului de începere a urmăririi penale atrage nulitatea 
urmăririi penale însăşi, respectiv a celorlalte acte de procedură dar şi „a 
materialului probator” obținut, iar în conformitate cu art. 64 alin. (2) din 
Codul de pr. penala „mijloacele de probă, obținute în mod ilegal, nu pot fi 
folosite în procesul penal”.  

Ceea ce nu poate fi folosit, din cauza viciilor intrinseci, în procesul 
în care a fost obținut, cu atât mai mult nu poate fi folosit în alte procese. 

Materialul probator ilegal obținut nu poate fi folosit în alte cauze și 
pentru că instanța de judecată a dispus refacerea, în întregime, a urmăririi 
penale, iar acest lucru nu mai poate fi contestat. Măsura dispusă de instanță 
presupune refacerea tuturor actelor de urmărire penală, inclusiv cu referire 
la probatoriul administrat, pentru că „a reface” înseamnă a face, din nou, 
ceva ce a fost greșit făcut. 

Parchetul în calitate de participant la procesul penal, are obligația de 
a se conforma hotărârilor judecătorești, de a aduce la îndeplinire 
dispozițiile instanțelor pe lângă care funcționează. În alte cuvinte, atunci 
când instanțele judecătorești decid, prin hotărâri definitive, că urmărirea 
penală trebuie refăcută în întregime pentru că actele procedurale au fost 
întocmite cu încălcarea legii și nu pot fi menținute, Parchetul nu poate, 
pentru nici un motiv, să procedeze altfel. În acest sens, sunt dispozițiile art. 
272 Cod pr. penală care prevăd ca „Atunci când instanța de judecată a 
dispus restituirea cauzei în vederea refacerii urmăririi penale, urmărirea 
se reia pe baza hotărârii prin care instanța a dispus restituirea”.  

Or, instanța a dispus restituirea cauzei pentru refacerea urmăririi 
penale după ce a constatat nulitatea acesteia, iar materialul probator din 
dosarul 68/P/2008, nul fiind, nu putea fi valorificat în dosarul nr. 
27/P/2008.  
 Pentru că ceea ce este nul nu poate produce efecte (quod nulum est 
nulum producit efectum), pentru că probele obținute în condiții de 
nelegalitate, în dosarul nr. 8/P/2006 (reînregistrat la DNA sub nr. 
68/P/2008), nu pot fi folosite într-un alt proces penal, ordonanța de 
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disjungere și conexare din 19.06.2008, ordonanța de ridicare a 
materialului probator din 19.06.2008 și ordonanța din 20.06.2008, prin 
care, pe baza materialului probator ridicat în temeiul ordonanței din 
19.06.2008 sunt lovite de nulitate, pentru că afirmă valabilitatea unui act 
de începere a urmăririi penale și a Rechizitoriului întocmit în dosarul nr. 
8/P/2006 a căror nulitate absolută a fost constatată prin Sentința penală nr. 
611/2007 și Decizia nr. 219/2008 a Înaltei Curți. 
  

În concluzie, începerea urmăririi penale pe baza unor acte declarate 
nule absolut de instanţa de judecată, atrage nulitatea absolută a acestui act 
și, pe cale de consecință, a întregii urmăriri penale, inclusiv a 
rechizitoriului. 
 

3.1.4. Nulitatea Procesului verbal de prezentare a materialului de 
urmărire prin încălcarea dispoziţiilor art. 250 și respectiv art. 253 Cod 
procedură penală precum și dispoziţiilor art. 255 Cod procedură 
penală. 
  Capitolul IV, secțiunea a VI-a și respectiv a VII-a ale Codului de 
Procedură Penală definesc și reglementează : Procedura prezentării 
materialului de urmărire penală și Ascultarea învinuitului înainte de 
terminarea cercetării. 
 Aceste două instituții sunt instituții care se circumscriu dreptului 
fundamental la apărare pe care îl are învinuitul pe întreg parcursul 
desfășurării urmăririi penale, ca parte componentă a procesului penal. 
 Ele marchează doua momente, distincte și importante, ale urmăririi 
penale și anume: momentul desfășurării urmăririi penale cu învinuit în 
cauză, atunci când nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva 
învinuitului și momentul prezentării, din nou, a materialului de urmărire 
penală, atunci când după prezentarea inițială s-au mai făcut acte de 
urmărire penală. 
 Orice abatere sau încălcare a acestor dispoziții poate fi interpretată 
ca o încălcare a dreptului la apărare cu consecința nulității actelor 
respective! 

Astfel, art. 255 Cod procedură penală stabilește că: „In cauzele în 
care nu a fost pusa în mișcare acțiunea penală, organul de cercetare, după 
efectuarea actelor de cercetare penala potrivit art. 232, dacă exista 
învinuit în cauză şi constată că împotriva acestuia sunt suficiente probe, 
procedează la o nouă ascultare a învinuitului, aducându-i la cunoștința 
învinuirea şi întrebându-l dacă are noi mijloace de apărare. (2) Dacă 
învinuitul nu a propus noi probe sau propunerea sa nu a fost găsită 
temeinică ori dacă cercetarea a fost completată potrivit propunerilor 
făcute, cercetarea se considera terminata”. 
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 O analiză atentă a acestor prevederi legale consacră acest moment al 
urmăririi penale ca un moment de referinţă, înaintea prezentării 
materialului de urmărire penală învinuitului.  
 Este momentul la care învinuitului i se aduce la cunoștință, din nou, 
învinuirea şi este întrebat dacă are noi mijloace de apărare. Este momentul 
la care organul de cercetare, care în cazul de faţă este chiar procurorul, 
după efectuarea tuturor actelor de urmărire penală, „…potrivit legii, şi 
ținând seama de împrejurările speciale ale fiecărei cauze…” așa cum 
prevăd dispoziţiile art. 232 Cod procedură penală, este obligat să procedeze 
la o nouă ascultare a învinuitului şi să admită sau să respingă eventuala 
cerere de probatorii din partea acestuia. 

Această instituție a unei noi ascultări a învinuitului la terminarea 
urmăririi penale, reprezintă o garanție a dreptului la apărare pentru că 
marchează momentul la care acesta poate formula noi probe în apărare, 
înaintea punerii în mișcare a acţiunii penale. 
 În mod evident, această instituție este diferită de instituţia prezentării 
materialului de urmărire penală, reglementată de dispoziţiile art. 257 Cod 
procedură penală, care face trimitere la dispoziţiile art. 250 şi urm. Cod 
procedură penală.  
 Aceste dispoziții stabilesc în sarcina procurorului obligația de a-l 
chema încă o dată pe învinuit şi de a-l întreba, „…după ce a luat cunoștința 
de materialul de urmărire penală, dacă are de formulat cereri noi sau dacă 
voiește să facă declaraţii suplimentare”. 
 Iată aşadar că în Codul de procedură penală se stabilesc două 
momente procedurale diferite: primul (reglementat de dispoziţiile art. 255 
Cod procedură penală) referitor la audierea învinuitului atunci când s-au 
efectuat toate actele de urmărire penală, al doilea (reglementat de 
dispoziţiile art. 257 Cod procedură penală) referitor la obligația 
procurorului de a-l chema pe învinuit în vederea prezentării materialului de 
urmărire penală.  
 La ambele momente procedurale, Codul de procedură stabilește 
obligația chemării persoanei cercetate şi, după ce i-a fost adusă la 
cunoștință învinuirea şi principalele probatorii, aceasta este întrebată dacă 
are noi mijloace de apărare sau dorește să facă noi declaraţii, la acest 
moment urmărirea penală fiind practic încheiată din punctul de vedere al 
organului de urmărire penală. 
 Revenind la situația din prezenta cauză reamintesc că, la momentul 
la care mi-a fost adusă la cunoștință învinuirea, am declarat că nu doresc să 
dau declarații, în exercitarea dreptului prevăzut de dispoziţiile art. 70 Cod 
procedură penală 
 Aceasta poziție procesuală nu are însă nimic de a face cu obligațiile 
procurorilor anchetatori care trebuiau să respecte atât dispoziţiile art. 257 
Cod procedură penală cât şi dispoziţiile art. 255 Cod procedură penală şi, 
înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale şi prezentarea materialului 
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de urmărire penală, aveau obligaţia să mă cheme din nou în faţa lor, să-mi 
aducă la cunoştinţă, în calitatea mea de învinuit că, practic, au terminat 
cercetarea penală şi să mă întrebe dacă am noi mijloace de apărare, în 
exercitarea dreptului pe care îl am pe tot parcursul procesului penal.  
 Declarația mea, făcută la prezentarea învinuirii, cum că îmi exercit 
drepturile prevăzute în dispoziţiile art. 70 Cod procedură penală, nu 
poate anula obligaţia procurorului de a mă chema şi de a mă întreba cu 
privire la formularea de noi probatorii. Oricum, procurorul nu putea 
anticipa poziţia mea procesuala şi, în condiţiile în care, aş fi refuzat să mă 
prezint, să fac declaraţii sau să solicit noi probatorii, acesta ar fi avut 
posibilitatea procedurală de a încheia un proces verbal în care să 
consemneze poziția mea.  
 Va rog, să observați, că nu s-a procedat la citarea mea, la acest 
moment procedural, şi că nu s-a întocmit vreun proces verbal în legătură 
cu poziția mea procesuală.  

Nerespectând dispoziţiile art. 255 Cod procedură penală procurorii 
de caz mi-au încălcat dreptul la apărare şi au încălcat dispozițiile legale 
care reglementează desfășurarea procesului penal. 

 
În concluzie, remediul procedural este prevăzut de dispoziţiile art. 

197 alin.1 şi alin. 4 teza finală Cod procedură penală care prevede: 
„Instanţa ia în considerare din oficiu încălcările, în orice stare a 
procesului, dacă anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului 
şi justa soluționare a cauzei.”. Această ultimă teză stabilește că, şi în 
situația unei nulităţi relative, care poate atrage nulitatea actului respectiv 
numai dacă a fost invocată în cursul efectuării lui, instanța poate să o ia în 
considerare, din oficiu, în orice stare a procesului, deci şi cu ocazia 
discutării regularităţii actului de sesizare a instanței conform art. 300 
Cod procedură penală.  
 In situația dată remediul procedural este completat de dispoziţiile 
art. 332 Cod procedură penală care prevăd restituirea cauzei la procuror 
pentru refacerea actului de procedură menționat întrucât această nulitate 
nu poate fi acoperită prin administrarea probatoriului de către instanţă, 
ci numai de către procuror care va fi obligat să refacă actul incriminat 
cât şi pe cele subsecvente fazei de urmărire penală. 

Dispozițiile art. 250 Cod procedură penală și ale întregii Secțiuni a 
VI-a ale Codului din care face parte şi art. 253, stabilesc procedura 
prezentării materialului de urmărire penală.  
 Procesul verbal de consemnare a acestei activităţi a fost întocmit la 
data de 03.12.2008 sub numărul 0164186, seria B, sub semnătura celor 
doi procurori anchetatori, a mea şi a celor doi apărători aleşi.  

In el s-a consemnat că am fost chemat, punându-mi-se în vedere că 
am dreptul să iau cunoștință de materialul de urmărire penală şi de 
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încadrarea juridică a faptelor săvârșite şi am fost întrebat dacă am de 
formulat cereri noi şi dacă doresc să fac declarații suplimentare. 

Activitatea de prezentare a materialului de urmărire penală, 
desfășurată la 03.12.2008 este de asemenea nelegală în contextul în care, 
după această data, procurorii de caz au desfășurat acte de urmărire penală 
în cauză.  

Vă rog, să observați că până la sesizarea instanței de judecată, 
16.01.2009, procurorii de caz au efectuat şi alte acte de urmărire penală 
care, chiar dacă s-au făcut faţă de alţi coinculpați, trebuiau să îi determine 
să facă aplicațiunea dispoziţiile art. 253 Cod procedură penală care prevăd : 
„Organul de cercetare penală este obligat să procedeze din nou la 
prezentarea materialului, dacă a efectuat noi acte de cercetare penală sau 
dacă constată că trebuie schimbată încadrarea juridică a faptei”. 

Așa cum lesne puteți constata, pe perioada 03.12.2008-16.01.2009, 
s-au efectuat noi acte de urmărire penală constând în respingerea de către 
procurori, prin acte procedurale - rezoluții şi ordonanțe - a probatoriilor 
solicitate de către ceilalți coinculpați, constând în efectuarea unor 
expertize financiar – contabile care trebuiau să completeze probatoriul şi 
care puteau conduce la o altă situație de fapt. 
 Înscrisurile depuse de către ceilalți coinculpați precum şi plângerile 
adresate de ei se refereau la aspecte financiar contabile care, în mod evident 
îmi erau opozabile, în contextul în care în sarcina mea procurorii 
anchetatori rețin că aş fi beneficiat de foloase necuvenite constând în 
materiale de propagandă electorală. 
 Exemplificativ, vă rog să observați că Jianu Irina Paula a formulat, la 
09.12.2008, cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, o cerere 
explicită de efectuare a unei expertize financiar – contabile. 
 Prin Ordonanța din 12.12.2008 (vol. 78 f. 194 – 196) procurorii 
anchetatori au respins aceasta cerere, comunicând petentei, neprocedural, 
pe fax, fără confirmare de primire, acest lucru la 16.12.2008 (vol. 78 f. 
193). 
 In aceste condiții, nu numai că procurorii nu au reluat prezentarea 
materialului de urmărire penală cu Jianu Paula Irina, procesul verbal de 
prezentare a materialului fiind datat 09.12.2008 (vol. 2, filele 297 – 298), 
dar nu mi-au adus nici mie la cunoștință că s-au făcut acte procedurale după 
data de 03.12.2008, când mi-a fost prezentat mie materialul de urmărire 
penală.  
 O aplicare corectă a legii ar fi impus repetarea acestei activităţi atât 
faţă de Jianu Irina cât şi faţă de ceilalți inculpați. 
 În aceste condiții, prezentarea materialului de urmărire penală trebuia 
reluată faţă de mine şi întocmit un nou proces verbal de consemnare a 
acestei activităţi, pentru că numai astfel, în exercitarea dreptului meu la 
apărare, aveam posibilitatea să iau cunoștință de întreg materialul de 
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urmărire penală chiar dacă noile acte şi activităţi se refereau la coinculpații 
din aceasta cauză.  
 Prin nerespectarea dispoziţiilor art. 253 Cod procedură penală 
procurorii de caz mi-au încălcat dreptul la apărare întrucât aveam dreptul 
să cunosc întreg materialul de urmărire penală care putea avea influenţă şi 
asupra situaţiei mele procedurale, chiar dacă noile acte au fost provocate de 
către coinculpați. 
 

În concluzie, remediul procedural se regăsește în dispoziţiile art. 197 
alin. 1 şi 4 teza finală Cod procedură penală care prevăd că instanța poate 
să ia nulitatea în considerare, din oficiu, în orice stare a procesului, deci şi 
cu ocazia discutării regularităţii actului de sesizare a instanței conform art. 
300 Cod procedură penală. 
 In situația dată remediul procedural este completat de dispozițiile art. 
332 Cod procedură penală care prevăd restituirea cauzei la procuror 
pentru refacerea actului de procedură menționat întrucât această nulitate 
nu poate fi acoperită prin administrarea probatoriului de către instanță, 
ci numai de către procuror care va fi obligat să refacă actul incriminat 
cât şi pe cele subsecvente fazei de urmărire penală. 

Mai mult, după sesizarea instanței cu judecarea cauzei am constatat 
că acuzațiile ce mi se aduc se susțin şi cu informații aflate pe un număr de 
11 suporturi optice şi un suport magnetic, nici unul dintre acestea nefiind 
prezentat cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală. 

Am cerut instanței şi s-a încuviințat copierea acestora, operațiune ce 
s-a efectuat în prezenţa specialiștilor IT ai DNA, constatându-se la 
12.05.2009 că 3 suporturi nu pot fi deschise şi citite şi, la data de 
11.06.2009, că un suport nu poate fi deschis, citit şi copiat. 

În procesul verbal de prezentare a urmăririi penale nu se face 
referire la prezentarea acestor suporturi, declarația mea în sensul că am 
luat cunoștință de întregul material de urmărire penală, priveşte exclusiv 
materialul care mi s-a pus la dispoziție, iar nu şi pe cel care – cazul 
suporturilor optice şi magnetice – nu mi-a fost prezentat. 

În conformitate cu art. 915 rap la art. 913 alin. (4) dar şi art. 250 lit. b) 
Cod pr. penală, în cazul existenţei unor suporturi optice conținând 
informații pe care se întemeiază acuzația, organul de urmărire penală 
trebuie să asigure posibilitatea efectivă de a lua la cunoștință de material, 
aceasta presupunând punerea la dispoziție a aparaturii necesare, dar şi a 
personalului care să asigure manipularea aparaturii, semnătura acestei 
persoane trebuind să se afle pe procesul verbal, astfel cum s-a procedat la 
instanța. Punerea la dispoziție a acestor suporturi pentru a lua cunoștință de 
existenta şi conținutul lor nu poate fi dovedită decât cu mențiunea din 
procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală, în sensul 
că mi s-au pus la dispoziție suporturile şi aparatura necesară pentru 
vizionarea sau audierea, după caz, a datelor sau imaginilor inscripționate pe 
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aceste suporturi, întărită de semnătura persoanei împuternicită de către 
organul de urmărire penală să manipuleze aparatul. 

