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_____ noiembrie 2015 
 

V e r i f i c a t,  

subăaspectulălegalit<Yiiăşiătemeiniciei,ă 

înăconformitateăcuădispoziYiileă 

art.ă328ăalin.ă(1)ădinăCodulădeăProcedur<ă

Penal<ăşi 

art.ă22²ădinăO.U.G.ănr.ă43/2002, 

 
PROCURORăŞEFăSECXIE, 

(…) 
   

 

 

R E C H I Z I T O R I U 

19 noiembrie 2015 

 

 

(…) – procuroră înă cadrulă DirecYieiă NaYionaleă ă AnticorupYie,ă SecYiaă deă
combatereăaăcorupYiei, 

 
Examinândă materialulă deă urm<rireă penal<,ă administrată înă dosarulă cuă

num<rulădeămaiăsus,ăprivindăpeăinculpaYii: 
- OPRESCU SORIN MIRCEA, faМ<ă deă careă s-aă luată m<suraă

arestului la domiciliu, Primară Generală ală Municipiuluiă Bucure群tiă (suspendat), 
cercetatăsubăaspectulăs<vârşiriiă în concurs real a infracYiunilor de luareădeămit<, 
prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 Кi art. 7 lit. a din Legea nr. 
78/2000, sp<lareădeăbaniăprev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, abuză înă
serviciu,ă dac<ă funcМionarulă aă obМinută pentruă sineă sauă pentruă altulă ună folosă
necuvenit, prev. de art. 297 C.pen. cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000, 
precumă群iăconstituireăaăunuiăgrupăinfracYionalăorganizat prev. de art. 367 C.pen., 
cu aplic. art. 38 alin. 1 din acelaşi cod,  

- POPA BOGDAN CORNEL, faМ<ădeăcareăs-aăluatăm<suraăarestuluiă
la domiciliu, fostă directoră ală Centruluiă Culturală Palateleă Brâncovene群tiă deă laă
Por郡ileă Bucure群tiuluiă 群iă ală Administra郡ieiă Cimitireloră 群iă Crematoriiloră Umane,ă
cercetatăsubăaspectulăs<vârşiriiăa patru infracYiuniădeă luareădeămit<ăprev. de art. 
289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, oăinfrac郡iuneăde complicitate la 
luareădeămit<, prev. de art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 
78/2000, dou<ăinfracYiuniădeădareădeămit<, prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 
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din Legea nr. 78/2000, oăinfrac郡iuneădeăcomplicitateălaădareădeămit<, prev. de art. 
48 rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, cinci infracYiuniădeă
traficădeăinfluenY<, prev. de art. 291 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, 
patru infracYiuniădeăsp<lareădeăbani, prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002, 
oă infrac郡iuneăde abuză înă serviciu,ă dac<ă funcМionarulăaă obМinută pentruă sineă sauă
pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 C.pe. cu aplic. art. 132 din 
Legea nr. 78/2000, trei infracYiuniădeăefectuareaădeăoperaYiuniăfinanciare,ăcaăacteă
deă comerY,ă incompatibileă cuă funcYia,ă atribuYiaă sauă îns<rcinarea pe care o 
îndeplineşteă oă persoan<ă oriă încheiereaă deă tranzacYiiă financiare,ă utilizândă
informaYiileă obYinuteă înă virtuteaă funcYiei,ă atribuYieiă sauă îns<rcin<riiă sale,ă înă
scopulă obYineriiă pentruă sineă sauă pentruă altulă deă bani,ă bunuriă oriă alteă foloaseă
necuvenite, înă form<ăcontinuat<,ăprev.ădeăart.ă12ă lit.ăaădinăLegeaănr.ă78/2000ăcuă
aplic.ăart.ă35ăalin.ă1ăC.pen.ă群iăconstituireăaăunuiăgrupăinfracYionalăorganizat prev. 
de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen., 

- STANCAăCRISTIAN,ăzisă„Grenad<”,ă înăstareădeăarest preventiv, 
cercetatăsubăaspectulăs<vâr群iriiăa patru infracYiuniăde complicitateălaăluareădeămit< 
prev. de art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, dou< 
infracYiuniăcomplicitateălaădareădeămit<, prev. de art. 48 rap. la art. 290 C.pen. cu 
aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 Кi constituireă aă unuiă grupă infracYională
organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din acelaşi cod, 

- CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN, înă stareă deă arestă
preventiv, directoră ală Direc郡iei Economice din cadrul aparatului Primarului 
MunicipiuluiăBucure群ti,ăcercetatăsubăaspectulăs<vâr群iriiăinfrac郡iunilorădeă luare de 
mit<, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 Кi 
constituireăaăunuiăgrupăinfracYionalăorganizatăprev. de art. 367 C.pen., cu aplic. 
art. 38 alin. 1 din acelaşi cod, 

- PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA, faМ<ădeăcareăs-
aăluatăm<suraăcontrolului judiciar, director general al Centrului Cultural Palatele 
Brâncovene群tiă deă laă Por郡ileă Bucure群tiului,ă cercetat<ă subă aspectulă s<vâr群iriiă
infrac郡iunilorădeăluareădeămit<, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din 
Legea nr. 78/2000 Кi constituireăaăunuiăgrupăinfracYionalăorganizatăprev. de art. 
367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din acelaşi cod, 

- 訓UPEAL;ă FLORIN, zisă „Sfântu’”,ă înă stareă deă arestă preventiv, 
director la Centrul Culturală Palateleă Brâncovene群tiă deă laă Por郡ileă Bucure群tiului, 
cercetatăsubăaspectulă s<vâr群iriiă infrac郡iunilorădeă luareădeămit<, prev. de art. 289 
alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 Кi art. 41 alin. 1 C.pen. Кi 
constituireăaăunuiăgrupăinfracYionalăorganizatăprev. de art. 367 C.pen., cu aplic. 
art. 38 alin. 1 Кi art. 41 alin. 1 din acelaşi cod, 

- ALBUă ROMEO,ă zisă „Romic<”,ă faМ<ă deă careă s-aă luată m<suraă
arestului la domiciliu,ă cercetată subă aspectulă s<vâr群iriiă a dou< infracYiuniă de 
complicitateă laă sp<lareădeăbani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din 
Legea nr. 656/2002, oăinfrac郡iuneăde complicitateălaăcomplicitateăălaădareădeămit< 
prev. de art. 48 rap. la art. 48 rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 
78/2000ă 群iă constituireă aă unuiă grupă infracYională organizată prev. de art. 367 
C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din acelaşi cod, 

- NIЛ;ă ION,ă zisă „Ochelaristu’”, cercetată subă aspectulă s<vâr群iriiă aă
dou< infracYiuniădeăcomplicitateălaăsp<lareădeăbani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la 
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art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 Кi constituireă aă unuiă grupă infracYională
organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din acelaşi cod, 

- BENGALICI CLAUDIU, zis „Ben”,ă înă stareă deă arestă preventiv, 
cercetată subă aspectulă s<vâr群iriiă a trei infracYiuniă de complicitateă laă sp<lareă deă
bani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 Кi 
constituireăaăunuiăgrupăinfracYionalăorganizatăprev. de art. 367 C.pen., cu aplic. 
art. 38 alin. 1 din acelaşi cod, 

 
 

EXPUNăURM;TOARELE: 
 
 I. SITUAXIAăDEăFAPT 
Înă esenY<, inculpa郡iiă suntă acuza郡iă c<ă auă înfiin郡ată (POPAă BOGDANă

CORNEL),ărespectivăauăaderată(to郡iăceilal郡i)ăla unăgrupăinfrac郡ionalăorganizat,ăpe 
care de la finalul anului 2013 l-a condus inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA, 
avândă caă scopă s<vâr群ireaă deă infrac郡iuniă deă corup郡ie,ă maiă precisă dareă 群iă luareă deă
mit<,ădinăsumeăproveniteădinăbugetulăMunicipiuluiăBucure群ti. 