Cum parchetul invocă aceste suporturi ca material probator rezultă 
că nu mi s-a prezentat întregul material de urmărire penală, ceea ce face 
ca prezentarea materialului şi procesul verbal prezentat să fie lovite de 
nulitate. 

Din procesul verbal întocmit cu ocazia prezentării materialului de 
urmărire penală nu rezultă: 

- punerea la dispoziție a acestor suporturi şi a aparaturii necesare;  
- prezenţa specialistului IT care să manipuleze aparatul care permite 

vizionarea sau ascultarea datelor de pe suportul optic, pentru că procesul 
verbal nu poartă semnătura unui astfel de specialist IT; 

- nu rezultă că procurorul şi-ar fi îndeplinit obligația prevăzută în art. 
915 raportat la prevederile art. 913 alin. (4) Cod pr. penală. 

De altfel, şi art. 250 lit. b) Cod pr. penală prevede că organul de 
urmărire penală trebuie să asigure învinuitului sau inculpatului, după caz 
„posibilitatea de a lua cunoștință de material”. Dacă materialul de 
urmărire penală conține suporturi optice trebuie să mi se asigure 
posibilitatea de a lua cunoștință de informațiile aflate pe acestea şi în acest 
scop trebuie să pună la dispoziție aparatura necesară, neprocedând în acest 
fel încălcându-mi-se în acest fel dreptul la apărare (art. 6 din Codul de pr. 
penala şi 6 din CEDO). 

Or, din procesul verbal nu rezultă acest lucru, așa încât 
prezentarea materialului de urmărire penală, procesul verbal de 
prezentare şi actul subsecvent sunt lovite de nulitate. 

 
În concluzie, nerespectarea dispozițiilor legale privind procedura 

prezentării materialului de urmărire penală, atrage nulitatea acestei 
activităţi, precum şi a rechizitoriului întocmit în cauză, prezentarea 
materialului de urmărire penală fiind activitate anterioară şi obligatorie 
întocmirii rechizitoriului într-un dosar penal. 
 

3.1.5. Referitor la administrarea probelor pe parcursul urmăririi 
penale, cu nerespectarea dreptului la apărare, am contestat, atât în 
cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanței de fond, efectuarea în 
cauză a unei constatări tehnico – științifice, specialitatea contabilitate, 
dispusă în dosar. 
 Am arătat în plângerea depusă la procuror că nu erau întrunite 
cerințele legale care ar fi impus aceasta măsură întrucât nu există niciun 
pericol de dispariție sau de schimbare a stării de fapt care să impună 
organului de urmărire penală luarea acestei masuri. 
 Singurele rațiuni au fost, şi de aceasta dată, cele legate de limitarea 
pe cât posibil a dreptului la apărare, întrucât, aşa cum se prevede în 
dispozițiile art. 120 Cod procedură penală, în cazul unei expertize, aş fi 
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avut dreptul la desemnarea unui expert consilier, iar expertiza ar fi fost 
efectuată de un expert independent şi nu de angajați ai organului de 
urmărire penală. 
 De altfel, vă rog să observați ca dreptul la apărare mi-a fost încălcat 
sau limitat, în mod sistematic, pe parcursul întregii urmăriri penale, acest 
lucru afectând însăși esenţa activității de urmărire penală desfășurate în 
acest dosar. 
 Aceasta în condițiile în care, în practica Înaltei Curți - Secția Penală 
au apărut tot mai multe decizii care tind să dea o valoare de principiu 
dreptului la apărare şi la respectarea acestuia şi sancționează aceste 
încălcări considerându-le ca fiind chiar lovite de nulitate absolută.  
 Astfel, prin Sentința penala nr. 768 pronunțată de Înalta Curte la 
16.04.2008 în dosarul nr. 745/1/2007 Curtea a stabilit :  

„Înalta Curte considera ca urmărirea penală în cauză a fost 
semnificativ afectată prin neasigurarea reală şi efectivă a unui drept la 
apărare…administrându-se …numai probe în acuzare şi fiind respinse 
probele apărării, așa încât actele administrate, în condițiile arătate, sunt 
lovite de nulitate absolută. 

 Înalta Curte apreciază că nu s-ar putea susține că încălcările ar 
putea fi sancționate cu nulitate relativă şi ar putea fi acoperite prin 
administrarea probatoriului, în mod direct, oral şi nemijlocit, de către 
instanța ca organ instituit de lege, imparțial şi independent şi în 
accepțiunea conferită de art. 6 din Convenția Europeana a Drepturilor 
Omului, deoarece chiar dacă controlul probatoriului administrat, în cursul 
urmăririi penale, revine instanței, acesta (sublinierea noastră procurorul) 
trebuie să îndeplinească toate garanțiile procesuale conferite de legiuitor 
fazei menționate”  

 
CONCLUZIE FINALĂ:  
 Întreaga urmărire penală, inclusiv rechizitoriul, este lovită de nulitate 
având în vedere gravele atingeri aduse dreptului la apărare de procurorii 
anchetatori.  
 

NB: Aceste încălcări nu au fost acoperite sau complinite de 
instanța de fond, având în vedere că aceasta, în sentința atacată, a înlăturat 
în întregime probatoriul administrat pe parcursul cercetării judecătorești, 
dând eficienţă numai probelor administrate în faza de urmărire penală. 
 

3.2. Cu privire la nelegalitatea încheierii din 14.01.2011 prin care 
a fost respinsă cererea mea de recuzare a doamnei judecător Ioana 
Bogdan 

3.2.1. Cererea de recuzare şi modul în care a fost soluţionată 
Completul de judecată a fost alcătuit, începând cu data de 

14.01.2011, din judecătorii Ionuţ Matei, Cristina Rotaru şi Ioana Bogdan. 
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Doamna judecător Ioana Bogdan a intrat în compunerea completului de 
judecată şi pentru un alt dosar în care eram în curs de judecată în faţa 
Înaltei Curţi, respectiv, în dosarul nr. 3862/1/2010, începând cu aceeaşi 
dată.  

La data de 14.01.2011 am formulat o cerere de recuzare a 
doamnei judecătoare Ioana Bogdan, iar la data de 18.02.2011 a fost 
formulată, în acest dosar, o cerere de recuzare a tuturor judecătorilor de 
către inculpata Jianu Paula Irina.  

O cerere de recuzare a doamnei judecător Ioana Bogdan a mai fost 
formulată de mine şi în dosarul nr. 3862/1/2010. 

În motivarea cererii mele de recuzare a judecătoarei Ioana Bogdan 
(atât în cauza de faţă, cât şi în dosarul nr. 3862/1/2010), întemeiată în drept 
pe dispoziţiile art. 48 lit. d) Cod pr. penal şi art. 6 din CEDO (a se vedea 
încheierea de şedinţă din 14.01.2011 a completului de judecată din care 
făcea parte judecătorul recuzat), am arătat că doamna Ioana Bogdan este 
interesată în cauză şi nu poate fi imparţială, întrucât anterior numirii 
sale în funcţia de judecător la Înalta Curte (decembrie 2010), domnia sa a 
fost consilier personal al procurorului şef al DNA, domnul Daniel Morar 
(perioada 14.09.2009 – 20.11.2010), iar procurorul şef al DNA s-a 
demonstrat a fi, în interviurile şi luările publice de poziţie, partizan şi 
subiectiv, comentând public, cu încălcarea statutului şi a obligaţiei de 
rezervă ce trebuie să aibă oricare magistrat, situaţia dosarelor în care 
soţii Năstase sunt judecaţi, criticând concluziile unuia dintre 
procurorii de şedinţă pentru pedeapsa cerută într-unul din dosare, 
precum şi soluţiile judecătorilor în cauzele în care s-au pronunţat 
hotărâri de achitare în ceea ce mă priveşte.  

Poziţia vădit părtinitoare a procurorul şef al DNA, al cărui consilier 
personal a fost doamna judecător Ioana Bogdan, este demonstrată şi de 
încercarea acestuia de a determina mărturia în sensul dorit de acuzatori, a 
unuia dintre martorii audiaţi într-una din cauze (este vorba de martorul 
Ardelean Florica Lucia, audiată în dosarul nr. 3862/1/2010). 

Am arătat de asemenea, în cererea de recuzare susţinută oral în faţa 
completului din care făcea parte şi judecătorul recuzat, doamna Ioana 
Bogdan, cerându-i mai întâi să se abţină şi justificând în fapt motivele 
pentru care ar trebui să se abţină, că din poziţia deţinută anterior numirii ca 
judecător la Înalta Curte, domnia sa a reprezentat DNA, a trebuit în 
virtutea obligaţiilor profesionale să întocmească acte, să pregătească 
interviurile şi comunicatele DNA, precum şi faptul că în interviul susţinut 
de domnia sa în faţa Consiliului Superior al Magistraturii la data de 
18.11.2010 a arătat că „experienţa mea profesională, raportat la funcţiile 
pe care le-am ocupat în diferite domenii de activitate ale sistemului 
judiciar: procuror, judecător, inspector, inspector şef şi consilier, (…) pot 
reprezenta argumente împotriva promovării întrucât nu sunt judecător de 
scaun (…)” aceasta demonstrând că, judecătorul recuzat însuşi avea 
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îndoieli în privinţa calităţilor, cunoştinţelor şi experienţelor domniei sale şi 
a aptitudinii de a ocupa, pe temeiul acestora, funcţia de judecător la Înalta 
Curte. 

În faţa completului în care am fost silit a-mi susţine argumentele 
pentru care solicit abţinerea şi care constituie şi motive de recuzare, am 
solicitat, în conformitate cu art. 52 alin. (2) Cod pr. penală să particip la 
soluţionarea cererii de recuzare, cerere ce a fost respinsă de către 
completul în care s-a judecat cererea de recuzare, altul decât cel în faţa 
căruia am solicitat să particip la judecarea cererii, fără a mi se da 
posibilitatea de a pune concluzii în susţinerea acesteia, în practicaua 
hotărârii arătându-se doar că, „Curtea a apreciat că prezenţa mea la 
soluţionarea cererilor de recuzare nu este necesară”. 

La soluţionarea cererii de recuzare procurorul de ședință a pus 
concluzii, conform menţiunilor din practicaua încheierii din 14.01.2011 

Completul de soluţionare a cererii de recuzare a doamnei Ioana 
Bogdan a fost alcătuit din judecătorii Ionuţ Matei, Cristina Rotaru şi 
Ana Maria Dascălu. 

În considerente încheierii prin care s-a soluţionat cererea de recuzare, 
se arată, în contra a ceea ce am susţinut oral, că aş fi invocat doar 
dispoziţiile art. 48 lit. d) Cod pr. penală ca temei al recuzării, iar nu şi 
dispoziţiile art. 6 din CEDO. 

  În considerentele încheierii din 14.01.2010 se mai arată că 
judecătorul recuzat a îndeplinit funcţia de consilier al procurorului şef 
al DNA ulterior efectuării urmăririi penale în cauză şi întocmirii 
rechizitoriului, că „în aceste condiţii doamna judecător nu a efectuat nici 
un fel de acte în prezenta cauză, atribuţie care, de altfel, în condiţiile legii, 
nu intră în competenţa consilierului procurorului şef al DNA, cu atât mai 
mult cu cât, în speţă, aceasta avea calitate de judecător”, că rechizitoriul 
prin care am fost trimis în judecată nu a fost confirmat de procurorul şef al 
DNA, ci de un procuror şef secţie, că doamna Ioana Bogdan a fost inclusă 
în completul de judecată ca urmare a pensionării unuia dintre membrii 
completului (domnul Ioan Griga), respectiv a promovării într-o funcţia de 
conducere la Înalta Curte a altuia (doamna Rodica Aida Popa), că în aceste 
condiţii judecătorul recuzat „intră în compunerea completului C4 nu doar 
în prezenta cauză ci în toate dosarele ce au fost sau vor fi repartizate 
aleatori acestui complet, indiferent de stadiul procesual” şi că în 
consecinţă „nu există împrejurări din care să rezulte că doamna 
judecător ar fi interesată, sub orice formă în soluţionarea cauzei”. 

O soluţie identică a fost pronunţată de instanţa completului de 
recuzare şi în dosarul nr. 3862/1/2010, dar conform menţiunilor din 
încheierea de şedinţă din data de 28.02.2011, ulterior, judecătorul 
recuzat a fost înlocuit cu un alt judecător, pe cale administrativă. 
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3.2.2. Motivele recursului în contra încheierii din 14.01.2011 
Încheierea prin care s-a soluţionat cererea recuzare este nelegală şi 

netemeinică pentru următoarele argumente: 
i) Completul cererii de recuzare a respins nelegal cererea mea de a 

participa la soluţionarea acesteia fără a-mi da posibilitatea de a-mi susţine 
nici cererea de a participa la judecata ei şi nici cererea de recuzare; 

ii) Cererea de recuzare a fost soluţionată de un complet de 
judecată în faţa căruia cererea nu a putut fi susţinută, oral ori în scris; 

iii) Cererea de recuzare a fost soluţionată numai în considerarea 
motivului prevăzut de art. 48 lit. d) Cod pr. penală, dar şi sub acest 
aspect, nu pe toate motivele de fapt ce au fost invocate; 

iv) Cererea de recuzare nu a fost examinată şi sub aspectul 
motivului întemeiat pe dispoziţiile art. 6 din CEDO, respectiv a 
acuzaţiei de parţialitate ce am adus-o judecătoarei Ioana Bogdan; 

 
NOTĂ IMPORTANTĂ – cererea de abţinere şi apoi de recuzare a fost 
formulată la primul termen în care completul a fost alcătuit cu judecătorul 
recuzat şi a fost susţinută în faţa completului din care a făcut parte şi 
judecătorul recuzat, neputând fi susţinută în faţa completului care a 
soluţionat cererea de recuzare, deoarece: 

- Nu mi s-a dat posibilitatea de a formula cererea de recuzare 
în scris, pentru ca aceasta să fie examinată şi judecată de 
către completul cererii de recuzare, oral aceasta fiind susţinută 
numai în faţa completului care nu o putea soluţiona, întrucât din 
acesta făcea parte judecătorul recuzat; 

- Nu s-a admis cererea mea, formulată în conformitate cu art. 
52 alin. (2) Cod pr. penală, de a participa la soluţionarea 
cererii de recuzare şi nu mi s-a dat posibilitatea de a-mi 
susţine efectiv cererea de recuzare în faţa completului 
constituit pentru soluţionarea acesteia. 

 
 
3.2.3. Cu privire la nelegala şi greşita respingere a cererii mele 

de a participa la soluţionarea cererii de recuzare 
În conformitate cu art. 52 alin. (2) Cod pr. penală examinarea cererii 

de recuzare se face cu ascultarea procurorului când este prezent în 
instanţă, iar dacă se găseşte necesar şi a părţii care face cererea de 
recuzare. 

Textul nu instituie o facultate în privinţa ascultării părţii care face 
cererea de recuzare, pentru că menţionatul text trebuie coroborat cu art. 6 şi 
art. 172 Cod pr. penală şi art. 6 şi 13 din CEDO. Legiuitorul nu a lăsat şi 
nu putea lăsa la discreţia instanţei aprecierea necesităţii ascultării 
părţii care formulează cererea de recuzare, pentru că în respectul 
dreptului la apărare, a dreptului la o judecată de către un tribunal imparţial 
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şi independent şi a dreptului la un recurs efectiv (înţelegându-se prin recurs 
efectiv dreptul de acces în faţa judecătorului intern ce poate dispune 
redresarea situaţiei litigioase, adică înlăturarea încălcării denunţate şi a 
consecinţelor sale pentru titularul dreptului încălcat)  ascultarea acesteia 
este necesară ori de câte ori cererea este formulată oral şi susţinută 
oral pentru că instanţa nu dă părţii posibilitatea de a formula şi în 
scris cererea de recuzare.  

Instanţa cererii de recuzare poate aprecia că ascultarea părţii care 
formulează cererea de recuzare nu este necesară doar atunci când o 
astfel de cerere este formulată în scris şi însoţită, eventual, de probele pe 
care se sprijină, pentru că numai în acest caz are la dispoziţie cererea, 
argumentele şi probele şi poate pronunţa o hotărâre cu valoare de 
adevăr judiciar, iar nu şi atunci când cererea este formulată oral, în faţa 
completului din care face parte judecătorul recuzat, adică în faţa unui 
complet care nu poate soluţiona, el însuşi, cererea de recuzare. 

Prin modul în care s-a procedat, respectiv prin refuzul de a se admite 
cererea mea de a participa la soluţionarea cererii mele de recuzare, în 
condiţiile în care procurorul a pus concluzii, fără ca eu să pot discuta, ne 
găsim în faţa unei inechităţi intrinseci, fără a mai fi nevoie de a se 
demonstra alte efecte negative. 

De altfel, urmează a se observa că eu am formulat cererea de a fi 
ascultat pentru soluţionarea cererii de recuzare în faţa unui alt complet 
decât cel care a decis că audierea mea nu era necesară, astfel încât hotărârea 
ce a fost dată este lovită de nulitate absolută şi pentru că nu mi s-a dat 
posibilitatea de a susține această cerere în faţa unui complet legal investit 
cu soluţionarea ei şi a unui complet care să poată decide asupra unei atare 
cereri în cunoştinţă de argumentele ce se invocă de parte. 

 
3.2.4. Cu privire la soluţionarea cererii mele de recuzare de către 

un complet de judecată în faţa căruia cererea nu a putut fi susţinută, 
oral ori în scris; 

În felul în care s-a procedat în speţă, eu am fost lipsit chiar de 
dreptul de a-mi susţine cererea de recuzare, am fost lipsit de remediul 
procesual prin care să aduc la cunoştinţa judecătorilor încălcarea 
dreptului meu la un proces echitabil de către un tribunal imparţial şi 
independent.  

Instanţa cererii de recuzare nu putea soluţiona cererea formulată de 
mine fără ascultarea mea, aceasta fiind necesară pentru a mi se asigura 
dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil, dreptul la o judecată din 
partea unui tribunal imparţial şi independent şi dreptul la un recurs efectiv. 
Era obligatorie ascultarea mea pentru că  numai dându-mi-se posibilitatea 
de a o susţine în faţa unui complet legal constituit era posibilă judecata 
acesteia. 
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În fapt, eu am formulat o cerere de abţinere şi apoi, faţă de refuzul 
judecătorului de a se abţine, am formulat o cerere de recuzare şi am fost 
pus în situaţia de a o motiva în faţa unui complet din care făcea parte 
judecătorul recuzat, iar cererea de recuzare a fost soluţionată de către 
un alt complet de judecată în faţa căruia, încălcându-mi-se dreptul de 
a fi ascultat şi dreptul la apărare, dar şi dreptul la un recurs efectiv, nu 
am putut să o susţin. 

 
3.2.5. Cu privire la netemeinicia şi nelegalitatea hotărârii 

recurate, pentru soluţionarea cererii de recuzare numai în 
considerarea motivului prevăzut de art. 48 lit. d) Cod pr. penală. 

Aşa cum rezultă din prima încheiere (din cele trei date la 14.01.2011) 
cererea mea de recuzare a fost întemeiată şi pe dispoziţiile art. 6 din CEDO, 
respectiv pentru suspiciunea de parţialitate şi lipsă de independenţă în ce 
priveşte pe acelaşi judecător, respectiv doamna Ioana Bogdan (a se vedea 
fila 3 din prima încheiere de şedinţă din 14.01.2011). 

Conform celei de a doua încheieri din 14.01.2011, prin care s-a 
soluţionat cererea de recuzare se reţine că aceasta a fost întemeiată exclusiv 
pe dispoziţiile art. 48 lit. d) Cod pr. penală, fiind evident că instanţa cererii 
de recuzare nu a fost preocupată de examenul cererii mele şi prin prisma 
dispoziţiilor art. 6 din CEDO. 

Această greşeală este, de altfel, consecinţa încălcării dreptului meu 
de a fi ascultat cu ocazia soluţionării cererii de recuzare şi demonstrează că 
aprecierea judecătorilor cu privire la „necesitatea” audierii a fost greşită. 

 
3.2.6. Cu privire la temeinicia cererii mele de recuzare prin 

prisma dispoziţiilor art. 6 din CEDO. 
Se impune mai întâi sublinierea faptului că cererea de recuzare 

formulată de mine nu a fost examinată şi sub aspectul acuzaţiei de 
parţialitate pe care se întemeia în fapt cererea mea de recuzare a doamnei 
judecător Ioana Bogdan. Dar se impune a se sublinia, încă o dată, şi faptul 
că dacă mi s-ar fi dat ocazia de a-mi susţine oral, cu ocazia soluţionării 
cererii de recuzare, ceea ce presupunea ascultarea mea cu ocazia judecării 
acesteia, ori posibilitatea de a formula în scris cererea, această greşeală de 
judecată ar fi putut fi evitată.  

Conform art. 6 din CEDO „orice persoană are dreptul la judecarea 
(…) cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită 
de lege”, iar prin expresia „instituit de lege se înțelege nu numai baza 
legală a însăşi existenţei tribunalului, ci şi structura formaţiunii de judecată 
pentru fiecare cauză” (cauza Bulut contra Austria, Buscarini contra San 
Marino). 

Conform art. 124 alin. (3) din Constituţia României, „justiţia este 
unică, imparţială şi egală pentru toţi”, iar principiul imparţialităţii justiţiei 
constituie un corolar al principiului legalităţii ce stă la baza statului de 
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drept. Principiul imparțialității presupune că justiţia şi judecătorii trebuie să 
fie neutri, neutralitatea fiind de esenţa justiţiei. Activitatea de justiţie 
trebuie să fie făcută de judecători care sunt datori să soluţioneze cauzele 
fără părtinire, cuvânt care se regăseşte în jurământul pe care judecătorii îl 
depun la intrarea în profesie.  

Constituţia, legea, deontologia obligă pe judecător să-şi exercite 
funcţia obiectiv şi imparţial. Judecătorii sunt ţinuţi să adopte un 
comportament din care să rezulte chiar şi aparenţa imparţialităţii pentru a se 
înlătura orice îndoială  cu privire la soluţionarea corectă a cauzei. La fel ca 
şi independenţa, imparţialitatea nu este doar o chestiune de substanţă, ci şi 
una de aparenţă: nu este suficient să fii independent şi imparţial, ci trebuie 
ca acest lucru să se şi vadă.  

Imparţialitatea presupune că judecătorul nu are nici un motiv de a 
favoriza ori de a defavoriza o parte, iar comportamentul care trădează o 
asemenea conduită poate consta în remarcile făcute, în conduita adoptată în 
cursul judecăţii, în argumentele invocate în sprijinul uneia sau alteia dintre 
soluţii. 

Sub aspect obiectiv, pentru a se concluziona că judecătorul este 
imparţial este suficient a se analiza dacă există fapte determinate şi 
verificabile care pot ridica îndoieli cu privire la imparţialitatea 
judecătorului, independent de comportamentul său personal. Orice 
judecător despre care se poate crede că nu ar fi pe deplin imparţial cu 
privire la judecarea cauzei ce i-a fost dată spre soluţionare este obligat să se 
abţină să o examineze.  

Imparţialitatea obiectivă se apreciază prin luare în considerare a 
aparenţei de imparţialitate, CEDO ridicând la rang de principiu necesitatea 
existenţei aparenţei de imparţialitate, considerată necesară pentru a nu 
afecta încrederea publică, dar şi încrederea acuzatului pe care într-o 
societate democratică trebuie să o inspire instanţele judecătoreşti. 

În speţă, este dovedit şi necontestat, de altfel, că doamna Ioana 
Bogdan a fost procuror, a îndeplinit şi funcţii de judecător, în majoritate 
însă cu atribuţii de control în inspecţia judiciară şi a fost în anii 2009-2010 
consilier personal al procurorului şef DNA, iar în interviul dat cu ocazia 
audierii domniei sale de către CSM, judecătorul recuzat însuşi, a admis că 
„experienţa mea profesională, raportat la funcţiile pe care le-am ocupat 
în diferite domenii de activitate ale sistemului judiciar: procuror, 
judecător, inspector, inspector şef şi consilier, (…) pot reprezenta 
argumente împotriva promovării întrucât nu sunt judecător de scaun 
(…)”. 

 În aceste condiţii, este evident că aparenţa de imparţialitate nu 
subzistă, nu se regăseşte în persoana judecătorului recuzat şi prin extensie 
asupra completului de judecată în întregul său, fiind suficient ca un singur 
membru al completului să fie parţial pentru ca judecata să se desfăşoare cu 
încălcarea art. 6 din CEDO. 
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Concluzii 
Vă rugăm să constataţi că sub acest aspect recursul este întemeiat 

(art. 38515 alin. (1) pct.2 lit. c cu referite la art. 197 alin. (1) Cod pr. penală) 
să îl admiteţi, să casaţi încheierea din 14.01.2011 – prin care s-a respins 
cererea de recuzare – pronunţată de judecătorii Ionuţ Matei Cristina Rotaru 
şi Ana Maria Dascălu, cu toate consecinţele care decurg din aceasta şi să 
trimiteţi cauza spre rejudecare.   

 
3.3. Cu privire la faptul că instanţa fondului nu a fost alcătuită 

potrivit legii cu judecători imparţiali existând motive de 
incompatibilitate şi pentru judecătorii Ioana Bogdan şi Ionuţ Matei 
care nu au formulat cereri de abţinere şi de vădită nelegalitate pentru 
doamna judecător Ioana Bogdan, care nu a fost numită anterior, 
judecător în conformitate cu art. 125 alin. (1) din Constituţia României 
pentru ca vechimea cuprinsă între 1998-2010 să poată fi considerată 
vechime în magistratură. 

Am arătat  că la termenul din 18.02.2011 a fost formulată o cerere de 
recuzare a tuturor judecătorilor şi de către Irina Paula Jianu, cerere care a 
fost de asemenea, în mod greşit respinsă, desfăşurarea ulterioară a 
procesului, demonstrând atitudinea vădit parţială nu doar a doamnei 
judecător Ioana Bogdan ci şi pe aceea a preşedintelui completului de 
judecată, judecătorul Ionuţ Matei şi care impuneau judecătorilor în cauză să 
se abţină de la judecarea procesului, ori justifica soluţia de admitere a 
cererii de recuzare.  

Părtinirea, ostilitatea judecătorilor majoritari faţă de toţi cei judecaţi, 
faţă de avocaţi şi în special faţă de mine este demonstrată în cauza de faţă şi 
de: 

• Sancţiunile nejustificate cu amendă aplicate avocaţilor, în 
legătură cu care au fost săvârşite falsuri în înscrisuri oficiale (la 
termenul din 14.01.2011 se reţine că unui avocat amendat i s-ar fi dat 
posibilitatea de a-şi susţine o cerere de scutire de amendă, deşi înainte 
ca avocatul să înceapă a susţine o cerere (alta decât aceea de scutire de 
amendă) preşedintele completului a urlat literalmente la avocat 
spunându-i că i-a respins cererea de scutire (încă o dată, nefăcută) 
pentru ca în încheierea de şedinţă să se consemneze în contra a ceea ce 
s-a întâmplat, că avocatul şi-a susţinut cererea, iar instanţa a deliberat şi 
i-a respins-o. 

• Pedepsele corporale aplicate inculpatei Irina Paula Jianu şi 
care au stârnit protestul avocaţilor dar şi a mediei româneşti; 

• Starea de tensiune întreţinută şi/sau provocată în permanenţă 
de către preşedintele completului de judecată, judecătorul Ionuţ Matei, 
ieşirile necontrolate ale acestuia la adresa mea, sancţionate, de 
asemenea, de mass-media; 
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• Considerentele hotărârii recurate şi în special acele 
considerente în care se arată că nu sunt probe de vinovăţie în contra 
mea, dar trebuia să fiu condamnat spre a fi dat ca exemplu; 

• Refuzul de a încuviinţa probe în apărare la solicitarea mea, 
impunându-se a se aminti că în acuzare au fost audiaţi 972 de martori, 
iar în apărare mi-au fost încuviinţaţi doar 5 din cei 92 solicitaţi; 

• Renunţarea nelegală la audierea a peste 150 de martori; 
• Audirea a câte 40 de martori într-o zi de şedinţă; 
• Stabilirea a câte 3 zile de şedinţă săptămânal; 
• Înlăturarea unei probe ştiinţifice (expertiză contabilă) ale cărei 

concluzii sunt de inexistenţă a vreunui prejudiciu, în contra regulii 
conform căreia o probă ştiinţifică nu poate fi înlăturată decât printr-o 
probă de aceeaşi valoare. 

Poziţia părtinitoare a judecătorului Ionuţ Matei s-a relevat pregnant în 
considerentele hotărârii pronunţate şi care demonstrează că el a plecat de la 
premisa că sunt vinovat. Semnificativ pe acest aspect al părtinirii, 
subiectivismului, preconcepţiei judecătorilor majoritari este următorul 
considerent: „corupţia clasei politice din România, personificată cel puţin 
la nivelul anului 2004 de inculpatul Năstase Adrian, reprezintă un fenomen 
care nu mai poate fi tolerat de către societatea românească, justiţia fiind 
obligată să riposteze cu fermitate ori de câte ori are de-a face cu un 
asemenea caz, ca o dovadă că statul de drept nu este o chestiune iluzorie, 
ci funcţionează în beneficiul propriilor cetăţeni” (a se vedea fila 132 din 
Sentinţa recurată)”. Nu există însă considerent care să se refere la mine şi 
din care să nu se releve ostilitatea cu care am fost judecat şi faptul că nu am 
avut parte de judecata în faţa unui tribunal imparţial şi independent în 
sensul CEDO, dar şi faptul că judecătorul Ionuţ Matei, ca şi judecătoarea 
Ioana Bogdan, ar fi trebuit să se abţină ca unii pe care ostilitatea şi 
părtinirea i-a făcut dacă nu incompatibili cu munca de judecători, în orice 
caz i-a făcut incompatibili cu funcţia de judecător în cauzele mele. 

Atmosfera tensionată şi atitudinea incorectă a judecătorului Ionuţ 
Matei faţă de inculpaţi şi avocaţi a fost recunoscută  chiar de conducerea 
Secţiei penale a Înaltei Curţi care a explicat „excesele” judecătorului ca 
fiind generate de o supraîncărcare profesională a acestuia.  

Supraîncărcarea judecătorului nu justifică şi nu dă dreptul acestuia la 
atitudini părtinitoare, ostile, vădit nedrepte, cei acuzaţi trebuind să fie la 
adăpost, în orice împrejurări de astfel de atitudini. 

Părtinirea judecătorului este demonstrată şi de modul în care acesta a 
selectat martorii acuzării, menţionaţi în citativul rechizitoriului, dispunând 
citarea numai anumitor martori care au fost sau sunt încă angajați ai ISC, 
ale căror declarații erau considerate de procuror deosebit de elocvente în 
susținerea acuzațiilor, pasaje întregi din aceste declarații regăsindu-se în 
rechizitoriu. Este cazul martorilor GRIGORE EMIL, BURADA 
CRISTIAN OLIVIU şi TUDOR LIVIU GHEORGHE în legătura cu care 
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președintele completului a dispus recitarea acestora întrucât la termenul 
inițial de judecată nu se prezentaseră, în timp ce pentru alţi aproape 150 de 
martori nu s-a dispus recitarea lor. Elocventă în acest sens este necitarea 
martorei ILIE POMPILIA a cărei declarație a fost, şi ea, redată în actul de 
sesizare în extenso. 

Încălcarea dreptului la un proces echitabil apare cu atât mai evidentă 
cu cât urmărirea penală a beneficiat atât de timpul necesar administrării 
probelor în acuzare (aproape 6 ani de zile), de personalul adecvat (doi 
procurori şi zeci de ofițeri de politie judiciară), cât şi de logistica aferenta. 

Audierea înregistrărilor şedinţelor de judecată şi în mod special 
audierea înregistrărilor şedinţelor din 03.11.2010, 14.01.2011, 29.04.2011 
vor demonstra, fără îndoială, părtinirea şi ostilitatea judecătorilor, aceeaşi 
concluzie desprinzându-se însă şi din conţinutul unor încheieri (în mod 
special a celor criticate şi pentru nelegalitate prin prezentele motive de 
recurs), una dintre acestea, cea din 14.01.2011 conţinând şi reprezentând un 
fals în înscrisuri oficiale şi exprimând opoziţia judecătorului ce ar fi trebuit 
să-l oprească a mai fi judecător în cauza mea şi a celorlalţi inculpaţi 
judecaţi împreună cu mine. 

În sensul art. 21 şi 124 din Constituţia României şi art. 6 din CEDO 
oricine are dreptul la judecată din partea unui tribunal imparţial şi 
independent, imparţialitatea judecătorilor fiind condiţie de legalitate a 
instanţei în sensul art. 3859 pct. 3 Cod procedură penală. În speţă, este 
demonstrat că judecătorii mei nu au fost imparţiali, impunându-se casarea 
hotărârii pronunţate de ei direct pe acest motiv. 

În ce o priveşte însă pe doamna Ioana Bogdan, există un motiv 
suplimentar de nelegalitate a oricărui complet de judecată din care domnia 
sa face parte şi a hotărârilor pronunţate de astfel de complete de judecată, 
întrucât domnia sa nu îndeplinește condiţiile necesare (de vechime şi de 
experienţă) pentru a fi fost numită judecător la Înalta Curte.  

Astfel, în conformitate cu art. 125 din Constituţia României, 
judecătorii numiţi de preşedintele României sunt inamovibili, iar pentru 
numirea ca judecător la Înalta Curte se cere condiţia de vechime de 12 ani. 

Doamna Ioana Bogdan nu îndeplineşte această condiţie, neexistând un 
act de numire a domniei sale ca judecător în perioada 1998-2010. Pentru a 
demonstra aceste susţineri se impune administrarea unor probe cu înscrisuri 
ce sunt conţinute în mapa profesională a domniei sale, în măsura în care s-
ar trece peste afirmaţia pe care doamna Ioana Bogdan a făcut-o în interviul 
susţinut la data de 18.11.2010 şi în care a arătat că „experienţa mea 
profesională, raportat la funcţiile pe care le-am ocupat în diferite 
domenii de activitate ale sistemului judiciar: procuror, judecător, 
inspector, inspector şef şi consilier, (…) pot reprezenta argumente 
împotriva promovării întrucât nu sunt judecător de scaun (…)”. 
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3.4. Cu privire la nelegalitate încheierii din 08.02.2011 pentru 
greşita respingere a cererii mele de probe 

La termenul din 08.02.2011 am solicitat să se încuviinţeze audierea în 
apărare a unui număr de 92 de martori, respectiv câte doi martori pentru 
fiecare judeţ şi 10 martori pentru Bucureşti în legătură cu modul concret de 
derulare a campaniei electorale din toamna anului 2004 şi a implicării ori 
neimplicării mele în strângerea de fonduri pentru campanie, aşa cum se 
reţine în rechizitoriu. 