Înă cursulă anuluiă 2013, sprijinit de implicarea inculpatului OPRESCU 
SORINă MIRCEAă prină rela郡iaă apropiat<ă dezvoltat<,ă inculpatul POPA BOGDAN 
CORNEL a pretins 群iăaăprimităsume de bani de la martorii denun郡<tori,ăcuătitlulădeă
mit<ă 群iă pre郡ă ală influen郡eiă asupraă inculpa郡iloră OPRESCUă SORINă MIRCEAă 群i 
CONSTANTINESCUăMIRCEAăOCTAVIAN,ăpentruăcaă societateaădenun郡<toareă
s<ă încheieă 群iă s<ă derulezeă apoiă cuă C.C.P.B.P.B.ă acordul cadru nr. (...).04.2013. 
Aceste sume au fost primite prin pl<郡i deălaăsocietateaădenun郡<toareăatâtăc<treă(1) 
S.C. (...) S.R.L. condus< de POPA BOGDAN CORNEL prin intermediul 
inculpatului ALBU ROMEO 群iă deă acoloă c<treă dou<ă societ<郡iă controlateă deă
inculpatulă NI軍;ă ION,ă câtă 群iă (2) directă c<treă societ<郡ileă controlateă deă ultimulă
inculpat,ă înă bazaă unoră documenteă completă fictive.ă Înă toateă cazurile,ă NI軍;ă ION 
ob郡ineaădinăsociet<郡ileă controlateă sumaă înănumerar,ăpeă careăoă remiteaă luiăALBUă
ROMEO pentru POPA BOGDAN CORNEL. 

Înă cursulă anuluiă 2014, sub conducerea inculpatului OPRESCU SORIN 
MIRCEA care l-a numit director la A.C.C.U., desemnând la conducerea 
C.C.P.B.P.B.ăpersoaneăobedienteăfa郡<ădeăPOPAăBOGDANăCORNELă群iăimpunândăă
introducereaăînăgrup,ăangajareaălaăA.C.C.U.ă群iăpromovarea inculpatului STANCA 
CRISTIAN, inculpatulăPOPAăBOGDANăCORNELăaăpretinsă群iăaăprimităsumeădeă
baniă deă laă martoriiă denun郡<tori,ă cuă titlulă deă mit<ă 群iă pre郡ă ală influen郡eiă asupraă
inculpa郡iloră OPRESCUă SORINă MIRCEAă 群iă CONSTANTINESCUă MIRCEAă
OCTAVIAN,ăpentruăcaăsocietateaădenun郡<toareăs<ă încheieă群iăs<ăderulezeăapoiăcuă
C.C.P.B.P.B. acordul cadru nr. (...).01.2014,ădară群iălucr<rileăaferenteăpentruădou<ă
din contractele subsecvente acordului cadru nr. (...).05.2014ă încheiată întreă
A.C.C.U.ă 群iă S.C.ă (...) S.R.L., condus<ă deă POPAă BOGDANă CORNELă prină
intermediul inculpatului BENGALICI CLAUDIU. Sumele au fost primite (1) prin 
pl<郡iădeălaăsocietateaădenun郡<toareăatâtăc<treăaceea群iăS.C.ă(...) S.R.L. înăcondi郡iileă
din 2013, (2) directăc<tre una din societ<郡ile controlateădeăinculpatulăNI軍;ăION,ă
(3) c<treă oă societateă controlat<ă deă BENGALICIă CLAUDIU,ă respectiv (4) prin 
simpla re郡inereăa sumelor la S.C. (...) S.R.L. de c<treăBENGALICIăCLAUDIU,ăînă
baza unor documente complet,ă respectivă par郡ial fictive,ă dară 群iă (5)ă prină plataă deă
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c<treă societateaă denun郡<toareă aă contravaloriiă unoră bunuriă 群iă serviciiă pentruă
restaurantulăsociet<郡iiă laăcareăesteăasociat<ăso郡iaă luiăPOPAăBOGDANăCORNEL. 
Înătoateăcazurile,ăNI軍;ăIONă群iăBENGALICIăCLAUDIUăob郡ineau din societ<郡ileă
controlateă sumeleă înă numerar (inclusivă celeă re郡inute), pe care le remiteau lui 
ALBU ROMEO pentru POPA BOGDAN CORNEL.  

Înă cursulă anuluiă 2015, sub conducerea inculpatului OPRESCU SORIN 
MIRCEAă careă aă numită laă conducereaă C.C.P.B.P.B.ă persoaneă obedienteă fa郡<ă deă
POPA BOGDAN CORNEL, înăleg<tur<ăcontractul subsecvent nr. (…) înregistrată
sub nr. (...).05.2015: 

- inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA a primit de la POPA 
BOGDAN CORNEL o parte din suma pretins< necuvenit de acestaă 群iă deă
STANCAăCRISTIANădeălaăsocietateaădenun郡<toare,  

- inculpatul CONSTNTINESCU MIRCEA OCTAVIAN a primit de la 
POPA BOGDAN CORNEL oăparteădinăsumaăpretins<ănecuvenitădeăacestaă群iădeă
STANCAăCRISTIANădeă laăsocietateaădenun郡<toare 群iăpeăcareăPOPAăBOGDANă
CORNEL o primise cu ajutorul inculpatului ALBU ROMEO 

- inculpa郡iiă PETROIă AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELAă 群iă
訓UPEAL;ă FLORINă au acceptat propunerea inculpatului POPA BOGDAN 
CORNELă deă aă primiă mit<ă oă sum<ă deă bani, pentruă plataă c<reiaă aă insistată 群iă
inculpatul STANCA CRISTIAN, din care au primit o parte 

- inculpa郡iiă POPAă BOGDANă CORNELă 群iă STANCAă CRISTIANă au 
pretins 群iăpentruăeiăoăsum<ădeăbani,ădinăcareăalădoileaăaăprimităoăparteăpeăcareăceiă
doiăauăîmp<r郡it-o. 

Înăcazulăinculpatului OPRESCU SORIN MIRCEA, primirea sumei a avut 
leg<tur<ă群iăcuămenYinerea lui POPA BOGDAN CORNEL înăfunc郡iaădeădirectorălaă
A.C.C.U.,ă cuă luareaă înă considerareă aă posibilit<郡iiă numiriiă sale ca director la 
A.L.P.A.B.,ăde群iă群tiaăc<ăacestaăcomiteăinfrac郡iuniădeăcorup郡ie,ătoateăprinăînc<lcareaă
atribuYiiloră saleă legale referitoareă laă proceduraă deă eliberareă dină funcYieă aă
conduc<torilorăinstituYiilorăpubliceădeăinteresălocal. 

Dincolo de aceste sume primite de inculpa郡iă directă înă numerar, pe 
parcursul anului 2015 inculpatul POPA BOGDAN CORNELă aă continuată s<ă
primeasc<ă deă laă societateaă denun郡<toareă sumeă deă baniă re郡inuteă deă inculpatul 
BENGALICI CLAUDIU înă S.C.ă (...) S.R.L. înă leg<tur<ă cu lucr<rileă executateă
pentru dou<ădinăcontracteleăsubsecventeăacordului cadru nr. (...).05.2014ăîncheiată
întreăA.C.C.U.ă 群iăS.C.ă (...) S.R.L., condus<ădeăPOPAăBOGDANăCORNELăprină
intermediul inculpatului BENGALICI CLAUDIU. 

Înăcursulăaniloră2014ă群iă2015,ăcaădirectorălaăA.C.C.U.ăcareăprimeaămit<ădină
derularea acordului cadru nr. (...).05.2014ă încheiată întreă institu郡ie 群iă S.C.ă (...) 
S.R.L., condus<ă deă tot de POPA BOGDAN CORNEL prin intermediul 
inculpatului BENGALICI CLAUDIU,ă primulă aă încheiată acteă adi郡ionaleă laă celeă
patru contracte subsecvente acordului cadru prin care a majorat valoarea acestora 
dep<群indă plafonulă valorică maximă ală acorduluiă cadru,ă cuă înc<lcareaă prevederiloră
contrare exprese din acesta. 