Reamintesc că acuzarea a audiat, în două rânduri, la Parchet un 
număr de aproape 1000 de martori, iar 700 de martori au fost audiaţi 
şi în instanţă şi că art. 6 alin. (3) lit. d) din CEDO recunoaşte 
acuzatului dreptul de a se apăra în contra acuzaţiilor, inclusiv prin 
audierea de martori şi că acest drept este recunoscut şi în legea 
română, respectiv în art. 66 alin. (2) Cod pr. penală, care prevede că în 
cazul în care există probe de vinovăţie, învinuitul sau inculpatul are 
dreptul de a proba lipsa lor de temeinicie. 

Desigur, modul în care a procedat judecătorul l-a condus la soluţia de 
respingere a cererii mele de probe pentru că el nu s-a conformat nici 
dispoziţiilor art. 331 şi art. 339 Cod pr. penală care impun judecătorului să 
administreze probele acuzării şi numai după aceea să discute şi să 
încuviinţeze probele apărării. 

Garanţie a dreptului la un proces echitabil, art. 6 alin. 3 lit. d) din 
Convenţia europeană a fost interpretat de CEDO în sensul în care 
învinuitului sau inculpatului trebuie să i se asigure dreptul de a obţine 
convocarea şi interogarea atât a martorilor în apărare, cât şi a martorilor în 
acuzare, în condiţii de deplină echitate. Aceasta presupune dreptul 
acuzatului de a contesta o mărturie făcută în defavoarea sa şi, în acelaşi 
timp, de a cere să fie audiaţi martori care să-l disculpe, în aceleaşi condiţii 
în care sunt audiaţi şi interogaţi martorii acuzării.  

În speţă, eu am solicitat audierea pe parcursul cercetării judecătoreşti a 
tuturor martorilor din rechizitoriu întrucât în timpul urmăririi penale, cele 
972 de persoane nu au fost audiate în prezenţa mea ori a apărătorului meu, 
astfel cum prevăd dispoziţiile art. 172 alin. 1 din C. pr. pen. (în cursul 
urmăririi penale, apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să 
asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală şi poate formula cereri şi 
depune memorii). Această cerere a fost încuviinţată, însă măsura dispusă 
nu a fost respectată de către judecător, care a audiat doar o parte din 
martori, fără a face toate demersurile necesare şi rezonabile pentur audierea 
tuturor martorilor.  

Şi mai grav însă, este faptul că eu am solicitat la termenul din 
08.02.2011 proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu un număr de 92 de 
martori şi că am fost constrâns să fac această cerere înainte de a se epuiza 
probatoriul acuzării, aşadar, înainte de a şti care este teza probatorie şi care 
sunt aspectele pe care martorii trebuie să fie audiaţi.  
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Potrivit încheierii de şedinţă din 8 februarie 2011, instanţa a 
încuviinţat proba cu martori, apreciind că este pertinentă, concludentă şi 
utilă soluţionării cauzei, însă a încuviinţat audierea doar a 5 martori în 
apărare. Aşadar, afară de faptul că m-a pus în situaţia de a solicita probe în 
apărare înainte de a şti dacă sunt probe de vinovăţie, instanţa mi-a limitat 
abuziv numărul martorilor la 5, creând în felul acesta o disproporţie vădită 
între acuzare şi apărare şi nesocotind principiul egalităţii de arme.  

În condiţiile date este evidentă disproporţia între numărul de martori 
audiaţi în cursul urmăririi penale (972) – din care 741 au fost reaudiaţi în 
faza de judecată – şi numărul de martori încuviinţaţi de instanţă în apărarea 
mea – 5 (din 92), şi concluzia că hotărârea recurată este nelegală şi pentru 
că: 

- Nu s-a respectat dreptul de a cere să fie audiaţi martori în sprijinul 
nevinovăţiei mele, în aceleaşi condiţii în care au fost audiaţi şi 
interogaţi martorii acuzării; 

- Nu s-a respectat principiul egalităţii de arme;  
- Nu s-au respectat dispoziţiile art. 66 alin. (2) Cod pr. penală. 
Potrivit art. 66 C. pr. pen., învinuitul sau inculpatul are dreptul de a 

proba lipsa de temeinicie a probelor. Acesta beneficiază de prezumţia de 
nevinovăţie şi, în consecinţă, nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia, 
dar când există probe de vinovăţie, învinuitul sau inculpatul are dreptul să 
probeze lipsa lor de temeinicie.  

Potrivit art. 67 alin. 2 C. pr. pen., cererea pentru administrarea unei 
probe nu poate fi respinsă, dacă proba este concludentă şi utilă. Or, 
refuzul audierii celorlalţi 87 de martori a fost motivat de către instanţă 
neconvingător, astfel: „pe de o parte, aspectele invocate în teza probatorie 
urmează a fi probate şi prin înscrisuri, iar pe de altă parte unii din 
martorii din acte sunt totodată şi membri de partid care pot cunoaşte 
amănunte legate de desfăşurarea campaniei electorale din 2004.” 
(Încheierea din 8 februarie 2011).  

Or, martorii „din acte” la care se referă instanţa de judecată sunt cele 
972 de persoane audiate în cursul urmăririi penale, pe a căror mărturie s-a 
bazat (cel puţin în parte) soluţia de trimitere în judecată. Aşadar instanţa 
mi-a asigurat dreptul de a dovedi netemeinicia declaraţiilor date de martorii 
în acuzare tocmai prin depoziţiile acestor martori, din moment ce afirmă că 
aceştia „pot cunoaşte amănunte legate de desfăşurarea campaniei 
electorale din anul 2004”, amănunte cu privire la care tot instanţa 
presupune că i-ar putea profita inculpatului (acest lucru se subînţelege din 
motivarea refuzului de a audia şi ceilalţi 87 de martori în apărarea 
inculpatului).  

Reamintim şi că, potrivit art. 63 alin. 2 C. pr. pen, probele nu au o 
valoare dinainte stabilită, aprecierea fiecărei probe făcându-se de 
instanţa de judecată în urma examinării tuturor probelor 
administrate. Acest lucru este justificat de funcţia probei, şi anume de 
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obţinere a elementelor de fapt care servesc la cunoaşterea adevărului în 
soluţionarea procesului penal, motiv pentru care legea procesual penală nu 
stabileşte aprioric valoarea diferitelor probe, acestea trebuind să fie 
rezultatul aprecierii concrete de către organele judiciare, de evaluarea 
judiciară a probelor depinzând soluţionarea procesului penal. În consecinţă, 
vă rog să constataţi că art. 63 alin. 2 a fost încălcat, deoarece mi s-au 
acceptat doar 5 martori din 92 ceruţi, instanţa punându-mă în situaţia de a 
mă apăra prin probele în acuzare.  

Inexistenţa echilibrului între apărare şi acuzare a încălcat, în mod 
evident, şi dreptul meu la egalitatea armelor în proces. Egalitatea armelor 
trebuie analizată prin raportare la relaţia parte - Minister Public. Ministerul 
Public, în persoana procurorului, susţine argumentele în acuzarea 
inculpatului atunci când soluţia dată prin rechizitoriu este de trimitere în 
judecată. Prin probele administrate, în acuzare şi în apărare, prin limitarea 
drastică a dreptului meu de a administra probe, este evident că nu mi s-a 
asigurat dreptul de a combate prin probe acuzaţiile, că nu s-a dat eficienţă 
principiului egalităţii de arme şi, încă o dată, că eu nu am beneficiat de o 
judecată din partea unui tribunal imparţial.  

Administrarea probelor solicitate de mine în apărare se impunea cu 
atât mai mult cu cât judecătorul însuşi a arătat că nu există probe directe de 
vinovăţie, dar şi pentru că judecătorul a plecat în proces cu preconceputa 
idee că sunt vinovat de acuzaţiile ce mi se aduc. 

 
3.5. Cu privire la nelegalitatea încheierii prin care s-a renunţat la 

audierea unor martori din „acte” 
Neadministrarea întregului probatoriu invocat în acuzare de Parchet 

prin Rechizitoriu încălcându-se astfel principiile oralității, nemijlocirii şi 
contradictorialității, astfel cum sunt prevăzute de dispoziţiile art. 289 Cod 
procedură penală 

Este adevărat şi, probabil, chiar o premieră în sistemul nostru judiciar, 
faptul că probatoriul în acest dosar este unul extrem de voluminos, în 
special prin prisma numărului mare de martori propuși de Parchet în 
acuzare şi cuprinși în citativul Rechizitoriului. 

Nu putem să nu observăm că  un număr de 165 de martori din 
Rechizitoriu nu s-au prezentat, iar instanța nu a dispus recitarea lor. De 
asemenea, un număr de 62 de martori din Rechizitoriu nu au fost citați 
niciodată în dosar. 

Aceasta măsură a instanței încalcă dispoziţiile art. 6 Cod procedură 
penală şi art. 6 para 3 lit. d) CEDO, în condițiile în care, faza cercetării 
judecătorești este singura în care am posibilitatea să adresez întrebări 
martorilor. Acești martori prezintă importanţă pentru cauză din moment ce 
ei, audiați fiind de procurori în faza de urmărire penală, au fost cuprinși în 
Rechizitoriu, acuzațiile fundamentându-se astfel şi pe depozițiile lor. 
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Mai arat faptul că, deși apărătorii mei au fost prezenți în faza de 
urmărire penală la audierea unora dintre aceste persoane (N.B. - au avut 
loc şi audieri, prin delegare, în provincie şi chiar în paralel, în două sau 
chiar trei birouri concomitent), nu ni s-a permis să adresăm întrebări la 
acel moment.  

Problema renunțării de către procuror la martorii din actul de sesizare, 
pusă de instanța de fond în discuția părţilor, acceptată în parte de procuror 
şi respinsă de către toţi apărătorii din cauză, pune în discuţie aplicarea unor 
texte cu valoare de principiu, din Codul de procedură penală. 

Potrivit dispoziţiile art. 200 Cod procedură penală “urmărirea penală 
are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa 
infracțiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii 
acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună 
trimiterea în judecata”. 

Din textul de lege mai sus amintit rezultă cu evidenţă faptul că 
probatoriul administrat în cursul urmăririi penale reprezintă temeiul 
sesizării instanței prin rechizitoriu. 

De asemenea, potrivit dispoziţiile art. 287 Cod procedură penală 
“instanța de judecată îşi exercită atribuțiile în mod activ, în vederea aflării 
adevărului şi a realizării rolului educativ al judecații. Instanța îşi formează 
convingerea pe baza probelor administrate în cauză.” În plus, art. 289 Cod 
procedură penală statuează ca “judecata cauzei se face în fata instanței 
constituita potrivit legii şi se desfăşoară în ședința, oral, nemijlocit şi în 
contradictoriu” 

Art. 321 alin. 2 Cod procedură penală stabilește că “ordinea de 
efectuare a actelor de cercetare judecătorească este cea prevăzută în 
dispozițiile cuprinse în prezenta secțiune”. 

Vă rugăm să observați că, dispoziţiile art. 327 Cod procedură penală, 
care reglementează audierea martorilor în cursul cercetării judecătorești, 
prevede în alin. 1 faptul că, după audierea inculpaților, “instanța trece apoi 
la ascultarea martorilor potrivit dispoziţiile art. 323 şi 325 Cod procedură 
penală”. Textul de lege instituie o obligație în sarcina instanței de judecată 
şi nu o opțiune, aspect ce rezultă chiar din topica frazei care prevede că 
“instanța trece” nu “instanța poate trece”.  

Obligativitatea audierii martorilor în ședință publică rezultă şi din 
interpretarea per a contrario a dispoziţiile art. 327 alin. 3 Cod procedură 
penală care prevăd ca “dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai 
este posibilă, instanţa dispune citirea depoziției dată de acesta în cursul 
urmăririi penale şi va ţine seama de ea la judecarea cauzei”.  

De aici rezultă, de asemenea, că instanța poate să ţină cont de o 
declarație de martor ca probă ce trebuie avută în vedere la soluționarea 
cauzei în doua situații: ca regulă, prin administrarea acesteia prin audiere 
nemijlocită în faţa judecătorului şi, ca excepție, prin citirea depoziției în 
ședința publică în cazul imposibilității audierii. 
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Obligativitatea audierii martorilor mai rezultă şi din interpretarea per a 
contrario a dispoziţiilor art. 330 Cod procedură penală referitoare la 
prezentarea mijloacelor materiale de probă, textul de lege stabilind că 
atunci “când în cauza supusă judecaţii există mijloace materiale de probă, 
instanța, din oficiu sau la cerere, dispune, dacă este necesar, aducerea şi 
prezentarea acestora”. O asemenea dispoziție nu există în textul de lege 
referitor la audierea martorilor. 

In speţă nu sunt incidente nici dispozițiile art. 329 Cod procedură 
penală având în vedere că instituția vorbește de “renunțarea la martorii 
propuși” fiind vorba de martorii propuși în cursul judecății de procuror sau 
de părţi în acuzare, respectiv apărare.  

Așa cum am arătat mai sus, martorii audiați în cursul urmăririi penale, 
alături de celelalte probe, stau la baza întocmirii rechizitoriului şi sesizării 
instanței de judecată. Odată învestită instanța de judecată, revine 
judecătorului obligația de a verifica actul cu care a fost sesizat, atât sub 
aspectul regularității conform art. 300 alin. 1 Cod procedură penală 
(verificare sub aspect formal), cât şi sub aspectul temeiniciei prin 
efectuarea cercetării judecătorești. 

Renunțarea la reaudierea martorilor cuprinși în rechizitoriu 
echivalează practic cu o renunţare la probă, procedură ce afectează însuși 
dreptul la apărare al inculpatului, astfel cum este reglementat de dispoziţiile 
art. 6 Cod procedură penală, dar şi dreptul la un proces echitabil 
reglementat de dispoziţiile art. 6 CEDO, cu referire în special la paragraful 
3 lit. d) care statuează expres că orice acuzat are dreptul de a interoga 
martorii acuzării. 

Vă rog să observați că apărarea nu a avut aceasta posibilitate nici pe 
parcursul urmăririi penale şi nici în cursul cercetării judecătorești, deşi 
această fază a procesului este singurul moment în care inculpatul are 
posibilitatea de a dezbate probele în acuzare şi de a releva, prin întrebările 
adresate persoanelor audiate, elemente de fapt relevante în apărare. 

Relevantă în acest sens este Decizia nr. 3185/18.05.2006 a Înaltei 
Curți – Secția Penală care statuează: „...probele descoperite şi strânse în 
cursul urmăririi penale nu pot servi ca temei pentru pronunțarea unei 
hotărâri judecătorești, ci numai drept temei de sesizare a instanței. (...) 
Pentru a servi drept temei de pronunțare a unei hotărâri judecătorești, 
probele strânse în cursul urmăririi penale şi care au servit drept suport 
probator de trimitere în judecată trebuie, în mod obligatoriu, verificate, 
sub aspectul legalităţii şi temeiniciei lor, de către instanța de judecată, în 
cursul cercetării judecătorești, cu respectarea principiilor nemijlocirii, 
oralității, publicităţii şi contradictorialității”. 
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3.6. Cu privire la greşita condamnare a mea pentru săvârşirea 
infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 
41 alin. (2) Cod penal 

Este întâi de toate de menţionat faptul că instanţa însăşi arată că nu 
există o probă directă de vinovăţie şi că soluţia la care a ajuns este 
rezultatul unui „raţionament logico-juridic”. 

Desigur, judecătorul operează cu raţionamente şi trebuie să facă apel 
la logică, dar vinovăţia unei persoane trimise în judecată se stabileşte în 
conformitate cu art. 62 şi 68 din Codul de procedură penală, pe bază de 
probe, adică pe elemente de fapt care servesc la constatarea existenţei sau 
inexistenţei unei infracţiuni şi la identificarea persoanei care a săvârşit-o. 

În speţă, judecătorul însuşi recunoaşte că nu sunt dovezi ale 
implicării mele în organizarea Trofeului Calităţii şi, deşi nu o spune, admite 
că Decizia din iunie 2004, prin care am aprobat Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a ISC am semnat-o în calitate de prim ministru, 
iar nu aceea de preşedinte la PSD. 

În faţa evidenţei, soluţia care se impunea era cea de achitare a mea, 
soluţie însuşită de judecătorul aflat în minoritate. Oricum luarea unei 
decizii de condamnare la pedepse cu închisoare pentru toţi inculpaţii în 
cauza de faţă, în condiţiile în care unul dintre judecători a apreciat, pe drept 
cuvânt, că soluţia ce se impunea este de achitare, trebuia să creeze cel puţin 
îndoială pentru ceilalţi doi judecători, iar aceasta să conducă  la o soluţie de 
achitare în unanimitate. 

Faptul că soluţia de condamnare a noastră a fost luată cu majoritate, 
nu cu unanimitate, demonstrează, o dată în plus, cât de important era 
tribunalul imparţial, demonstrează, o dată în plus, cât a cântărit în judecată 
prezenţa în complet a unui judecător, Ioana Bogdan, în privinţa căreia am 
avut încă de la început îndoieli asupra imparţialităţii sale. 

Analiza elementelor infracţiunii, în mod special analiza elementului 
material şi a probatoriului ce a fost administrat nu poate duce decât la 
concluzia că nu mi-am exercitat autoritatea şi/sau influenţa din funcţia 
de preşedinte al PSD cu scopul de a obţine foloase necuvenite şi că soluţia 
ce se impunea era aceea de achitare. Astfel: 

Din analiza infracțiunii prevăzute de art. 13 din Legea 78/2000 
rezultă că subiectul activ al acesteia este unul calificat, în persoana celui 
care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, sindicat sau 
patronat, iar conținutul constitutiv al infracțiunii este următorul: 

i) In ce privește latura obiectivă 
Elementul material constă în fapta de a folosi influenţa sau 

autoritatea deținută în calitatea de conducător al unui partid, sindicat sau 
patronat; 

Urmarea imediată o reprezintă crearea unei stări de pericol în ceea 
ce privește relaţiile sociale care protejează corectitudinea şi onestitatea 
persoanelor aflate în poziție de conducere în cadrul unui partid, sindicat sau 
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patronat, precum şi prestigiul şi credibilitatea acestor entităţi. Urmarea 
imediată se produce prin simpla săvârșire a elementului material. 

Legătura de cauzalitate nu trebuie demonstrată separat; fiind vorba 
de o infracțiune de pericol aceasta rezultă din însăşi săvârşirea faptei 
(ex re). 

ii) In ceea ce privește latura subiectivă a infracțiunii,  
 Aceasta presupune demonstrarea unei intenţii directe, respectiv 
intenția calificată prin scop. Astfel, pentru a putea fi reținută săvârşirea 
faptei penale în discuție ar fi trebuit probat că eu, Adrian Năstase, mi-am 
folosit influenţa sau autoritatea de lider de partid în scopul de a obține 
foloase necuvenite pentru mine sau pentru altul. 

Criticarea Sentinței penale se bazează pe argumente referitoare la 
neîndeplinirea în cauză a cerinţei de probatoriu privind latura obiectivă 
(sub aspectul elementului material) şi latura subiectivă.  

Astfel, infracțiunea de la art. 13 din Legea nr. 78/2000 sancționează 
folosirea influenţei şi autorităţii, nu simpla deținere a acesteia. Prin 
rechizitoriu şi hotărârea recurată se pretinde că aş fi săvârşit infracţiunea 
prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000, în formă continuată, care 
încriminează „Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere 
într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane 
juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în 
scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 
necuvenite (…)”. 

Dar pentru ca fapta prevăzută de art. 13 din Legea 78/2000 să poată 
fi reținută în sarcina mea, trebuia dovedită prin mijloacele de probă 
administrate, realizarea elementului material al infracțiunii, şi anume 
faptul ca eu, Adrian Năstase, mi-am folosit influenţa sau autoritatea 
deţinute în calitatea de președinte al PSD. Or, din sentinţa recurată rezultă 
că instanţa de fond nu a identificat şi nici nu a relevat modul în care eu mi-
aş fi folosit influenţa sau autoritatea pentru a convinge în principal pe 
inculpata Irina Paula Jianu şi în subsidiar pe ceilalți inculpați să organizeze 
în condiții nelegale concursul profesional “Trofeul Calităţii în Construcții” 
pentru a transfera fondurile obținute din această manifestare pentru 
finanțarea campaniei mele electorale la președinția României din perioada 
octombrie-decembrie 2004. Rezultă mai mult chiar, că nu există nici o 
dovadă a implicării mele în organizarea Trofeului Calităţii, în realizarea de 
materiale electorale şi în distribuirea acestora în judeţul Bacău 
 Latura obiectiva a acestui tip de infracțiune este exclusiv comisivă, 
ceea ce impune o acțiune determinată, în exercitarea funcției deținută de 
mine, președinte PSD, faţă de o persoana – inculpata Jianu Irina – având în 
vedere, exclusiv calitatea subiectului activ de lider de partid politic. 

Infracţiunea, în general, se defineşte ca fiind faptul material 
prevăzut şi pedepsit de lege care poate fi imputat autorului său. În 
speţă, nu există însă infracţiunea de care sunt acuzat, pentru că nu există 
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faptul material, nu există o faptă de folosire a influenţei ori autorităţii din 
partea mea, în calitate de preşedinte al PSD în scopul obţinerii de bani, 
bunuri sau alte foloase. În alte cuvinte, lipseşte latura obiectivă, iar în 
lipsa laturii obiective nu există infracţiune.

Am arătat mai înainte, în comentariile formulate pe marginea acuzării 
din rechizitoriu, lipsa de suport probator a acuzaţiilor, lipsa oricărui act sau 
fapt al meu şi din care să se poată deduce şi reţine că eu mi-aş fi exercitat 
autoritatea ori influenţa în scopul menţionat. Nici unul din martorii audiaţi 
în faţa instanţei nu a susţinut că m-aş fi implicat în organizarea Trofeului 
Calităţii, că prin influenţa ori autoritatea mea aş fi determinat organizarea 
acestuia şi implicit colectarea incorectă de bani pentru a fi folosiţi în 
campania electorală din 2004, în care am participat la alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale. Nu există aşadar un fapt material care să îmi 
poată fi imputat, care să susţină acuzaţia din rechizitoriu. 

Elementul material al conţinutului specific al oricărei incriminări 
(elementul obiectiv) se înfățișează întotdeauna ca o activitate fizică prin 
care se produc consecinţe contrare legii, manifestări externe prin care se 
produc modificări în lumea exterioară.  

În ce priveşte fapta ce mi se impută manifestarea exterioară nu poate 
îmbrăca decât forma unei acţiuni, a unei acţiuni concrete, pentru că legea 
însăşi, în norma de incriminare (art. 13 din Legea nr. 78/2000) vorbește 
despre exercitarea autorităţii ori influenţei. Infracţiunea ce mi se impută 
nu poate fi săvârşită decât prin acţiune, prin comisiune. Faptul că o 
persoană din cele prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000 se bucură de 
autoritate sau influenţă în partidul, asociaţia, organizaţia în care este lider, 
nu este suficientă pentru a se formula o acuzație în contra sa. Întotdeauna 
liderul dobândeşte această calitate pentru că se bucură de autoritate, de 
influenţă în asociația, organizaţia, partidul al cărui lider este. Pentru ca 
acestuia să i se impute săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea 
nr. 78/2000 este necesar ca acea persoană să-şi exercite influenţa sau 
autoritatea, adică să comită, în concret, un act de manifestare exterioară.  

Textul incriminează acţiunea „de folosire” a influenţei sau autorităţii, 
iar această activitate, această manifestare exterioară, prin acţiune concretă, 
identificabilă şi dovedită, reprezintă elementul material al infracţiunii 
(verbum regens). 

Concret, prin „a folosi” influenţa sau autoritatea pe care le are 
subiectul activ, în speţă preşedintele PSD, se înţelege a le întrebuinţa, a le 
utiliza, a uza de acestea în scopul interzis de legiuitor prin norma de 
incriminare. 

Prin „influenţă” se înţelege „acțiune exercitată asupra unui lucru sau 
asupra unei ființe, putând duce la schimbarea lor; înrâurire. Acțiune pe 
care o persoană o exercită asupra alteia (deliberat, pentru a-i schimba 
caracterul, evoluția, sau involuntar, prin prestigiul, autoritatea, puterea de 
care se bucură)”. Prin „autoritate” se înţelege: „Drept, putere, 
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împuternicire de a comanda, de a da dispoziții sau de a impune cuiva 
ascultare sau organ al puterii de stat competent să ia măsuri și să emită 
dispoziții cu caracter obligatoriu. Reprezentant al unui asemenea organ al 
puterii de stat.”

Prin urmare, conform normei de incriminare şi a înţelesului ce trebuie 
dat termenilor utilizați, fapta de folosire a influenţei sau autorităţii nu poate 
fi realizată decât printr-o acţiune, infracţiunea fiind una exclusiv 
comisivă. 

Acţiunea este forma de existenţă a manifestării exterioare a unei 
persoane, care constă într-o atitudine pozitivă, o comportare pozitivă prin 
care se face ceva, se promovează un proces cauzal, de natură să producă o 
schimbare în lumea externă. 

În alte cuvinte, pentru a mi se putea imputa săvârşirea infracţiunii de 
care sunt acuzat, este necesar ca influenţa şi/sau autoritatea mea, în calitate 
de preşedinte al PSD, să se fi manifestat printr-o atitudine exterioară. 
Simplele afirmaţii, supoziţii, deducţii şi declaraţii ale procurorilor însuşite 
de judecătorii majoritari nu sunt probe pe baza cărora să se poată reţine că 
aş fi săvârşit infracţiunea pentru care am fost condamnat. 

 Mijloacele de probă prin care se constată elementele de fapt ce pot 
servi ca probă sunt cele prevăzute în art. 63 şi 64 din Codul de pr. penală, 
iar între acestea nu se află declaraţiile procurorilor, şi nici deducţiile 
procurorilor şi judecătorilor, supoziţiile pe care le fac şi care sunt lipsite de 
orice suport. Este, desigur, inutil, dar şi imposibil să-ţi faci apărări 
împotriva unor afirmații nedovedite. Este şi mai greu să faci apărări în faţa 
declaraţiilor procurorului care devine acuzator şi martor în acelaşi timp şi 
care sunt însuşite şi de către judecătorii majoritari.  

Este de altfel de observat că nicăieri în cuprinsul rechizitoriului, 
procurorii şi nici în hotărârea recurată, judecătorii majoritari, nu 
arată care ar fi fost manifestarea mea exterioară, nu arată care a fost 
acţiunea concretă prin care mi-aş fi exercitat autoritatea sau influența 
în scopul de care sunt acuzat, respectiv de obţinere de foloase 
necuvenite. Desigur, nici nu au putut să arate în ce a constat acţiunea 
concretă şi nu au putut-o identifica, pentru că nu a existat un astfel de 
act comisiv din partea mea. Nici un martor, nici un înscris, nici o altă 
probă administrată în cauză nu este de natură a permite a se trage 
concluzia că aş fi comis o acţiune concretă, o acţiune identificabilă, de 
exercitare a autorităţii sau influenţei, în scopul obţinerii de foloase aşa 
cum fără temei susţine autorul rechizitoriului.  
 A admite că autoritatea, respectiv prestigiul de care se bucură o 
persoană într-un grup, colectivitate, organizaţie reprezintă argument 
suficient pentru a i se imputa fapta prevăzută de art. 13 din Legea nr. 
78/2000, aşa cum o fac judecătorii majoritari, este un lucru extrem de 
periculos sub multiple aspecte. Într-o astfel de concepţie oamenii ar trebui 
să fie uniform lipsiți de personalitate, grupurile ar trebui să fie lipsite de 
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lideri, iar cei dotați intelectual ori cu calităţi organizatorice să se ferească 
pur şi simplu de a deveni lideri, iar dacă au devenit totuşi lideri să nu facă 
nimic din ceea ce, în mod obişnuit un lider face: organizează, conduce, 
acţionează în numele şi pentru binele comunităţii. 
 Desigur, liderul care îşi foloseşte influenţa spre a obţine foloase pentru 
sine ori pentru altul săvârşeşte un act reprobabil, incriminat chiar de legea 
penală. Dar spre a se putea reţine că liderul a săvârşit o faptă penală este 
necesar să se demonstreze nu că acesta are influenţă în general asupra 
grupului, asupra comunităţii, că se bucură de autoritate, nu că influenţa lui 
este una de tip ezoteric ori subînţeleasă.  
 Trebuia să se demonstreze cu probe că liderul a înfrânt legea care îi 
impune o anume conduită printr-un act comisiv şi identificabil, un act de 
exercitare efectivă a influenţei sau autorităţii. Un act care este identificabil 
pentru că este dovedit şi este dovedit pentru că este perceput ca atare şi 
demonstrat ca atare, nu un act imaginar, un act pe care îl presupune 
acuzatorul ori pe care îl extrage ca o concluzie a sa din faptul că pe temeiul 
puterii deţinute şi a funcţiilor îndeplinite (Prim Ministru şi preşedinte al 
PSD, candidat la preşedinţie, menţionate în rechizitoriu la filele 707-708) 
mă bucuram de influenţă, de autoritate. Eu am devenit preşedinte la PSD 
şi am deţinut şi deţin funcţii politice şi în executiv pe temeiul autorității 
dobândite, iar aceasta este rezultatul muncii, al învăţăturii, al 
studiului, al implicării mele în activitatea politică, a experienţei 
dobândite, a rezultatelor obţinute, a calităţilor organizatorice. 
 Am devenit lider în partid datorită pregătirii, cunoștințelor, 
experienței, probabil și a altor calități, care mi-au conferit autoritate morală 
și profesională în fața colegilor, dar nu m-am folosit niciodată de 
autoritatea mea pentru a obţine foloase pentru mine ori pentru altul. 
Eu mi-am pus cunoştinţele, calităţile în slujba comunităţii prin activitatea 
politică desfăşurată începând cu anul 1990 cu rezultate pe care chiar şi 
adversarii politici au fost siliţi să le recunoască că au fost notabile. 
 O acuzaţie de traficare a autorităţii sau influenţei nu poate fi 
formulată pe bază de supoziţii, fiind de principiu că dovedirea existenţei 
sau inexistenţei unei infracțiuni şi a vinovăţiei constituie o obligaţie a 
organelor de urmărire penală şi a celor care pronunţă hotărâri de 
condamnare. Or, în speţă, cu toate că au fost audiaţi 970 de martori în faza 
de urmărire penală şi peste 700 în faţa instanţei, nici unul nu a susţinut că 
mi-aş fi folosit influenţa asupra lor sau că m-aş fi implicat în organizarea 
Trofeului Calităţii. Mai mult, chiar şi judecătorii care au pronunţat 
hotărârea recurată recunosc că nu există probe privind implicarea 
mea în organizarea Trofeului Calităţii. 
 Așa cum am arătat constant, nu am întreprins niciodată, nici personal 
şi nici prin persoane interpuse, vreun demers prin care să urmăresc 
obținerea de bani sau alte foloase necuvenite, ca urmare a exercitării 
funcției de președinte al Partidului Social Democrat. 
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 Martorii audiați în prezenta cauză – membri PSD – implicați în 
desfășurarea campaniei electorale prezidențiale, au declarat că, în calitate 
de președinte al PSD, nu aveam atribuții legate de organizarea campaniei 
electorale a partidului şi nici nu am emis niciun fel de decizie privind 
finanțarea campaniei. 
 Astfel, martorul Roibu Aristide care a îndeplinit în anul 2004 funcția 
de trezorier al partidului a declarat în fata instanţei la data de 22.03.2011: 
“arăt că persoana care a coordonat din punct de vedere tehnic aspectele 
legate de campania electorală era dl. Octav Cozmâncă – Președintele 
Executiv al PSD. Aceasta era persoana cu care se purtau discuțiile legate 
de necesarul de material electoral. Nu l-am auzit pe candidatul Adrian 
Năstase să dispună asupra necesarului de materiale electorale. 
Inculpatul Năstase nu s-a ocupat personal de strângerea de fonduri 
pentru campanie în condițiile în care nici măcar nu avea timp de 
asemenea activitate ținând seama de campania electorală în care se 
găsea.” 
 La aceeași dată martora Rovana Plumb – mandatarul financiar al 
campaniei prezidențiale a candidatului Adrian Năstase a declarat: “nu am 
comunicat candidatului Adrian Năstase date referitoare la partea 
financiară a campaniei, la veniturile realizate sau la cheltuielile efectuate. 
Nu am cunoștință să se fi implicat candidatul Adrian Năstase în 
chestiuni cu caracter organizatoric legate de campania prezidențială, 
inclusiv de materiale electorale. Nu am cunoștință să fi existat vreo 
discuție sau decizie la nivelul partidului pentru strângerea de fonduri 
legate de campania electorală” 
 Martorul Octavian Știreanu – Directorul de campanie pentru alegerile 
prezidențiale al cărui candidat am fost a declarat, tot la 22.03.2011: “nu am 
fost implicat în problemele legate de producția sau distribuirea de 
materiale electorale. Nu am participat la discuții legate de partea 
financiară a campaniei, de cheltuielile efectuate şi de veniturile realizate. 
Nu cred că, candidatul la președințiale să fi fost la curent cu aspectele 
financiare ale campaniei, datorită programului foarte încărcat pe care îl 
avea în acea perioadă.” 
 Inexistenţa laturii obiective a infracţiunii, este analizată şi în Opinia 
legală a profesorului Valerian Cioclei, anexată, care referindu-se la aceasta, 
arată că în afară de aprecierea generică a judecătorilor majoritari „nu există 
nici o descriere cu privire la faptele imputate, în sensul că nu se arată 
cum anume a fost exercitată influenţa (prin ce mijloace şi acţiuni 
concrete) şi când, mai exact, în perioada indicată”, că (…) nu rezultă din 
sentinţă în ce constă latura obiectivă a infracţiunii, care este elementul 
material concret comis de inculpat, astfel încât el să corespundă 
elementului prevăzut în abstract, în norma de incriminare. 
 În aceeaşi opinie a distinsului universitar, specialist în drept penal, se 
mai arată că instanţa nu aduce argumente care să justifice respingerea 
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apărării esenţiale, aceea că inculpatul nu a comis fapta, că instanţa nu a 
făcut nici o analiză a probelor care ar dovedi vinovăţia, prin raportare la 
conţinutul constitutiv al infracţiunii reţinute în sarcina sa. 
 În mod special, am subliniat din Opinia legală observaţia că instanţa s-
a simţit obligată, după cum ea însăşi arată, „să suplinească inexistenţa 
probelor, care ar atesta vinovăţia inculpatului, printr-un raţionament 
logică-juridic” şi că „eroarea logică este aici evidentă, deoarece rolul 
raţionamentului logico-juridic este de a demonstra suprapunerea, 
coincidenţa dintre o normă de incriminare şi o stare de fapt dovedită”. 
Instanţa nu este obligată, ci dimpotrivă ea trebuie să se abţină să creeze 
stări de fapt pe baza unor raţionamente fie ele şi logico-juridice. Nu se 
poate stabili vinovăţia unei persoane prin prisma unor elemente de fapt pe 
care le oferă materialul probator administrat în cauză, în situaţia în care 
acesta nu are nici o legătură cu fapta imputată. 
 Nu influenţa sau autoritatea inculpatului Adrian Năstase trebuiau fi 
dovedite. Acestea au existat în mod evident şi inevitabil în raport cu o 
categorie mult mai extinsă de persoane, nu numai în raport cu ceilalţi 
coinculpaţi. Ceea ce trebuia probat în dosar, în raport cu inculpatul Adrian 
Năstase, era fapta ce îi era lui imputată, iar în măsura în care astfel de probe 
ar fi existat, instanţa trebuia să le indice şi să le analizeze în expunere. În 
realitate, nicăieri nu se face nici măcar referire la vreo probă care să 
dovedească vinovăţia inculpatului prin raportare la conţinutul constitutiv al 
infracţiunii. 
 Autoritatea şi influenţa unui lider de grup, oricare ar fi acesta, este 
subînțeleasă, pentru că nu poţi să devii lider a unei grupări decât dacă ai 
dobândit autoritate, dar simpla constatare a autorităţii sau influenţei nu este 
suficientă. Ceea ce se cere pentru existenţa infracţiunii este ca influenţa ori 
autoritatea să fie folosite în scopul prevăzut de lege prin acte comisive şi în 
scopul obţinerii pentru sine şi pentru altul de bani ori alte foloase. Pentru a 
se putea reţine infracţiunea de care sunt acuzat trebuie să se identifice exact 
acţiunea de determinare săvârşită şi conduita exactă pe care aş fi solicitat-o 
precum şi aptitudinea acestei conduite de a genera foloase. 
 În speţă, deşi se reţine că infracţiunea imputată ar fi fost săvârșită în 
formă continuată, ceea ce presupune că ar fi existat mai multe acţiuni 
(inacţiuni nu este cazul, fapta fiind comisivă) care prezintă fiecare în 
parte conținutul aceleiași infracţiuni, în fapt, nu este identificată, nu 
este descrisă, dar nu putea fi nici identificată şi nici descrisă, nici un 
astfel de act, pentru că el nu a existat. 
 Aceasta rezultă de altfel şi din exprimarea instanţei, care foloseşte o 
exprimare, dubitativ condiţională, atât pentru a indica ipotetica perioadă de 
debut a activităţii, ori pretinsa implicare, cât şi data a finalizării, dar trebuie 
remarcat şi faptul că instanţa se şi contrazice spre a ajunge nu la concluzia 
ce ar fi rezultat din probe ci la concluzia la care a voit să ajungă în opinia 
majoritară. 
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 Relevante sub acest aspect sunt următoarele considerente ale instanţei: 
i) „ceea ce se impută inculpatului este folosirea influenței şi/sau 