Înă plus,ă de群iă aveaă calitateaă deă directoră laă A.C.C.U.,ă POPAă BOGDANă
CORNELăaăcondusăînăperioadaă29.08.2014ă– 23.08.2015,ă群iăactivitateaăS.C.ă (...) 
S.R.L.,ăsemnândădou<ăacorduriăcadruăîntreăA.C.C.U.ă群iăaceast<ăsocietate,ătotodat<ă
conducândăînăperioadaă15.01.2013ă– 23.08.2015,ă群iăactivitateaăS.C.ă(...) S.R.L. 
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Structuraă ini郡ial<ă aă grupuluiă eraă simpl<ă 群iă perfectă adaptat<ă scopului 

urm<rit,ă presupunândă doară un lider (directorulă institu郡ieiă publiceă cu rol de 
autoritateăcontractant<,ăcalitateăînăcareădispuneaădeăinfluen郡aănecesar< determin<rii 
câ群tig<torului uneiă proceduriă deă achizi郡iiă publice, dară 群i dreptul de a semna 
acordurileă cadruă 群iă contractele),ă conduc<toriă deă societ<郡iă private careă doreauă s<ă
executeă lucr<ri,ă precumă 群iă oă sum<ă deă apropia郡iă aiă liderului careă s<-l ajute, prin 
documenteă fictiveă 群iă societ<郡iă f<r<ă activitate,ă s<ă ob郡in<ă înă numerar,ă într-oă form<ă
aparentălegal<,ămitaăpl<tit<ădeăcontractoriiăpriva郡i. 

Peă m<sur<ă ceă alteă persoane,ă sesizândă activitateaă grupului,ă auă aderată laă
acestaă înă vedereaă ob郡ineriiă unoră foloaseă materiale,ă înă paralelă cuă demersurileă
lideruluiă înă vedereaă extinderiiă activit<郡iiă pentruă m<rireaă mitei,ă structuraă 群iă
func郡ionalitateaăgrupului au suferit modific<ri,ăculminândălaăfinalulăanuluiă2013ăcuă
instalareaăunuiănouă lideră (群efulăautorit<郡iiăpubliceă localeăexecutive),ăcreareaăunuiă
e群alonădeă„secunzi”ăaiăs<iă (oăpersoan<ădeă încredereă群iă fostulă lider),ădară 群iăa unui 
palier mai larg al factorilor de decizie necesariădinăalteăinstitu郡ii. 

 
* 

*  * 
 
Prezenta cauza s-aă constituită înă bazaă denunYului formulată laă DirecYiaă

NaYional<ăAnticorupYieă– SecYiaădeăcombatereăaăcorupYieiălaădataădeă31.03.2015 de 
c<treădenun郡<toriiăS.C. (...) S.R.L. ((...)), (...), (...) şiă(...),ăcuăprivireălaăs<vârşireaăde 
c<treă POPAă BOGDANă CORNEL,ă ALBUă ROMEO,ă STANCAă CRISTIAN,ă
BENGALICIăCLAUDIUă群iăNI軍;ăIONăaăinfracYiunilorădeăluareădeămit< prev. de 
art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, traficădeăinfluenМ< 
prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, complicitate la luare 
deămit< prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din 
Legea nr. 78/2000, complicitateălaătraficădeăinfluenY< prev. de art. 48 alin. 1 rap. 
la art. 291 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 12 lit. a din 
Legeaănr.ă78/2000ăşiăsp<lareădeăbani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 
656/2002. 

Înă denunYă ((…)) s-aă învederat,ă înă esenY<,ă c<ă înă anulă 2013,ă înă timpă ceă
elaborau studiul de fezabilitate pentru lucr<rileă deă reparareă aă aleiloră dină curtea 
C.C.P.B.P.B.,ă directorulă generală ală institu郡iei,ă inculpatulă POPAă BOGDANă
CORNEL, le-aăpropusămartorilorădenunY<toriăs<ăexecuteăeiălucr<rile,ăurmândăcaăînă
valoareaă contractuluiă s<ă fieă inclusă ună procent de 10% din toata suma pentru 
Primar si 5% pentru directorul economic. De asemenea dină pl<郡ile efectuate de 
C.C.P.B.P.B. prin inculpat, martorii denunY<toriăsaăscad< cheltuielileă群i profitul lor 
(aproximativă25șădinăîntregul profit),ăurmândăcaădiferen郡aăs<ăo transfere c<tre o 
societate comercialaă indicat< de inculpat. Înă schimbulă sumeloră cerute,ă POPAă
BOGDAN CORNEL urmaă s<ă facilitezeă câ群tigareaă contractului,ă s<ă determine 
angaja郡ii din subordine sa accepte documenta郡ia de atribuire propusa de martorii 
denunY<tori, pe care o va aproba. Înăplus, POPA BOGDAN CORNEL le-a mai 
spus ca va aprobaă群i efectua pl<郡ile foarte repede raportat la momentul factur<rii. 
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Înă bazaă acorduluiă cadruă nr.ă (...).04.2013ă încheiată întreă societateaă
denun郡<toareă 群iă C.C.P.B.P.B., au fostă încheiateă maiă multeă contracteă 群i,ă pentruă
lucr<rileăexecutate,ăsocietateaădenun郡<toareăaăprimităînătotalăsumaădeă4.649.868,72 
leiă cuă totă cuă TVA,ă dină careă aă achitată cuă titlulă deă mit<ă c<treă POPAă BOGDANă
CORNELă înă totală sumaădeă2.291.004,38ă lei,ă înăconturile societ<郡iloră indicateădeă
acesta (S.C. (...) S.R.L. - (…)ă, S.C. (...) S.R.L. – (...) 群iăS.C.ă(...) S.R.L. - (...)). 

La finalul anului 2013 POPA BOGDAN CORNEL le-a propus 
denunY<toriloră s<ă reabilitezeă zidulă deă împrejmuireă deă laă Palatulă Mogo群oaiaă 群iă
Cavoul Bibescu,ă propunândă acela群iă modă deă colaborareă caă laă contracteleă deă
repara郡iiăalei. POPA BOGDAN CORNEL i-aăsolicitatămartoruluiădenun郡<toră (...) 
suma de 400.000 Euro cu scopul de a o da Primarului pentru a fi de acord cu 
lucrareaă 群iă cuă prindereaă înă bugetă a sumeiă solicitateă pentruă execu郡ia lucr<rilor, 
avândăînăvedereăc<ăarăfiăfost 群i alte persoane interesate de execu郡ia acestei lucr<ri. 
Cumămartorulădenun郡<torăaărefuzatădeoareceănuăde郡ineaăsuma,ăinculpatulăaăsus郡inută
c<ăaărezolvatăelăcuăPrimarulă群iăacesta din urm<ăesteădeăacord,ăîns<ădinăsumeleăceăîiă
vorăreveniăvaădaă5ș,ăraportatălaăvaloareaăfiec<reiăpl<郡i,ădirectoruluiăeconomicădină
cadrulăPrim<rieiăMunicipiuluiăBucure群ti,ăpentruăaăefectuaăpl<郡ile. 

Proceduraă deă achizi郡ieă public<ă aă fostă câ群tigat<ă deă S.C.ă (...) S.R.L., 
semnându-se acordul cadru nr. (...).01.2014,ă înă bazaă c<ruiaă auă fostă încheiateă
contracteă subsecventeă înăvaloareă total<ădeă17.092.610,70ă leiă cuă totă cuăTVA,ădină
care suma de 6.389.226,29 aă fostă pl<tit<ă luiă POPAă BOGDANă CORNEL,ă dreptă
mit<,ătot prin societ<郡iăindicateădeăel:ăS.C.ă(...) S.R.L.ă(fost<ăS.C.ă(...) S.R.L.), S.C. 
(...) S.R.L.ă 群iă S.C.ă (...) S.R.L. Oă parteă dină mit<ă auă fostă achitat<ă deă societateaă
denun郡<toareăprinăplataăcontravaloriiăunorăbunuriă群iăserviciiăînăvedereaăamenaj<riiă
restaurantuluiă„(...)”,ălaăcareăesteăasociatăNicoletaăPopa,ăso郡iaăinculpatului.  