autorităţii (…) ca preşedinte de partid, pentru a obţine o finanţare 
ilegală pentru campania sa electorală, din toamna anului 2004 (…)” şi 
„că această folosire trebuia să preceadă activităţilor prin care s-a 
finanţat fraudulos campania electorală” (fila 113 din hotărârea 
recurată); 

ii) „influenţa şi autoritatea trebuia să se fi exercitat la începutul 
anului electoral 2004 (lunile ianuarie – februarie), căci prin ipoteză la 
începutul lunii martie decizia inculpatei Jianu de organizare a 
Trofeului calităţii fusese luată şi comunicată în teritoriu” (fila 114 din 
hotărârea recurată); 

iii) „în ce priveşte momentul la care inculpatul şi-a folosit influenţa 
şi/sau influenţa de partid pentru a obţine foloase necuvenite din partea 
Vertcon, acesta este situată în timp în perioada campaniei electorale, 
până în luna noiembrie inclusiv (…) determinarea acestui moment nu 
se poate face prin raportare la perioada în care SC Vertcon SA a 
acţionat în favoarea inculpatului la instigarea inculpatei Jianu”(fila 
115 din hotărârea recurată); 

iv) În privinţa foloaselor obţinute de inculpatul Adrian Năstase din 
partea SC Vertcon SA, Curtea constată că implicarea acestei societăţi a 
avut loc chiar în perioada campaniei electorale (lunile noiembrie-
decembrie 2004) (fila 115 din hotărârea recurată); 

v) În acest context, inculpata Irina Paula Jianu a luat hotărârea de 
a implica SC Vertcon SA în campania electorală prezidenţială a 
inculpatului Năstase Adrian, atât logistic cât şi financiar, determinând-
o pe martora Popa Cristina, administrator a societăţii, să folosească sume 
de bani din patrimoniul acesteia într-un sens contrar intereselor sale, prin 
suportarea unor cheltuieli cu bunuri, servicii de transport şi plata 
personalului în legătură cu campania electorală a inculpatului Năstase 
Adrian, căruia i-a facilitat astfel obţinerea unor foloase necuvenite în 
cuantum de 382.172.020 lei vechi (38.217,2020 lei noi) adică sub 9.000 
euro (fila 78 din hotărârea recurată); 

vi) În ce priveşte implicarea limitată a inculpatului în campania 
electorală, Curtea reţine lipsa de pertinenţă a apărărilor ce vizează 
strângerea de fonduri (cu trimitere la existenţa unui mandatar financiar) 
sau producerea ori distribuirea de materiale electorale (fila 115 din 
hotărârea recurată)2. Astfel, în legătură cu finanţarea campaniei 
electorale activitatea inculpatului nu trebuie analizată în limitele legii nr. 
43/2003 (…) căci în speţă nu este vorba despre simple nereguli în 
finanţarea unei campanii electorale, imputabile eventual mandatarului 

                                                            
2 Pentru pertinența apărărilor pe acest aspect a se vedea însă Observațiile profesorului George Antoniu, 
ataşate motivelor de recurs. 
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financiar, ci despre acţiuni săvârşite de inculpat cu mult înainte şi 
independent de derularea procesului electoral (cazul Trofeului 
Calităţii) prin care a urmărit să-şi asigure surse ilegale de finanţare 
a viitoarei sale campanii electorale (fila 115-116 din hotărârea 
recurată); 

vii) În privinţa achiziţionării şi distribuirii materialelor de propagandă 
electorală, o eventuală implicare a inculpatului în aceste activităţi, nu 
prezintă relevanţă prin raportare la faptele penale care i se impută şi care 
se limitează la folosirea influenţei şi/sau autorităţii sale ca preşedinte 
de partid pentru a obţine foloase materiale necuvenite. Modul în care 
aceste foloase au fost realizate, precum şi distribuirea materialelor 
electorale achiziţionate fraudulos, reprezintă chestiuni situate dincolo 
de momentul consumării/epuizării infracţiunii imputate 
inculpatului, pentru care este antrenată răspunderea penală a alcui 
inculpat (Vasile M. Cristian) (fila 116 din hotărârea recurată); 

viii) Dincolo de aceste apărări ale inculpatului, Curtea în 
majoritate, reţine că acesta (Năstase Adrian) se face vinovat de 
săvârşirea infracţiunii ce i se impută. Pentru a ajunge la această 
concluzie, Curtea va pleca de la constatarea că în speţă, nu există o 
probă directă care să-l incrimineze pe inculpat (…), nici unul din 
martorii audiaţi în cauză nu au relevat fapte sau împrejurări care să-l 
incrimineze în mod direct pe inculpat”, dar că, „o asemenea situaţie nu 
poate însă, prin era însăşi, să conducă la concluzia nevinovăţiei 
persoanei cercetate, instanţa fiind cercetată să stabilească în baza unui 
raţionament logică juridic” dacă există sau nu infracţiunea şi că pentru a 
tranşa chestiunea va avea în vedere persoanele implicate, modul de 
acţiune şi dimensiunile finanţării (filele 117-119 din hotărârea recurată). 

ix) Finanţarea ilegală a unei campanii electorale nu poate fi disociată 
de persoana beneficiară impunându-se însă observaţia că fapta care mi se 
impută este aceea de folosire a influenţei şi/sau autorităţii, fapta de 
finanţare nefiind actul meu ci al eventualilor finanţatori (fila 119 din 
hotărârea recurată); 

x) Finanţarea ilegală s-a realizat în urma unei activităţi infracţionale 
săvârşită de inculpaţi, care, cel puţin în parte, se aflau în sfera de 
influenţă a inculpatului Năstase Adrian (fila 125 din hotărârea recurată); 

xi) Curtea în majoritate apreciază că o afacere de o asemenea 
amploare nu poate fi cu totul autonomă, lipsită de orice conexiune cu 
principalul său beneficiar, impunându-se din nou observaţia că avem de-
a face cu o apreciere a doi din cei trei judecători, exprimată însă la modul 
dubitativ (fila 126 din hotărârea recurată); 

xii) Că este de neconceput ca mai multe persoane să acţioneze 
concertat în beneficiul alteia, cu care nu se află în relaţii apropiate, 
intime sau de prietenie, fără ştirea acesteia, persoană care, prin ipoteză, 
nu doar că nu a determinat conduita celorlalţi, dar nici nu va afla 
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vreodată despre binele care i s-a făcut cu forţa şi că această ipoteză este 
cu atât mai puţin plauzibilă, în condiţiile în care toate persoanele 
implicate ştiu că acţionează ilegal (fila 126 din hotărârea recurată); 

xiii) Însă, pentru ca aceasta să se petreacă, inculpatul Năstase 
trebuia, ca şi ipoteză, să ştie despre acţiunile comise de ceilalţi inculpaţi 
în beneficiul său, iar acest lucru trebuia să se întâmple chiar în perioada 
în care evenimentele s-au desfăşurat, iar nu post factum, când nu se mai 
putea face o dovadă a devotamentului lor (fila 127 din hotărârea 
recurată); 

xiv) Curtea în majoritate apreciază că numai inculpatul Năstase, 
prin puterea pe care o concentra, putea determina conduita ilicită pe care 
ceilalţi inculpaţi şi-au asumat-o având şi o motivaţie proprie pentru un 
asemenea demers (fila 128 din hotărârea recurată). 

 
3.7. Cu privire la motivul de recurs privind greşita încadrare 

juridică a faptei reţinute în sarcina mea 
Atât în rechizitoriu cât şi în hotărârea recurată se reţine că aş fi 

săvârşit acte repetate de exercitare a influenţei în scopul obţinerii de foloase 
necuvenite. 

Hotărârea recurată se contrazice însă pe acest aspect, pentru că 
reţine, pe de o parte că nu există probe directe de folosire a influenţei, 
pentru ca, pe de altă parte să concluzioneze că aş fi săvârşit acte materiale 
repetate în perioada ianuarie –noiembrie 2004. 

Pe de altă parte, este de remarcat faptul că în hotărâre se arată că 
autoritatea şi influenţa ar fi trebuit să fie exercitate de mine anterior 
începerii Trofeului Calităţii, adică anterior lunii martie 2004 şi susţine că 
actul comisiv ar fi fost săvârşit de mine în ianuarie-februarie 2004. De 
asemenea, în hotărâre se susţine că fapta s-a consumat/epuizat odată cu 
exercitarea influenţei şi că aceasta este anterioară derulării evenimentelor 
prin care s-ar fi obţinut pretinsele foloase, respectiv, fazelor teritoriale ale 
Trofeului Calităţii şi începerii campaniei electorale. Tot în hotărâre se arată 
că în noiembrie 2004, la instigarea Irinei Paula Jianu, angajaţi ai SC 
Vertcon au distribuit materiale de propagandă în localităţi din Moldova.   

Atari considerente trebuiau să conducă însă pe judecător la concluzia 
că autoritatea sau influenţa au fost exercitate de mine în ianuarie – 
februarie 2004, când pretinde că s-a şi consumat/epuizat fapta mea, ceea ce 
înseamnă că pretinsul act de exercitare a influenţei a fost unic, astfel că nu 
poate fi vorba de acte materiale repetate, care caracterizează infracţiunea 
continuată, impunându-se astfel prin prisma chiar a concluziilor instanţei, 
schimbarea încadrării juridice.  

Fac însă precizarea, că şi pentru această ipoteză soluţia care se 
impune este aceea de achitare pentru inexistenţa infracţiunii. 
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3.8. Cu privire la solicitarea de încetare a procesului penal 
pentru ipoteza în care s-ar aprecia că exerciţiul autorităţii şi/sau 
influenţei constituie un act săvârşit în calitate de prim ministru 

Am arătat şi mai înainte că ISC a trecut în subordinea Cancelariei 
primului ministru în iunie 2004 şi că aceasta a fost o decizie a Senatului, 
luată cu ocazia aprobării Ordonanței de Urgenţă nr. 11/2004, aprobată prin 
Legea nr. 228/2004, ulterior schimbării raporturilor de subordonare, eu 
semnând o decizie prin care am aprobat ROF-ul ISC, regulament în care 
era prevăzută şi organizarea Trofeului Calităţii o dată la 2 ani. 

Pretinsa autoritate exercitată asupra Irinei Paula Jianu (nedovedită, 
ba chiar infirmată), dacă ar fi fost folosită cu adevărat de către mine 
pentru organizarea simpozionului, atunci calitatea în care eu mi-aş fi 
exercitat autoritatea ar fi fost cea de prim-ministru şi nu cea de preşedinte 
PSD, deoarece: 

i) Prin O.U.G. nr. 64/28.06.2003 (act normativ elaborat de Guvern) 
s-a înfiinţat Autoritatea Naţională de Control (ANC), ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică în 
subordinea Guvernului, ANC preluând în subordine ISC.  

ii) La data de 01.06.2004, prin Legea nr. 228 pentru aprobarea OUG 
nr. 11/2004, ISC, care a devenit instituţie publică, finanţată integral din 
venituri proprii, trece din subordinea ANC în subordinea Guvernului.  

iii) Eu, în calitate de prim-ministru, am emis Decizia de aprobare a 
Regulamentului ISC în care este prevăzută atribuţia organizării 
simpozionului Trofeului Calităţii în Construcţii; 

iv) Irina Paula Jianu nu era membru PSD. Irina Jianu era inspector 
general în cadrul unei instituţii publice (ISC), aflată în subordinea 
Guvernului condus de mine. 

Aşadar, concluziile sunt: 
a) ISC s-a aflat începând cu iunie 2004 în subordinea cancelariei 

primului ministru; 
b) actele normative legate de activitatea ISC (fie că e vorba de 

statutul ISC, fie că e vorba de organizarea simpozionului Trofeul Calităţii 
de către ISC) au fost adoptate cât timp eu am fost prim-ministru; 

 Singurele acte materiale reţinute în rechizitoriu, care ar fi putut fi 
săvârşite cu folosirea influenţei sau autorităţii, pot fi corelate doar cu 
funcţia de prim-ministru, nu şi cu cea de preşedinte de partid. Este drept, 
în rechizitoriu şi în hotărârea recurată se repetă obsesiv sintagma 
„autoritatea decurgând din funcţia de preşedinte PSD”, dar nu se arată 
nicăieri un act prin care să se fi concretizat folosirea acestei influenţe 
decurgând din calitatea mea de preşedinte PSD.  

Oricum, când se face vorbire de influenţa/autoritatea exercitată 
asupra unei instituţii publice aflată în subordinea Guvernului (ISC) de către 
o persoană care deţine simultan funcţiile de prim-ministru şi preşedinte de 
partid, influenţa decurgând din prima funcţie primează asupra influenţei 
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decurgând din cea de-a doua. Doar cea dintâi (influenţa decurgând din 
funcţia de prim-ministru) poate subzista ca reală în condiţiile arătate mai 
sus, dacă totuşi s-ar reţine, cu toate ca nu s-a dovedit, că aş fi săvârşit un act 
de folosire a influenţei. 