Deoarece martoriiă denun郡<tori auă solicitată caă înă viitoră societ<郡ileă peă careă
POPAăBOGDANăCORNELăleăindicaăpentruăplataămitelorăs<ăexecuteăoăparteădină
lucr<ri, în sensul de a avea personal angajat 群i intr<ri de materiale sau 
subcontractan郡i, ceea ce s-aă 群iă întâmplată par郡ial,ă S.C. (...) S.R.L.ă subcontractândă
execu郡iaă lucr<rilor,ă înă timpă ceă S.C.ă (...) S.R.L. a angajat formal personal al 
societ<郡iiădenun郡<toare,ăachitândă群iăfacturileăunoraădintreăfurnizorii de materiale. 

Laă începutulă anuluiă ă 2014,ă dup<ă ceă aă ajunsă directoră laă A.C.C.U.,ă POPAă
BOGDAN CORNEL le-aăspusămartorilorădenun郡<toriăc<ăinstitu郡iaăareăaprobateă4 
proiecteăpentruăextindereaăre郡elei de alimentare cu ap< 群iăpentruădrenareaăapelorăîn 
excesă dină 4ă cimitire,ă întrebându-i dac<ă vor s< le execute,ă în condi郡iile din anii 
preceden郡i. 

Cumămartoriiădenun郡<toriăauăpropusăs<ăcâ群tigeăalt<ăsocietateăacordulăcadruă
群iă s<ă subcontractezeă c<treă martoriiă denunY<toriă execu郡iaă lucr<rilor,ă variant<ă
acceptat<ă deă POPA BOGDAN CORNEL, ce a propus S.C. (...) S.R.L. Dup< 
atribuireaăacorduluiăcadruădeălucr<ri, martoriiădenun郡<toriăauăaflatădeălaăinculpatăc<ă
acestaăaădecisăs<ătransfereăS.C.ă(...) S.R.L.ă(fost<ăS.C.ă(...) S.R.L.)ăc<treăinculpatulă
BENGALICI CLAUDIU, pentru a nu mai exista o leg<tur<ă întreă POPAă
BOGDANăCORNELă群i S.C. (...) S.R.L.. Pe BENGALICI CLAUDIU inculpatul 
POPA BOGDAN CORNEL îlăcunoscuseăprină intermediulă luiă (...) (administrator 
al S.C. (...) S.R.L.,ă careă laă rândul sau avea contracte ale c<ror beneficiari 
cuprindeau 群i institu郡iile la care POPA BOGDAN CORNEL era director. Cum 
martoriiă denun郡<toriă auă refuzată solicitareaă luiă POPAă BOGDANă CORNELă deă aă
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negociaă cuă BENGALICIă CLAUDIUă nivelulă „comisionului”ă peă careă acestaă dină
urm<ăurmaăs<-lăperceap<ăpentruăaceast< activitate, au aflat în cursul anului 2015 
deălaăPOPAăBOGDANăCORNELăc<ăacestaăarăfiădeă15% din valoarea încas<rilor, 
constatând c< BENGALICI CLAUDIU 群tia de 13.5%. 

Avândăînăvedereăc<,ălaăacelămoment,ămartoriiădenun郡<toriăîiămaiă„datorau”ă
inculpatului POPA BOGDANă CORNELă oă parteă dină mitaă pentruă lucr<rileă laă
„gard”, s-aăconvenităc<ădinăexecu郡iaălucr<rilorădeă„ap<ă群iăcanal”ăvorăîncasaăoăsum<ă
maiămic<ădecâtăceaălaăcareăarăfiăfostăîndrept<郡i郡i. 

Peă parcursulă anuluiă 2014,ă societateaă denun郡<toareă aă aflată c<ă S.C.ă (...) 
S.R.L.ănuăaăînregistratăfacturaăemis<ălaăfinalulăanuluiă2013ă群i,ăcomunicându-i acest 
aspect inculpatului POPA BOGDAN CORNEL, acesta l-aă trimisă s<ă discuteă cuă
(…),  administratorul S.C. (...) S.R.L.ă (societateă controlat<ădeăPOPAăBOGDANă
CORNEL),ăconstatându-seăc<ă群iăaceast<ăsocietateăaăf<cutăpl<郡iăc<treăaceea群iăS.C.ă
(...) S.R.L. POPA BOGDAN CORNEL i-aă cerută persoaneiă saleă deă încredere,ă
ALBUăROMEO,ăs<ăîl cheme pe „Ochelarist”,ămartoriiădenun郡<toriăconstatând c<ă
pe acesta dinăurm< îlămai v<zuser<ăînainte,ăîn biroul inculpatului POPA BOGDAN 
CORNEL de la C.C.P.B.P.B.  

Înădiscu郡iaăce a urmat,ă „Ochelaristul”ă le-a spus martorilorădenun郡<toriă c<ă
nu mai poate s<ăînregistreze factura deoarece persoana care administra societatea 
ar fi „plecat<”,ăîns<ăvaăvedeaăce face. 

Înă perioadaă iulie-august 2014, urmare a unei adrese de la Administra郡iaă
Finan郡elorăPubliceăaăSectoruluiă3ălegat<ădeăS.C.ă(...) S.R.L., la cererea martorilor 
denun郡<tori, POPA BOGDAN CORNEL l-a chemat din nou peă„Ochelarist”, care 
le-a comunicat c< nu e nicio problem<,ădeoareceăaă„rezolvat”ămaiămulteăcontroale 
veniteăpeărela郡iaăcuăS.C.ă(...) S.R.L.,ăatâtăpentruăsocietateaăsa,ăcâtă群iăpentruăaltele. 

Înă plus,ă înainteă deă s<rb<torileă deă Cr<ciună dină anulă 2014,ă martoriiă
denun郡<tori,ăPOPAăBOGDANăCORNEL,ăALBUăROMEO,  „Grenad<”ă群iăal郡iiăauă
plecat la Viena. Anterior, la cererea lui POPA BOGDAN CORNEL, (...) aăf<cut o 
estimareădeăpre郡ăpentruălucr<rileădeărepara郡iiăaleăaleilorădinăcimitirele.ăăÎnătimpăceă
se aflau la Viena, POPA BOGDAN CORNEL le-aăspusămartorilorădenun郡<toriăc<ă
trebuieăs<ăseăîntâlneasc<ăcuăOPRESCUăSORINăMIRCEAăpentruăaădiscuta,ăprintreă
altele,ă deă lucr<rileă deă reparareă aă aleiloră dină cimitire.ă Acela群iă inculpată aă întrebată
martoriiădenun郡<toriădac<ăsumaădeă1.000.000ăeuroăarăfiăpotrivit<ăs<ăi-oăpropun<ăluiă
OPRESCUăSORINăMIRCEAăcaă s<ă fieădeăacordăcuăacesteă lucr<riă 群iăcuăalocareaă
fonduriloră solicitate.ă Înă cursulă dup<-amiezii din a doua zi de vizita, POPA 
BOGDAN CORNEL s-aă desp<r郡ită deă grup,ă caă s<ă seă întâlneasc<ă cuă OPRESCUă
SORINă MIRCEA,ă laă întoarcereă comunicându-le c<ă acestaă dină urm<ă aă fostă deă
acord,ăastfelăc<ăvaădemaraăproceduraădeăachizi郡ieăpublic<.  

Laă începutul anului 2015, ca director la A.C.C.U., POPA BOGDAN 
CORNEL a atribuit c<tre o asociere din care f<cea parte 群i S.C. (...) S.R.L. 
(societateăpeăcareăînăfapt totăinculpatulăoăadministreaz<) un acord cadru de servicii 
de administrare a cimitirelor 群iăamenajareă群i între郡inereă  spa郡ii verzi cu o valoare 
totala de 74.400.000 lei. Înă aceast<ă societateă figureaz<ă asocia郡iă cumnatul lui 
ALBU ROMEO, fost angajat al S.C. (...) S.R.L. ,ădară群i cumnatul lui STANCA 
CRISTIAN, zis „Grenada”, fost 群ofer al lui OPRESCU SORIN MIRCEA 群i 
angajat al A.C.C.U.  
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În aceasta perioada POPA BOGDAN CORNEL, ca director la A.C.C.U., a 
atribuit acordul cadru de repara郡ii,ă reabilitareă群i între郡inere alei din cimitire c<treă
aceea群iăsocietate. 

Înă concret,ă probeleă administrateă înă cauz<ă auă confirmată susYinerileă
martorilor denunY<tori. 

 
 

* 
     *  * 

 
Înă cursulă urm<ririiă penaleă auă fostă administrateă mijloace de prob< ce au 

confirmată fapteleăar<tateă înădenun郡,ă rezultândăc<ă înăperioadaă2013-2015 un grup 
infrac郡ională bineă organizată aă înfiin郡ată înă administra郡iaă local<ă dină Municipiuluiă
Bucure群tiă ună sistemă prină careă operatoriiă economiciă careă doreauă s<ă primeasc<ă
contracteădinăparteaă institu郡iilorăpubliceăconduse de POPA BOGDAN CORNEL 
trebuiaăs<ăremit<ăo parte din profitul brut realizatădinăexecu郡iaăaceluiăcontract,ăcuă
titlulădeămit<,ăluiăPOPAăBOGDANăCORNELăpentruăfactoriădeădecizieădinăcadrulă
aparatuluiăPrimaruluiăMunicipiuluiăBucure群ti,ăcuătitlulădeămit<,ăastfel: 
- Executantul p<stra pentru sine  între 30% şi 33% din profitul brut 
- diferenYa de profit reprezenta mit< Кi a fost solicitat< pentru trei destinaYii: 

 10% din valoarea contractului, pentru OPRESCU SORIN MIRCEA, 
ca Primar al Municipiului BucureКti (Primarul), 

 5% din valoarea contractului, pentru CONSTANTINESCU MIRCEA-
OCTAVIAN, Director DirecМiei economice în cadrul aparatului Primarului 
Municipiului BucureКti (directorul economic), 

 Restul era mita pentru POPA BOGDAN CORNEL, director la 
Centrul Cultural PalateleăBrâncovene群tiădeălaăPor郡ileăBucure群tiuluiă(C.C.P.B.P.B.)ă
înă perioadaă 2013ă - 06.12.2013ă 2014ă 群iă laă Administra郡iaă Cimitireloră 群iă
Crematoriiloră Umaneă (A.C.C.U.)ă dup<ă dataă men郡ionat<ă 群iă pân<ă laă dataă deă
16.09.2015. 

 „Profitul brut”ălaăcareăs-aăf<cutăreferireăanteriorănuăseăstabileaăcuăluareaăînă
considerareă aă taxeloră 群iă impoziteloră careă urmauă aă fiă achitateă deă societateaă
denun郡<toareă(TVA,ăimpozităpeăprofit),ăacesteaăurmândăaăfiăsuportateăexclusivădeă
societateaădenun郡<toareădinătreimeaăceăîiărevenea. 

Potrivit sus郡inerilorăini郡ialeăf<cuteădeăPOPAăBOGDANăCORNELăînăanulă
2013,ă laă începutulă colabor<riiă infracYionaleă cuă martoriiă denun郡<tori,ă pentruă mitaă
solicitat<ă elă urmaă s< facilitezeă câ群tigareaă contractului,ă s<ă vorbeasc<ă cuă angaja郡iiă
din subordine sa accepte documenta郡iaă deă atribuireă propusaă deă martoriiă
denunY<tori,ădară群iăs<ăoăaprobeăpersonal,ăprecumă群iăs<ăaprobeă群iădispun<ăefectuareaă
pl<郡iiă facturilorăemiseădeăsocietateaădenun郡<toareăfoarteărepedeăfa郡<ădeămomentulă
factur<rii. 

Înă ceeaă ceă îiă prive群teă mitaă cerut<ă de POPA BOGDAN CORNEL pentru 
OPRESCUă SORINă MIRCEAă 群iă CONSTANTINESCUă MIRCEA-OCTAVIAN, 
primul le-aă comunicată martoriloră denun郡<toriă c<,ă înă schimbulă acestoră bani,ă
Primarul va fi de acord caă execu郡iaă lucr<riloră s<ă fieă f<cut<ă deă c<treă societateaă
denun郡<toareăînătimpăce,ăînăschimbulămiteiăsale,ădirectorulăDirec郡ieiăEconomiceăva 
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aviza virarea cuărapiditateădinăbugetulăMunicipiuluiăBucure群tiăc<treăC.C.P.B.P.B.ă
aăsumelorănecesareăpl<郡iiălucr<riloră群i,ăimplicit,ăc<treămartoriiădenun郡<tori.ăAcela群iă
POPA BOGDAN CORNEL a cerută caă mitaă pentruă Primară 群iă pentruă directorulă
Direc郡ieiăEconomiceăs<-iăfieăremis<ătotălui,ăpentruăaăoădaăceloră„îndrept<郡i郡i”. 

Potrivită acesteiă înYelegeri,ă acceptat<ă deă martoriiă denun郡<tori,ă auă fostă
derulateăunănum<rădeăpatruăactivit<YiăinfracYionaleăsui generis, astfel: 

- dou<ăacorduriăcadruăîncheiateăîntreăpersoanaăjuridic<ădenunY<toareăşiă
C.C.P.B.P.B.,ă unulă înă lunaă aprilie 2013 (negociat,ă semnată şiă derulată câtă timpă
POPAă BOGDANă CORNELă eraă directoră ală acesteiă instituYii)ă şiă unulă înă lunaă
ianuarie 2014 (negociatăînăcâtătimpăacestaăeraădirectorăalăinstituYiei,ădarăsemnatăşiă
derulată dup<ă ceă POPAă BOGDANă CORNELă ă devenită directoră laă A.C.C.U.),ă
numiteăînămodăobişnuită„aleile”,ărespectivă„gardul”; 

- dou<ă subcontract<riă aă dou<ă dină contracteleă subsecventeă acorduluiă
cadruă încheiată întreăA.C.C.U.,ăprinădirectorăPOPAăBOGDANăCORNEL,ăşiăS.C.ă
(...) S.R.L.,ăaăc<reiăactivitateăesteăcondus<ătotădeăPOPAăBOGDANăCORNEL,ăprină
inculpatulă BENGALICIă CLAUDIUă (lucr<rileă deă „ap<ă şiă canal”),ă respectivă celeă
pentruălucr<rileădeălaăcimitirele Ghenceaă群iăMetalurgiei; 

- ună contractă subsecventă încheiată întreă societateaă denunY<toareă şiă
C.C.P.B.P.B.ăînăbazaăceluiăde-alădoileaăacordăcadruămenYionatămaiăsusă(lucr<rileălaă
„restulădeăgardădeălaăMogoşoaia”ăoriă„parteaăaădouaădeăgard”). 

A群aă cumă aă eviden郡iată probatoriulă administrat,ă grupulă infrac郡ională aă fostă
constituităavândăurm<toareaăstructur<: 

- lider - directorulă institu郡ieiă publiceă avândă rolulă deă autoritateă
contractant< 

- e群alonulă persoaneloră necesare,ă formată dină treiă paliere:ă celă ală
executan郡ilorăcontractelor,ăcelăalăpersoanelorănecesareăintr<riiălideruluiăînăposesiaă
efectiv<ăaămitei,ăprecumă群iăcelăalăfactorilorădecizionaliănecesariădinăalteăinstitu郡ii,ă
reprezentândă persoaneleă careă aveauă a群tept<riă caă liderulă s<ă leă remit<ă oă parteă dină
mit<,ă pentruă aă asiguraă condi郡iileă necesareă continu<riiă activit<郡iiă infrac郡ionaleă
(p<strareaă postului,ă aprobareaă 群iă finan郡areaă lucr<riloră careă s<ă fieă atribuiteă
executan郡ilor),ădară 群iăpentruăcreareaăunorăcondi郡iiă chiarămaiă favorabileă activit<郡iiă
grupuluiă (extindereaă activit<郡ii,ă virareaă cuă preferin郡<ă aă sumeloră necesareă pl<郡iiă
lucr<rilorăexecutan郡iloră群i,ăimplicit,ăaămitei,ăetc.). 