De altfel, judecătorii majoritari reţin pe acest aspect că beneficiul 
inculpatei Jianu, în alte cuvinte, mobilul pentru care aceasta a acţionat „a 
constat în perpetuarea sa la conducerea unei instituţii importante într-o 
economie de piaţă, în contextul în care sectorul construcţiilor reprezintă 
unul dintre motoarele acesteia” şi că este de observat „că inculpata a fost 
confirmată în funcţie chiar de către inculpatul Năstase prin Decizia nr. 149 
din 15.07.2004 (fila 74 vol. 53 DUP) ca urmare a trecerii ISC în subordinea 
cancelariei primului ministru prin Legea nr. 228/2004, lucru care s-a 
întâmplat după epuizarea fazelor teritoriale ale Trofeului Calităţii (fila 126 
hotărâre recurată). Iar atunci când conchid, aceeaşi judecători majoritari, se 
referă la funcţia deţinută de mine în acea perioadă, respectiv cea de Prim 
ministru (fila 131. din hotărârea recurată). 

În raport de cele arătate rezultă cu evidenţă că în sarcina mea nu 
poate fi reţinută săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 
78/2000, iar pentru fapte ce s-ar pretinde că aş fi săvârşit în exerciţiul 
funcţiei de prim ministru soluţia nu poate fi decât de încetare a procesului 
penal pentru că lipseşte cererea de începere a urmăriri penale a Camerei 
Deputaţilor soluţia impunându-se în raport de art. 10 lit. f) Cod pr. penală. 

Pentru ipoteza în care s-ar reţine că sancţiunea ce trebuie să intervină 
pentru această deficienţă este aceea prevăzută în art. 332 alin. (2) Cod pr. 
penală soluţia care se impune este aceea de restituire a cauzei la procuror, 
astfel cum a mai dispus instanţa în dosarul în care s-au pronunţat Sentinţa 
nr. 611/2007 şi Decizia nr. 219/2008. 

Oricum, este de observat faptul că prin hotărârile înainte amintite, 
Înalta Curte, atât în primă instanţă, cât şi în recurs, nu a reţinut că lipsa 
sesizării Camerei Deputaţilor priveşte doar unele dintre fapte iar nu şi aceea 
care face obiect de judecată în prezenta cauză. Mai  mult chiar, Înalta Curte 
a reţinut, prin hotărârile pronunţate, că există conexitate şi indivizibilitate 
între faptele de care eram acuzat în dosarul în care acele hotărâri s-au 
pronunţat, pentru una – cea de faţă – disjungându-se cauze spre a se forma 
noul dosar pe care îl judecaţi acum, cu nerespectarea dispoziţiilor Înaltei 
Curţi, cât şi cele prevăzute în art. 272 Cod pr. penală. 

 
3.9. Alte motive de casare ce se circumscriu dispoziţiilor art. 

3856 alin. 3 Cod procedură penală (examinarea cauzei sub toate 
aspectele in cazul recursului devolutiv în cazul unei hotărâri care nu 
poate fi atacată cu apel). 
 



66 

 

3.9.1. Hotărârea este greșită și cu privire la măsura menținerii 
sechestrului dispus prin Ordonanța din 17.10.2008 a DNA, asupra 
sumei de 118.650 USD „aparţinând inculpatului Năstase Adrian” (a se 
vedea filele 139 şi 143 din hotărârea recurată). 

Dispoziţia luată de instanţă, în această cauză, aceea a menţinerii 
sechestrului cu privire la suma de 118.650 USD, este nelegală şi 
netemeinică şi demonstrează, o dată în plus, existenţa dar şi importanţa 
conexităţii şi indivizibilităţii dintre această cauză şi cauza din care a fost 
disjunsă nelegal, de către DNA, în urma pronunţării de către Înalta Curte a 
sentinţei penale nr. 611/2007 şi a Deciziei nr. 219/2008. 

Reamintesc, pentru uşurinţa instanţei, că eu am fost trimis în judecată 
sub acuzaţia de a fi săvârşit infracţiunea pentru care sunt judecat în cauza 
de faţă, precum şi alte două fapte (luare de mită şi şantaj), prin 
Rechizitoriul nr. 8/P/2006, cauză ce a fost înregistrată la Înalta Curte sub 
nr. 15083/1/2006, că prin hotărârile menţionate înainte cauza a fost 
restituită la parchet, constatându-se incidenţa unor cauze de nulitate în 
conformitate cu dispoziţiile art. 197 alin. (2) Cod pr. penală şi a 
dispoziţiilor art. 300 alin. (2) şi art. 332 alin. (2) Cod pr. penală şi că, 
deşi instanţa a reţinut că există cauză de conexitate şi indivizibilitate şi în 
privinţa faptelor pentru care am fost trimis în judecată, cu nesocotirea 
dispoziţiilor instanţei şi a dispoziţiilor art. 272 Cod pr. penală, DNA a 
disjuns dosarul iniţial constituit şi înregistrat la Parchet sub nr. 8/P/2006, 
alcătuind două dosare, respectiv: 

- dosarul 27/P/2008, cu care a sesizat instanţa în cauza de faţă şi 
- dosarul nr. 68/P/2008,  înregistrat la ÎCCJ sub nr. 3862/1/2010, în 

care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 474 din 30.03.2012 prin care am fost 
achitat pentru infracţiunea prevăzută de art. 254 Cod penal şi condamnat 
pentru infracţiunea de şantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) Cod penal rap la 
art. 131 din Legea nr. 78/2000. 

În Rechizitoriul nr. 68/P/2008, înregistrat la ÎCCJ sub nr. 
3862/1/2010, s-a reţinut că suma de 118.650 USD ar fi fost trimisă de mine 
în China, ca parte a unei sume mai mari, şi repatriată din China de către 
Păun Ioan, susţineri similare fiind făcute şi în Rechizitoriul nr. 8/P/2006. 

În faţa instanţei care a judecat cauza instrumentată la Parchet sub nr. 
68/P/2008 şi în care s-a dispus achitarea mea pentru infracţiunea de luare 
de mită, având legătură şi cu suma 118.650 USD, am susţinut şi demonstrat 
că această sumă de bani a aparținut şi aparţine DNA, ea fiind, de altfel, 
şi acum consemnată în contul curent al DNA, iar nu într-un cont al 
meu la dispoziţia autorităţilor astfel cum prevăd dispoziţiile art. 168 
alin. (5) Cod pr. penală şi cum ar fi trebuit să se procedeze, dacă suma de 
bani, mi-ar fi aparţinut. 

Pe de altă parte, deşi se reţine că suma de 118.650 USD ar fi fost 
folosită de mine, pentru fapta ce face obiect de judecată în dosarul nr. 
3862/1/2010 şi ar fi trebuit, firesc, să constituie corp delict în acel dosar, 
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măsura sechestrului şi a indisponibilizării nu a fost dispusă şi respectiv 
cerută de către parchet în acea cauză, ci în cauza de faţă şi cu care nu 
are nici o legătură. 

Or, acesta demonstrează o dată în plus că suma de 118.650 USD 
aparţine parchetului. Demonstrează însă şi că disjungerea celor două cauze 
m-a pus în imposibilitate de a face apărările utile pentru cauza de faţă şi 
demonstrează că măsura sechestrării dispusă de parchet, respectiv 
menţinerea acesteia de către instanţă, s-a făcut asupra unei sume ce nu îmi 
aparţine mie, ci organului de urmărire penală. 

Desigur, pentru justa şi corecta soluţionare a pricinilor era nevoie a se 
menţine cercetarea şi judecare împreună a celor două cauze. O astfel de 
judecată nu ar fi fost doar conformă cu dispoziţiile art. 33 şi 34 din Codul 
pr. penală dar şi cu dispoziţiile art. 272 Cod pr. penală, precum şi cu cele 
ale Sentinţei nr. 611/2007 şi a Deciziei nr. 219/2008 ale Înaltei Curţi. 

Întrucât, prin măsura disjungerii dispusă de către procuror s-au 
încălcat depozițiile art. 33, art. 34 şi art. 272 Cod pr. penală, iar prin aceasta 
mi s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea 
actului, actul a cărei anulare se impune fiind acela prin care s-a luat măsura 
disjungerii de către Parchet, a dosarului nr. 8/P/2006 în două dosare, 
respectiv 27/P/2008 şi 68/P/2008. 

Neregularitatea menţionată a fost invocată de mine atât în faţa 
organului de urmărire penală, cât şi în faţa instanţei de judecată, în faţa 
căreia am invocat excepţia de nulitate a ordonanţei din 19.06.2008 prin care 
s-a luat măsura disjungerii, aceasta făcând obiect de critică şi la pct. 3.1.3. 
din motivele mele de recurs. 

În dovedirea temeiniciei acestui motiv de recurs înţelegem să ne 
folosim de sentinţa nr. 474 din 30.03.2012 pronunţată în dosarul nr. 
3862/1/2010, precum şi de notele scrise depuse în acel dosar şi în care am 
demonstrat  cui îi aparţine suma de 118.650 USD. 

 
3.9.2. Încălcarea principiului legalității administrării probatoriului 

în faza de urmărire penală 
 a). La data de 29.07.2008, observând că, în mod constant, cei doi 
procurori de caz obișnuiesc să facă audieri în paralel, fără a înștiința în 
prealabil apărătorii pentru a se putea organiza în așa fel încât să asiste la 
toate aceste audieri, am formulat plângere împotriva acestei măsuri, 
plângere înregistrată sub nr. 7390. 
 Atât plângerea inițială, cat şi plângerile adresate procurorilor 
ierarhic superiori au fost respinse sistematic, consfințindu-se aceasta 
situație nelegală. 
 Aceasta practică a împiedicat apărarea să poată participa la 
audierile desfășurate în cauza, refuzându-li-se apărătorilor mei şi 
solicitările de a consulta măcar declarațiile la care nu au putut participa. 
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 La aceasta se adăugă şi faptul că peste 160 de persoane au fost 
audiate ca martori în alte localităţi decât Bucureștiul unde se afla sediul 
central DNA. Sunt în special martorii audiați la Bacău şi în alte localităţi, 
activitatea efectuată, în marea ei majoritate, prin delegarea unor ofiţeri de 
politie judiciară, fără înştiinţarea apărătorilor mei.  
 In acesta situație este de sancționat transformarea de către procurorii 
de caz a dispozițiilor legale referitoare la delegarea unor activităţi de 
urmărire penală cum ar fi: ridicarea de documente, efectuarea unor 
constatări, înmânarea unor acte de procedura etc. în dispoziții care le-ar 
permite chiar delegarea unor activităţi, de esenţa urmăririi penale, cum ar 
fi: audierile, confruntările de martori ori învinuiți sau inculpați, dispunerea 
de expertize, activităţi ce nu pot fi exercitate de ofiţerii de politie judiciară, 
întrucât nu sunt abilitați de lege. 

Vă rog să observaţi şi Ordonanța din 24 martie 2008 prin care 
procurorul desemnează pe ofiţerii Ştefan Florin şi Udrea Bogdan să 
efectueze acte de cercetare penală. Aceasta ordonanţă nu detaliază 
mandatul primit de poliţişti pentru a se şti ce trebuiau să lucreze sub 
autoritatea exclusivă a procurorului, mai precis actele pe care aceștia să le 
îndeplinească în numele procurorului respectiv. 

Chiar daca există o asemenea dispoziție de delegare a poliţiştilor, nu 
există posibilitatea concreta de verificare dacă actele exemplificate mai jos 
au fost efectuate de cei doi poliţişti. 

Examinând actele de cercetare penală aflate în dosar am constatat 
următoarele situaţii: 

- acte de cercetare penală semnate indescifrabil de ofițerul de poliţie 
judiciară; 

- acte de cercetare penală care poarta menţiunea „data în prezenta 
mea” cu semnătura indescifrabilă, fie a procurorului, fie a poliţistului; 

- acte de cercetare penală semnate la „procuror” de un comisar şef 
sau semnate de un comisar „pentru procuror” (specimenul de semnătură 
este precedat de „/”). 

Pentru exemplificarea situațiilor menționate mai sus am reținut un 
număr important de acte de cercetare penală, după cum urmează: 

a) Vol. 61 : la filele 34, 44, 47, 53, 63, 69 sunt declarații de martor 
din perioada 10-17 martie 2008, care poarta rezoluția date în faţa 
procurorului cu semnătură indescifrabilă. 

b) Vol. 65: la filele 72, 75, 77, 156 şi 166 sunt declarații din 
perioada 7-8 martie 2007, care poarta semnătura indescifrabilă a ofițerului 
de politie. 
 Menționez că la fila 156 nu se poate stabili data la care s-a consemnat 
declarația martorei Samoilă Marioara. 

c) Vol. 69 : la filele 2-3 este declarația martorei Alexa Angela, 
audiata la 3 septembrie 2008, iar la „procuror” semnează indescifrabil un 
ofițer de politie. 



69 

 

La filele 4-29 sunt consemnate, la 12 mai 2008, declarațiile 
martorilor angajați ai Inspectoratului Județean de Construcții Iaşi, audierea 
realizându-se la sediul DNA Bacău. 

Tot la sediul DNA Bacău au mai fost audiata, la 13 mai 2008 (filele 
31-40) angajații Inspectoratului Judetean de Construcții Vaslui şi, 
respectiv, angajații Inspectoratului Județean de Constructivi Botoșani la 16 
mai 2008 (filele 41-57). 

La 28 mai 2008, la sediul DNA Constanţa au fost convocaţi şi audiați 
mai mulți angajaţi de la Inspectoratul Județean de Construcții Galaţi (filele 
58-69). 

De la Inspectoratul Teritorial de Construcții Ploiești au fost audiați, 
în perioada 8-14 aprilie 2008, mai mulți angajați, cu mențiunea că la 
„procuror” semnează indescifrabil comisar şef, respectiv „pentru procuror” 
(cu bară) semnează tot un comisar, indescifrabil (filele 95, 97, 103-119, 
126, 132-139, 141-142, 147, 153, 158-160). 

Aceeași situație se constată examinând declarațiile martorilor audiați 
la 14-15 mai 2008 la sediul DNA Oradea pentru opt persoane audiate ca 
martor. 

In cazul declarațiilor de la filele 211-222, 228-245 pentru „procuror” 
semnează indescifrabil un subcomisar. 

Am mai identificat aceeași situație în cazul declarațiilor de la filele 
273-321 a mai multor martori, printre care şi angajaţi de la Inspectoratului 
Județean de Construcții Caraş-Severin. 

c) Vol. 70: Am identificat mai multe declarații de martor pentru care 
semnează comisar indescifrabil, după cum urmează: filele 3-8, 18, 37-39, 
102-114, 294-299, 308-309, 318-359, 384-402, 429-435, 441-444, 447-
456, 466, 491, 494-505, 507-526, 528-530, 538-548. 

d) Vol. 71: în perioada 19-20 mai 2008 au fost audiate ca martor mai 
multe persoane, declarațiile fiind semnate la calitatea de „procuror” de un 
subcomisar, semnătura fiind indescifrabilă (filele 34-47). 

In aceeași situație mai sunt martorii audiați la 21 şi 23 mai 2008 
(filele 53-62 şi 66-76). 

Declarațiile aflate la filele 86-100, luate la 23-24 aprilie 2008, ca şi 
declarațiile din 12 mai 2008 (filele 102-115), precum şi declarațiile din 27-
28 mai 2008, de la filele 131-150, poartă semnătura indescifrabilă a unui 
subcomisar, în calitate de „procuror”. 

Menționez că situația este identică pentru declarațiile consemnate în 
perioada aprilie-mai 2008 şi aflate la filele 164-176, 184-200, 261-282, 
324-346, 353-367, 374-382, 390-397. 

e) Vol. 72: în care sunt consemnate declarațiile de martor ale mai 
multor persoane audiate în perioada 3-19 iunie 2008, aflate la filele: 2-8, 
16-20, 24-25, 44-84, 100, 109-120, 160-265, 276-293, 305-329, 335-346. 
Acestea sunt semnate indescifrabil de un subcomisar în calitate de 
„procuror”. 
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f) Vol. 54: La fila 1, este declarația din 27 iunie 2007 în dosarul 
penal nr. 195/P/2006 a inculpatei Jianu ...... cu privire la „dreptul la 
tăcere”, declarație consemnată pe formular cu antetul DNA, dar nu rezulta 
în fata cui a dat aceasta declarație. 

La filele 4-6 şi 9-18 sunt consemnate declarațiile unor persoane, 
datate 7 şi 14 februarie 2007, cu semnături indescifrabile pentru organul de 
urmărire penală. 

În concluzie, solicit aplicarea dispoziţiile art. 64 alin.2) Cod 
procedură penală în legătura cu toate aceste declarații de martori luate de 
ofițerii de poliţie judiciară în dosar. 

NB. Cererea este cu atât mai îndreptăţită în contextul în care 
judecătorii fondului au dispus ca un număr important de martori să nu mai 
fie citaţi în cauza sau nu au revenit cu citarea celor care nu s-au prezentat la 
termenul la care au fost inițial citați. 
 
 b). Vă rog să observați că, în acest dosar au fost audiați, în faza de 
urmărire penală, un număr de 53 de persoane în calitate de martori, în 
condițiile în care, prin Rechizitoriu, faţă de aceștia s-a dispus neînceperea 
urmăririi penale (a se vedea în acest sens punctele 3, 5, 6, 7 şi 8 din 
dispozitivul Rechizitoriului, filele 787 – 788).  
 Intre aceștia se afla şi principalul martor al acuzării, numita Popa 
Cristina, persoana iniţial cercetată în calitate de învinuit în dosarul nr. 
8/P/2006. 
  Apreciez ca nelegală audierea acestor persoane ca martori, în 
condițiile în care acestea au avut calitatea de făptuitori ori învinuiți până 
la terminarea urmăririi penale.  