Începândă dină lunaă decembrieă 2013,ă razaă deă ac郡iuneă aă grupuluiă aă fostă
extins<ăprinăincludereaăuneiănoiăinstitu郡iiăpublice,ădară群iăprinăînlocuireaăvechiuluiă
lider,ăceeaăceăaădeterminatămodific<riăaleăstructuriiăgrupului,ăastfel: 

- lider – autoritateaăexecutiv<ăaăMunicipiuluiăBucure群ti 
- e群alonulă decizională (secundar),ă formată dină persoaneleă careă asigurauă

rela郡ionarea,ădeăobiceiăindirect<,ăîntreălideră群iăe群alonulăter郡iar 
- e群alonulăpersoanelorănecesareă(ter郡iar),ăformatădinăacelea群iătreiăpaliereă

men郡ionateămaiăsus,ăcuămen郡iuneaăc<ăpalierulăfactorilorădeădecizieănecesariădinăalteă
institu郡iiă aă avută doară rolulă deă aă asiguraă condi郡iiă favorabileă activit<郡iiă grupuluiă
(continuareaăactivit<郡iiăînăvecheaăinstitu郡ieăpublic<,ărespectivăvirareaăcuăpreferin郡<ă
aăsumelorănecesareăpl<郡iiălucr<rilorăexecutan郡iloră群i,ăimplicit,ăaămitei). 

 
Cuăprivireălaăexpunereaăceăvaăfiăf<cut<ăînăcontinuare,ătrebuieăar<tateădeălaă

începutăurm<toarele: 
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- men郡iunileăf<cuteăcuăprivireălaăremitereaădeămit<ăînăaniiă2013ă群iă2014ă
deă c<treă POPAă BOGDANă CORNELă 群i/sauă STANCAă CRISTIANă c<treă
OPRESCUă SORINă MIRCEAă 群i/sauă CONSTANTINESCUă MIRCEAă
OCTAVIAN nuă auă înă vedere unaă oriă maiă multeă infrac郡iuniă deă corup郡ieă pentru 
care ace群tiaăs<ăfieătrimi群iăînăjudecat< prin prezentul rechizitoriu 群i care, astfel, s<ă
formezeăobiectăalăsesiz<riiăinstan郡ei,ăde群iăauăformatăobiectăalăcercet<rilorăefectuate 

- acesteă men郡iuniă suntă f<cuteă înă vederea demonstr<riiă îndepliniiă
cerin郡eiă esen郡ialeă aă urm<ririiă deă fiecareă inculpat,ă înă ac郡iunileă saleă coordonateă cuă
ceilal郡iă membriă aiă grupului,ă aă „scopului”ă infrac郡iuniiă deă constituireă aă unuiă grupă
infrac郡ionalăorganizatăprev<zutăînăart.ă367ăalin.ă6ăC.pen.,ăca element constitutiv al 
acesteiăinfrac郡iuni;  

- cum urm<rireaă unuiă scopă nuă esteă echivalent<ă cuă ob郡inereaă
concretiz<rii,ăpentruăsine,ăaăaceluiăscop,ămen郡iunileăcuăprivireălaăurm<rireaădeăc<treă
uniiăinculpa郡iăaălu<riiădeămit<,ăcaăscop,ănuăesteăechivalent< cuăîns<群iăluareaăei; 

- de群iă aspecteleă privindă descriereaă 群i activitateaă grupuluiă infrac郡ională
organizată auă fostă tratateă distinctă deă activitateaă infrac郡ional<ă careă intraă înă scopulă
urm<ritădeăgrup,ăîntrep<trunderea natural< întreăceleădou<ăfaceăcaămare parte din 
probatoriul peăcareăseăsprijin<ăceleădou<ăseturiădeăacuza郡iiăaferentăcâteăunuiăanăs<ă
fieă acela群iă circumstan郡eă înă care,ă înă vedereaă evit<riiă repeti郡iilor,ă acestaă aă fostă
men郡ionatăoăsingur<ădat<ă 

- situa郡iaă expus<ă anterioră esteă foarteă asem<n<toareă cuă ceaă aă descrieriiă
activit<郡iiă grupuluiă infrac郡ională organizată înă fiecareă an;ă astfel,ă înă privin郡aă aniloră
2014ă 群iă 2015,ă pentruă evitareaă repeti郡iilor,ă nuă auă maiă fostă men郡ionateă aceleă
caracteristiciă(implicităniciăprobele)ăcareăauăr<masălaăfelăcuăceleădinăanulă2013 

- deăaltfel,ăexaminareaăactelorădosaruluiădemonstreaz<ăc<ănuăa existat o 
suprapunereă perfect<ă întreă perioadaă derul<riiă activit<郡iiă infrac郡ionaleă aă grupului,ă
ceaăcareăintraăînăscopulăgrupuluiă群iălimiteleăunuiăanăcalendaristic,ăîmp<r郡ireaăfiindă
empiric<. 

 
 
 

I. Activitatea din anul 2013 
1. Descriereaă群iăactivitateaăgrupuluiăinfrac郡ionalăorganizat 
Acteleă deăurm<rireă penal<ă efectuateă înă cauz<ă auădemonstrată faptulă c<,ă laă

începutulă anuluiă2013,ă inculpatulăPOPAăBOGDANăCORNELăprofitaădeă func郡iaă
deădirectorăgeneralăalăC.C.P.B.P.B.ăpentruăaăacordaăînămodăpreferen郡ialăcontracteleă
de achizi郡ieăpublic<ăpentruălucr<rileă群iăserviciileădeăcareăaveaănevoieăinstitu郡iaăunuiă
num<ră deă câtevaă persoaneă ceă desf<群urauă oriă doară controlauă activit<郡iă înă mediulă
privat. 

Astfel,ăunănum<rădeăpatruăpersoane,ăprinăsociet<郡ileăpeăcareă leăcontrolau,ă
ob郡ineauătoateăcontracteleăimportanteăexistenteălaănivelulăinstitu郡iei: 

- (...),ăprinăsocietateaădenun郡<toare 
- (...), prin S.C. (...) S.R.L. 
- (...), prin S.C. (...) S.R.L.ă群i 
- (...),ăprinăsociet<郡ileădinăcadrulăS.C. (...) S.R.L., inclusiv S.C. (...) S.R.L. 
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Cu majoritatea acestor persoane inculpatul POPA BOGDAN CORNEL 
dezvoltaseăînăparalelă群iărela郡iiădeăprietenieă(martorulădenun郡<tor,ă(...), (...)), singura 
excep郡ieădinăaceast<ăperspectiv<ăfiindă(...). 

(…)  
(...) ((…),ăavândăcontracteălaăC.C.P.B.P.B.ădinăanulă2008,ăl-a cunoscut pe 

inculpatulă POPAă BOGDANă CORNELă înă anulă 2009,ă caă directoră adjunctă ală
institu郡iei,ădevenindăaproapeă imediatăprieteni.ă Începândădinăacela群iăană群iăpân<ă înă
2015, societatea S.C. (...) S.R.L.ăaăavutăunănum<rădeă5ălucr<riăpentruăinstitu郡iiădină
subordinea PrimaruluiăMunicipiuluiăBucure群ti,ăexecutândăînăBucure群tiăpentruăalteă
categoriiă deă institu郡iiă ună num<ră deă 3ă lucr<ri.ă (…)ă ,ă de群iă nuă aă avută lucr<riă laă
A.C.C.U.ădup<ămomentulălaăcareăPOPAăBOGDANăCORNELăaădevenitădirector,ă
înăcursulăanuluiă2015ăl-aărugatătotu群iăpeăinculpatăs<-iăob郡in<ăastfelădeălucr<riiădeălaă
antreprenoriiăgeneraliăafla郡iăînărela郡iiăcuăinstitu郡ia.ă 

(…) 
(…)ălaăînceputulăanuluiă2011ăl-a cunoscut pe POPA BOGDAN CORNEL 

înăcasaăacestuia,ăprinăintermediulă(...).ăDinăacela群iăan,ă(…)ăaăavută群iăareăcontracte 
cu C.C.P.B.P.B. prin S.C. (...) S.R.L.ă Înă paralel,ă (…)ă aă dezvoltată oă relaYieă deă
amiciYieă cuă POPAă BOGDANă CORNEL,ă laă întrevederiă participândă şiă frateleă
inculpatului, (...),ă „(...)”,ă ALBUă ROMEO,ă iară ulterioră martoriiă denun郡<tori.ă Cuă
ocaziaăacestorăîntâlniri (…) i-aăcunoscută群iăpeăŞUPEAL;ăFLORIN,ă(...), PETROI 
AVASILOAEăRUXANDRAăMIHAELA,ădară群iăal郡iăprieteniăaiăinculpatului.ă (…)ă
aă petrecută concediiă înă familieă cuă inculpatulă 群iă cuă martoriiă denun郡<tori,ă fiindă
persoana care i l-a prezentat inculpatului pe BENGALICI CLAUDIU. (…)ă 

Laăînceputulăanuluiă2014,ădup<ămutareaă luiăPOPAăBOGDANăCORNELă
la A.C.C.U., (…)ăaăob郡inutăcontracteă群iăcuăaceast<ăinstitu郡ie,ăaflateăînăderulareă群iălaă
acest moment.  

VerificareaălaăC.C.P.B.P.B.ă群iăA.C.C.U.ăaăconfirmatăexisten郡aăcontractelor 
atribuiteă deă ambeleă institu郡iiă societ<郡iiă conduseă deă (...) 群iă deă c<treă C.C.P.B.P.B.ă
societ<郡ilorăconduseădeă(...),ămartoriiădenun郡<toriă群iă(...).  

Palierulă executan郡iloră deă contracte eraă necesară deoarece,ă înă calitateă deă
directorăalăuneiăinstitu郡iiăpublice, inculpatul POPA BOGDAN CORNEL nu putea 
încheiaăcontracteădinăcareăs<ăbeneficiezeăînămodădirectăsociet<郡iăcareăîiăapar郡ineauă
oriăcareăapar郡ineauăunorărudeăde-aleăsale.ăÎnăconsecin郡<,ăsingurulămodă„sigur”ăpeă
care inculpatul l-a identificat pentru a-群iăputeaă însu群iăoăparteădinăbaniiăpubliciă aă
fostăacelaăalăîncheieriiăcontractelorăcuăpersoaneăcare,ăfiindăapropiate,ăarăfiăacceptată
s<-iădeaăoăparteădinăbaniiăîncasa郡i,ăînăschimbulăcontractelor. 

Observa郡iileă men郡ionateă maiă susă caă rezultândă dină analizaă contractelor 
înaintateă deă C.C.P.B.P.B.ă suntă sus郡inuteă 群iă deă declara郡iileă conduceriiă institu郡ieiă
ulterioră momentuluiă deta群<riiă luiă POPAă BOGDANă CORNELă laă A.C.C.U.,ă to郡iă
desf<群urându-群iăactivitateaălaăC.C.P.B.P.B.ăînăperioadaămandatuluiăinculpatului. 

Astfel, (...), directorăgeneralălaăC.C.P.B.P.B.ăînăperioadaădecembrieă2013-
mai 2015, (…)ă c<ă înă perioadaă înă careă func郡iaă aă fostă ocupat<ă deă inculpat,ă laă
C.C.P.B.P.B.ăauăfostăderulateăproceduriădeăachiziYieăpublic<ăfinalizateăcuăacorduriă
cadruăîncheiate,ăînăprivinYaălucr<rilorăfinanYateădinăinvestiYiiăprecumăşiăreferitorălaă
celeăfinanYateădinăfonduriădeăreparaYii,ădarădeăvaloareămare,ăastfel:ă 

1.ălucr<rileăfinanYateădinăfondurileădeăinvestiYiiăauăfostăacordateăc<treăS.C.ă
(...) S.R.L.ăaăc<reiăactivitateăeraăcondus<ădeă(…)ă; 
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2.ă lucr<rileădeăamenajareă spaYiiă verziă auă fostă acordateă c<treăoă societateă aă
c<reiăactivitateăeraăcondus<ădeăunăb<rbatăcareăseănumeaă(…)ă; 

3.ălucr<rileădeăreparaYiiădeăvaloareămare,ărespectivăaleile,ăauăfostăacordateă
uneiă societ<Yiă careă seă numeaă (…)ă şiă aă c<reiă activitateă eraă condus<ă deă martoriiă
denun郡<tori; 

4.ă înă privinYaă serviciilor,ă celeă deă deratizare-dezinsecYieă auă fostă acordateă
uneiăsociet<Yiăcareăseănumeşteă„(…)”ăşiăaăc<reiăactivitateăeraăcondus<ădeăunăb<rbată
careăseănumeşteă(…)ă.  

Despre toate aceste persoanele (...) aăobservatăc<ăseăaflauăînărelaYiiăbuneăcuă
POPA BOGDAN CORNEL, pe care le-aăpusăpeăseamaănecesit<Yiiăcolabor<riiă înă
vedereaăderul<riiăcontractelor.ăCuătoateăacestea,ăfrecvenYaăcuăcareăaceleăpersoaneă
veneauă laă sediulă instituYieiă eraădiferit<:ă astfel,ă soYiiă (...) veneauă înă ămedieă camăoă
dat<ăpeălun<ăşiă(…)ăi-aăauzitădiscutândăcuăinculpatulădespreăfaptulăc<ăseăîntâlneauă
şiăînăafaraărelaYieiădeăserviciu.ăAceeaşiăfrecvenY<ăoăaveaăşiă(...), pentru (...),ăîns<ăînă
cazul acestuia (…)ănu a auzit despre existen郡aăunorăîntâlniriăcuăinculpatulăînăafaraă
relaYiilorădeăserviciu.ă(…) 

(…) 
Înă anulă 2013,ă cândă lideră ală grupuluiă aă fostă inculpatulă POPAă BOGDANă

CORNEL,ăactivitateaăgrupuluiăfunc郡ionaăastfel: 
- inculpatulă stabilea,ă înă discu郡iileă cuă martoriiă denun郡<tori,ă ceă lucr<riă

doreauă群iăurmauăs<ăprimeasc< 
- înăaceea群iă formul<,ăseăstabileaă群iăprofitulăestimatăs<ăr<mân<ă înăurmaă

execu郡ieiăcontractului;ăurmaăindicareaădinăparteaăinculpatuluiăaăpropor郡ieiăînăcareă
profitulăvaăreveniălaăel,ăcaămit<ăcerut<ăpentruăsine,ăOPRESCUăSORINăMIRCEAă群iă
CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN 

- peăm<sur<ăceălucr<rileăseăexecutau,ăseăînaintauădevizeă群iăfacturiăc<treă
institu郡iaăpublic<;ăurmauădiscu郡iiă întreămartoriiădenun郡<toriă群iă inculpat,ă înăcareăseă
stabileaăceăsum<ăînăconcretăvaăprimiăcelădinăurm<ădinăplataăceăurmaăaăfiăefectuat< 

- dup<ă plataă lucr<riloră deă c<treă institu郡ie,ă martoriiă denun郡<toriă erauă
trimi群iăs<ăiaăleg<turaăcuăinculpatulăALBUăROMEO,ăînăvedereaăindic<riiăsociet<郡iiă
c<treă careă s<ă fac<ă plataă mitei,ă precumă 群iă pentruă aă faceă ulterioră schimbulă deă
documenteăfictiveă(facturi,ăcontracte,ăsitua郡iiădeălucr<ri,ădevize) 

- inculpatulă ALBUă ROMEOă seă îngrijeaă deă efectuareaă formalit<郡iloră
(plat<ă 群iă schimbă deă documenteă fictive)ă indiferentă dac<ă schimbulă aveaă caă p<r郡iă
societateaădenun郡<toareă群iăceleăcontrolateădeăinculpatulăNI軍;ăIONădinăcareămitaă
eraăapoiăscoas<ăînănumerar,ăoriădac<ăîntreăceleădou<ăeraăinterpus<ăS.C.ă(...) S.R.L. 
(condus<ădeăPOPAăBOGDANăCORNELăprinăALBUăROMEO) 

- de asemenea, ALBU ROMEO se ocupa de preluarea de la inculpatul 
NI軍;ă IONă aă miteiă pentruă POPAă BOGDANă CORNELă indiferentă dac<ă baniiă
ajunseser<ăînăconturileăsociet<郡ilorăcontrolateădeăNI軍;ăIONădirectădeălaăsocietateaă
denun郡<toareăoriăprinăintermediulăS.C.ă(...) S.R.L. 