Potrivit legii, în faza de urmărire penală, acestor persoane li se putea 
lua cel mult o declarație olografă, fără prestare de jurământ. 
 Procedând în sens contrar, procurorii au urmărit şi reuşit să pună 
presiune pe persoanele la care se face referire în dispozitivul rechizitoriului, 
cu scopul de a obține declarații incriminatoare la adresa mea şi a celorlalți 
inculpați din prezenta cauza. 

În concluzie, toate aceste mijloace de proba sunt administrate cu 
încălcarea dispoziţiile art. 68 Cod procedură penală, instanța de fond fiind 
obligată ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. 2 Cod procedură 
penală, să le înlăture.  
 

3.9.3. Încălcarea sistematică de către completul de judecată a 
drepturilor procesuale (prezumția de nevinovăţie, respectarea demnităţii 
umane, dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil, egalitatea 
armelor), drepturi prev. dispoziţiile de art. 51, art. 52, art. 6 Cod procedură 
penală şi art. 6 CEDO 

a.) Acordarea unor termene de judecata nerezonabile, la intervale 
de timp foarte scurte, care deseori nu ne-au permis, mie şi avocaților mei, 
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să iau la cunoștință de actele de cercetare judecătorească efectuate la 
fiecare termen, să studiez conținutul lor şi să ne putem pregăti pentru 
termenul următor. 
 Așa cum se poate observa, în acest dosar, începând cu data de 
14.01.2011, termen la care instanța de fond a dispus începerea cercetării 
judecătorești, s-au fixat nu mai puţin de 37 de termene de judecată, 
rezultând o medie de 3 termene de judecata lunar, aceasta în condițiile în 
care au existat luni (septembrie, octombrie, noiembrie 2011) în care s-au 
fixat şi între 4 şi 6 termene de judecata lunar. 
 Nu numai frecvenţa termenelor a fost una „remarcabilă”, dar şi 
durata acestora, deseori ședințele de judecată desfășurându-se pe perioade 
între 6 şi 8 ore, timp în care s-au audiat, expeditiv, între 20 şi 40 de 
martori, citați de Parchet în acuzarea mea şi s-au dispus şi efectuat 
expertize complexe. 
 Lesne se poate observa că aceasta celeritate de care am „beneficiat” 
este una excepțională, care o excede şi pe cea caracteristică dosarelor în 
care sunt cercetaţi inculpaţi aflaţi în stare de arest preventiv (în medie, 
maxim două termene lunare). 
 Din păcate însă, acest ritm de judecata m-a privat de posibilitatea de 
a lua la cunoștință de actele ce se efectuează în dosar, uneori neavând 
posibilitatea nici măcar de a xerocopia aceste acte, încheierile de ședința 
nefiind redactate. Am ridicat aceasta problema în fata instanței de fond şi 
am fost îndrumat să studiez actele dosarului în timpul ședințelor de la 
termenele de judecată, lucru pe care îl veți putea constata din ascultarea 
înregistrărilor ședințelor de judecată din luna noiembrie 2011. 
 In condițiile în care fiecare termen de cercetare judecătorească 
presupunea câteva zeci de file de acte noi la dosar (declarații de martori, 
relaţii obţinute de la autorităţi, înscrisuri noi depuse de coinculpați) este 
evident ca nu a existat în mod obiectiv posibilitatea de a studia aceste acte 
în sala de judecată. 

Nefiind singurul inculpat din acest dosar, așa cum este şi firesc, şi 
ceilalți inculpați şi apărători din dosar încercau să facă același lucru în 
intervalul de timp avut la dispoziție. 

b) Discutarea de noi cereri de probatorii în apărare înainte de 
finalizarea readministrării probelor în acuzare, încălcându-se astfel 
prevederile dispoziţiile art. 331 şi art. 339 Cod procedură penală care dau 
posibilitatea părţilor de a da explicații şi de a formula cereri noi până la 
închiderea cercetării judecătorești. 

In acest sens, apare cu totul înafara dispozițiilor procedurale şi a 
principiului procesului echitabil dispoziția dată la termenul din 16.11.2011 
prin care mi s-a pus în vedere ca, la termenul din 25.11.2011 se va discuta 
renunțarea la unii din martorii acuzării şi că trebuie să propun celelalte 
probe în apărare deşi nu s-a declarat închisă cercetarea judecătorească iar, 
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la termenul din 28.11.2011, erau citați pentru audiere, martorii propuși de 
mine în apărare. 

Nu pot sa nu remarc ca principiul celerității în această cauză a fost 
pus mai presus de orice alt principiu prevăzut în Codul de procedură 
penală şi în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. 

Elocvente în acest sens sunt următoarele măsuri luate de instanța de 
fond: 

– termene numeroase şi foarte scurte (de multe ori în zile 
consecutive); 

– audierea sumară a zeci de martori termen de termen; 
– impunerea de termene finale scurte, cu încălcarea dispozițiilor 

procedurale, pentru formularea de cereri în apărare; 
– limitarea nejustificată şi inechitabilă a probatoriului în apărare 

(acceptarea unui număr de doar 5 martori în apărare, faţă de cei 972 de 
martori ai acuzării) 

– renunțarea la readministrarea probatoriului în acuzare prin 
necitarea totală a unor martori din Rechizitoriu şi nerevenirea cu citaţii 
în cazul altora; 

În concluzie, întrucât întreaga cercetare judecătorească a fost viciată 
prin încălcarea drepturilor prev. de dispoziţiile art. 51, art. 52, art. 6 Cod 
procedură penală şi art. 6 CEDO, în conformitate cu dispoziţiile art. 38515 
pct. 2 lit. c) teza finală, se impune casarea sentinței atacate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare în vederea efectuării cercetării judecătorești în cauza 
în condiții de obiectivitate şi imparțialitate. 
 

3.10. Precizări sub aspectul violării drepturilor omului 
 
 Chestiune preliminară 
 Prezentele precizări sintetizează principalele violări ale drepturilor 
omului comise cu ocazia judecării în primă instanță. Ele nu diminuează cu 
nimic semnificația motivelor de recurs depuse la instanță. Se invocă în 
acest mod, cu caracter sintetic și unitar, principalele violări ale drepturilor 
omului, pentru a da posibilitatea jurisdicției naționale de ultimă instanță să 
le remedieze, în caz contrar ele reprezentând epuizarea căilor interne de 
atac, înainte de sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului cu o 
plângere individuală pentru violarea drepturilor convenționale. 
 

3.10.1. Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală din 
Convenție - proces inechitabil prin rezultat vădit inechitabil 
 Condamnarea penală în primă instanță s-a făcut fără probe, 
recunoscută chiar de judecători, ceea ce semnifică un proces vădit 
inechitabil. 
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3.10.2. Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală și 3.b din 
Convenție - proces inechitabil și încălcarea drepturilor apărării 
 Raportat la complexitatea cauzei și a probatoriului, judecata s-a făcut 
cu celeritate maximă, termenele au fost extrem de scurte, a fost audiat un 
număr extrem de mare de martori în ședințele de judecată. În plus, de multe 
ori a existat imposibilitatea pentru apărare a studierii la arhivă a dosarului 
(încheieri de ședință, forma scrisă a declarațiilor de martori) între termene, 
ca urmare a timpului extrem de scurt. 
 

3.10.3. Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală și 3.d din 
Convenție - proces inechitabil, încălcarea egalității de arme și 
încălcarea drepturilor apărării 
 Probele dorite de acuzare (procuror) au fost administrate automat de 
instanță, fără să se pună în discuție pertinența și concludența lor și fără ca 
apărarea să se poată opune într-o discuție contradictorie; cel mult, instanța 
a renunțat motivat la unele. În schimb, probele propuse de apărare trebuie 
solicitate instanței, procurorul se poate opune și ele pot fi administrate 
numai dacă instanța le încuviințează. Apărarea nu a beneficiat deci de 
posibilitatea de a obține convocarea și audierea martorilor în condiții de 
egalitate cu acuzarea. 
 

3.10.4.  Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală și 3.d din 
Convenție - proces inechitabil, încălcarea egalității de arme și 
încălcarea drepturilor apărării 
 Este o realitate de fapt disproporția manifestă de martori audiați în 
acuzare, respectiv în apărare. În concret, apărarea nu avut aceleași facilități 
ca acuzarea în convocarea și audierea martorilor. 
 

3.10.5.  Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală din 
Convenție - proces inechitabil și încălcarea egalității de arme 
 Pe parcursul judecății în prima instanță, procurorul (acuzarea) a 
studiat dosarul cauzei în biroul propriu de la sediul instanței, în liniște, cât 
timp a dorit, a putut fotocopia singur actele necesare etc. Dimpotrivă, 
apărarea nu a avut la dispoziție dosarul cauzei decât la arhivă, în condiții 
total improprii, numai în timpul unui program scurt și nici nu a avut 
posibilități proprii de fotocopiere a actelor necesare. 
 

3.10.6. Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală din 
Convenție - proces inechitabil și lipsa imparțialității obiective la nivelul 
aparențelor 
 Procurorul și judecătorii au aceeași robă și model de insignă, diferite 
de ale avocaților. Procurorul a stat în sală în partea rezervată exclusiv 
judecătorilor, magistratului asistent, procurorului, personalului instanței, 
clar delimitată de partea din sala de ședințe pentru părți, avocați, martori și 



74 

 

public; locul procurorului a fost foarte aproape de judecători. Avocatul stă 
într-o altă diviziune a sălii de ședință și foarte departe de judecători. 
Procurorul a intrat și ieșit din sala de judecată pe aceeași ușă cu judecătorii, 
în timp ce inculpatul și avocații săi au folosit ușa destinată publicului. 
Pentru un observator neutru și imparțial, există temerea justificată obiectiv 
a lipsei de imparțialitate obiectivă. 
 

3.10.7. Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală - proces 
inechitabil și lipsa imparțialității subiective și, în subsidiar, obiective, 
privind pe doamna membră a completului de judecată Ioana 
BOGDAN 
 Până înainte de începerea procesului, doamna membră a completului 
de judecată Ioana BOGDAN a fost detașată în funcția de consilier al 
procurorului șef DNA. Astfel, doamna Ioana BOGDAN a fost detașată la 
DNA în funcția de consilier al procurorului șef al DNA pentru 3 ani, cu 
începere de la 14.09.2009, prin Hotărârea Secției pentru judecători a CSM 
nr. 612/10.09.2009, încetarea detașării fiind dispusă cu începere de la 
01.12.2010, ca urmare a promovării ca judecător la ÎCCJ, prin Hotărârea 
Secției pentru judecători a CSM nr. 1167/25.11.2010. În cauză, instrucția și 
acuzarea au fost realizate de DNA. Există o prezumție puternică în sensul 
că a cunoscut dosarul cât timp se afla în faza de instrucție (urmărire penală) 
la DNA, deci și-a format o părere subiectivă, din punctul de vedere al 
acuzării, așa că nu mai poate fi imparțială din perspectivă subiectivă. În 
subsidiar, pentru un observator neutru și imparțial, există temerea 
justificată obiectiv a lipsei de imparțialitate obiectivă. 
 

3.10.8.  Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală din 
Convenție - proces inechitabil și încălcarea egalității de arme 
 Judecarea cererii de recuzare a doamnei membră a completului de 
judecată Ioana BOGDAN s-a făcut cu participarea procurorului (a 
acuzării), dar nu și a apărării. 
 

3.10.9.  Violarea art. 7 din Convenție - aplicarea retroactivă a 
legii penale în defavoarea acuzatului 
 Soluția de principiu a Secției penale a ÎCCJ, în sensul că în termenul 
prescripției speciale a răspunderii penale nu se include perioada cât 
judecata penală a fost suspendată pentru soluționarea excepțiilor de 
neconstituționalitate, pe lângă faptul că adaugă vădit la lege, este o soluție 
mai aspră pentru acuzat, îngreunându-i situația sub aspectul dreptului de a 
beneficia de prescripție. Modul în care textele normative sunt interpretate 
jurisprudențial reprezintă o "lege", ca noțiune europeană autonomă. 
Revirimentul jurisprudențial este permis, dar el nu trebuie să fie retroactiv 
în defavoarea acuzatului, deoarece se încalcă principiul legalității penale. 
Mai mult, revirimentul jurisprudențial nu a fost niciodată publicat oficial. 
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3.10.10. Violarea art. 7 din Convenție - condamnarea penală 

fără respectarea principiului legalității 
 Cum însăși hotărârea de condamnare recunoaște că nu există probe, 
ci că se întemeiază pe raționamente (prezumții, speculații), înseamnă că 
există un dubiu puternic privind vinovăția acuzatului. Dubiul este confirmat 
de faptul că hotărârea s-a dat cu 2 voturi la 1 și, mai mult, diferența de 
opinie a fost radicală: condamnare privativă de libertate cu executare, față 
de achitare întrucât fapta nu există. Dubiul care în mod justificat și obiectiv 
există pentru un observator neutru și imparțial nu a beneficiat acuzatului. 
 

3.10.11. Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală din 
Convenție - instanța nu a fost independentă, imparțială și stabilită prin 
lege, cu privire la doamna membră a completului de judecată Ioana 
BOGDAN 
 În compunerea completului de judecată în primă instanță a intrat 
doamna Ioana BOGDAN, care nu are constituțional calitatea de judecător. 
Astfel, doamna Ioana BOGDAN a fost numită procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Sector 3 București prin Decretul Președintelui României 
nr. 450/28.12.1999, publicat în M.Of. nr. 5/10.01.2000. A promovat 
judecător la ÎCCJ - Secția penală cu data de 01.12.2010, prin Hotărârea 
Plenului CSM nr. 995/18.11.2010, după ce anterior, prin Hotărârea 
Plenului CSM nr. 1142/18.11.2010, s-a constatat îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de lege pentru promovarea ca judecător la ÎCCJ. Nu există însă 
publicat în M.Of. nici un decret al Președintelui României de numire în 
funcția de judecător. Potrivit normelor constituționale cuprinse în art. 125 
alin. (1) - fost art. 124 alin. (1) teza I înainte de revizuire - și art. 134 alin. 
(1) - fost art. 133 alin. (1) înainte de revizuire -, toți judecătorii (cu excepția 
celor stagiari) sunt numiți în funcția de judecător de Președintele României, 
prin decret, la propunerea CSM, și se bucură astfel de inamovibilitate. 
Numirea prin decret în funcția de procuror nu are valoarea juridică a 
numirii în funcția de judecător. Neexistând vreun decret al Președintelui 
României de numire în funcția de judecător, doamna Ioana BOGDAN nu 
are calitatea de judecător (putând fi cel mult judecător stagiar, ceea ce este 
absurd pentru ÎCCJ) și nu este inamovibilă. Doamna judecător nu satisface 
deci exigențele de legalitate (nefiind judecător), și nici pe cele de 
independență și imparțialitate (nefiind inamovibilă) cerute unei instanțe 
penale. Este necesară administrarea probelor pentru stabilirea actului de 
numire ca judecător a doamnei Ioana BOGDAN (nu ca judecător la ÎCCJ, 
ci ca judecător în sine), în vederea contestării legalității acestuia. 
 

3.10.12. Violarea art. 6 parag. 1 dimensiunea penală și art. 7 
din Convenție - proces inechitabil și condamnare penală fără 
respectarea principiului legalității 
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 În hotărârea de condamnare se vorbește expres de calitatea de Prim-
ministru a inculpatului și de unele acte făcute în această calitate. Este deci 
vorba de o posibilă infracțiune prevăzută la art. 109 alin. (2) din 
Constituție, adică de o faptă săvârșită de un membru al Guvernului în 
exercitarea funcției sale. Urmărirea penală în acest caz nu poate fi cerută 
decât de Camera Deputaților, dată fiind și calitatea de deputat avută de 
inculpat atât la momentul pretinselor fapte, cât și la momentul judecății. Or, 
în cauză nu s-a cerut urmărirea penală de Camera Deputaților. 
 
 Concluzii 
 Motivele invocate la pct. 3.10.1 – 3.10.10 se încadrează, din 
perspectiva legii române, la motivul de recurs prevăzut de art. 3859 alin. 1 
pct. 172 C.proc.pen., hotărârea fiind contrară legii, întrucât legea înseamnă 
și Convenția europeană a drepturilor omului, care, conform art. 11 alin. (2) 
și art. 20 din Constituție, este direct aplicabilă în dreptul intern român, cu 
valoare interpretativă constituțională și forță supra-legislativă. 
 Motivul invocat la pct. 3.10.11 se încadrează, din perspectiva legii 
române, la motivul de recurs prevăzut de art. 3859 alin. 1 pct. 3 C.proc.pen., 
instanța nefiind compusă potrivit legii, din judecători inamovibili, numiți 
prin decret de Președintele României. 
 Motivul invocat la pct. 3.10.12 se încadrează, din perspectiva legii 
române, la motivul de recurs prevăzut de art. 3859 alin. 1 pct. 2 C.proc.pen., 
lipsa cererii de urmărire penală provenind de la singurul subiect calificat 
(Camera Deputaților) însemnând că instanța nu a fost legal sesizată. 
 
 
 
 
 Faţă de cele mai sus arătate vă rugăm să admiteţi recursul conform 
petitului.  
 
 
 
 

Năstase Adrian 
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