- inculpatulă NI軍;ă IONă p<straă pentruă sineă ună comisionă deă 8,5șă dină
sumeleăscoaseă înănumerarădinăbanc<,ă reprezentândăcostulăactivit<郡iiă infrac郡ionaleă
prestate 

(…) 
Astfel,ă seă observ<ă cum,ă dincoloă deă palierulă executa郡ilor,ă activitateaă

grupuluiă presupuneaă 群iă palierul oamenilor necesari pentru ca POPA BOGDAN 
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CORNELă s<ă intreă înă posesiaă sumelor ce urmauă s<-iă fieă remiseă deă c<treă primulă
palier.ă Înă aceast<ă categorieă înă anulă 2013ă auă intrată inculpatulă ALBUă ROMEOă
(persoan<ădeă încredere,ăceăexecutaăoriceă indica郡ieăvenit<ădeă laăPOPAăBOGDANă
CORNEL)ă群iăinculpatulăNI軍;ăIONă(care,ăprinăleg<turileăpeăcareăleăaveaăînăcom.ă
Vidra,ăjud.ăIlfov,ăg<seaăpersoaneălaălimitaă群colariz<riiă群iăcuăunănivelădeătraiăfoarteă
redusăcare,ăînăschimbulăunorăsumeămodice,ăerauădeăacordăcaăpeănumeleălorăs<ăfieă
înfiin郡ateăsociet<郡i,ăcontrolateăînărealitateădeăinculpatădirectăsauăprinăpersoane din 
anturajulă s<u,ă asumându-群iă r<spundereaă pentruă activitateaă inculpatului,ă avândă înă
vedereăc<ălaăcerereaăacestuiaăretr<geauădinăbanc<ăintegralăsumeleădeăbaniăceăintrauă
înăconturileăsociet<郡ilor,ăf<r<ăaăpuneăîntreb<ri).ă 

 
Pe parcursul anului 2013, sesizândăfaptulăc<ă inculpatulăPOPAăBOGDANă

CORNELăareăînădesf<群urareăoăactivitateăinfrac郡ional<ăfoarteăprofitabil<,ăinculpatulă
OPRESCUăSORINăMIRCEAăaădecisă s<ă adereă laăgrupulă infrac郡ional,ă înăvedereaă
ob郡ineriiăunorăfoloaseămaterialeăilicite.ăAstfel,ăde群iănormal ar fi fost: 

- s<ă sesizezeă organeleă deă urm<rireă penal<ă cuă privireă laă desf<群urareaă
unoră fapteă ilegaleă deă c<treă directorulă uneiaă dintreă institu郡iileă publiceă dină
subordinea lui sau  

- s<ădispun<ăefectuareaăunorăcontroaleă interneăcuăprivireă laăactivitateaă
desf<群urat<ădeăPOPAăBOGDANăCORNELălaăC.C.P.B.P.B.ăori,ăcelăpu郡in 

- s<-i cear< acestuia s< se opreasc<, 
inculpatul OPRESCUăSORINăMIRCEAăaăhot<râtă s<ăparticipeă laăactivitateaă
grupului,ă sus郡inându-l pe coinculpat,ăpeăcareă totă elă îlă numiseă temporarădirector,ă
a群teptându-seăs<ăprimeasc<ădeălaăelăperiodicăsumeădeăbaniă„caăs<ăfieăbine”. 

(…) 
 

2. Activitateaăcareăintraăînăscopulăgrupuluiăinfrac郡ionalăorganizat 
Înă bazaă acorduluiă cadruă cuă num<rulă (...).04.2013ă avândă caă obiectă

„stabilirea elementelor/condiYiilor esenYiale care vor guverna contractele de 
lucr<ri ExecuYieă lucr<riă deă întreYinereă şiă reparaYiiă drumuri Centrul Cultural 
Palatele Brâncoveneşti de la PorYile Bucureştiului ce urmeaz< a fi atribuite pe 
durata derul<rii prezentului acord” auă fostă încheiateă întreă C.C.P.B.P.B.ă 群i 
asociereaăformat<ădinăsocietateaădenun郡<toareă群iăS.C.ă(…)ăS.A.ăunănum<rădeă群apteă
contracteăsubsecvente,ăprecumă群iăpatruăcontracteădeălucr<ri,ăatribuiteăprinăachizi郡ieă
directa,ă înă valoareă total<ă deă 4.649.868,72 lei cu tot cu TVA (aproximativ 
1.044.914 euro). 

Pentruăefectuareaăacestorălucr<ri,ăpotrivităînYelegeriiăinfracYionale,ămartoriiă
denun郡<toriăauăachitatăc<treăPOPAăBOGDANăCORNELăînătotal,ăcuătitlulădeămit<ă
群iă pre郡ă ală influen郡eiă asupraă Primaruluiă 群iă directoruluiă economic,ă sumaă total<ă deă
2.291.004,38 lei (aproximativ 514.832 euro), astfel: 

- sumaă total<ă deă 1.380.352,94 lei înă contulă S.C.ă (...) S.R.L. (CUI RO 
25297323,ă devenit<ă ulterioră S.C.ă (...) S.R.L),ă aă c<reiă activitateă eraă condus<ă deă
POPAăBOGDANăCORNELăprină interpusulăALBUăROMEO,ă zisă „Romic<”;ă din 
aceast<ă sum<ă societateaă aă virată sumaă deă 1.379.565ă leiă c<treă S.C.ă (...) S.R.L.,ă înă
bazaăunuiăcontractăcadruăpentruăprest<riăserviciiănr.ă20/01.05.2013,ăde unde au fost 
obYinuYiă deă POPAă BOGDANă CORNELă cuă ajutorulă aceluiaşiă NIX;ă ION,ă zisă
„Ochelaristu’”; 
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- suma de 399.346,71ă leiă directă înă contulă S.C.ă (...) S.R.L. (CUI RO 
286206210),ădeăundeăauăfostăobYinuYiădeăPOPAăBOGDANăCORNELăcuăajutorulă
aceluia群iăNIX;ăION,ăzisă„Ochelaristu’”,ăă 

- sumaădeă510.724,72ăleiădirectăînăcontulăS.C.ă(...) S.R.L. (CUI 31351664), 
de unde auă fostă obYinuYiă deă POPAă BOGDANă CORNELă cuă ajutorulă aceluiaşiă
NIX;ăION,ăzisă„Ochelaristu’”. 

Pentruă justificareaă acestoră pl<郡iă întreă societateaă denun郡<toareă 群iă S.C.ă (...) 
S.R.L., respectiv S.C. (...) S.R.L.,ă auă fostă întocmiteă caă documenteă justificativeă
doar facturi,ăînătimpăceăîntreăaceea群iăsocietateă群iăS.C.ă(...) S.R.L.ăauăfostăîntocmiteă
contract,ăfacturiă群iăavizeădeăînso郡ireă((…)ă). Niciunul dintre aceste documente nu 
corespundeă realit<郡ii,ă deoareceă niciunaă dină celeă treiă societ<郡iă nuă aă prestată vreoă
activitate,ăneavândăvreuna. 

 
(…) 
 
 

II. Anul 2014 
1. Descriereaă群iăactivitateaăgrupuluiăinfrac郡ionalăorganizat 
Referitorălaăactivitateaăgrupului,ăseăre郡ineăc<ălaăfinalulăanuluiă2013,ăv<zândă

c<ă participareaă laă activitateaă grupuluiă îiă profit<,ă OPRESCUă SORINă MIRCEAă aă
decis s<-群iăasumeăunărolămaiăimportant,ăacelaădeăliderăalăgrupului.ăAceast<ădecizieă
a inculpatului s-aăobiectivatăînătreiăhot<râriăceănuăputeauăfiădecâtăaleăsale,ăanume: 

a. numirea inculpatului POPA BOGDAN CORNEL director la 
A.C.C.U., 

b. introducereaă înă modă for郡ată înă grupulă infrac郡ională aă inculpatuluiă
STANCAăCRISTIAN,ăfostulăs<uă群oferă群i 

c. asigurareaă continuit<郡iiă activit<郡iiă infrac郡ionaleă laă C.C.P.B.P.B.ă prină
numireaălaăconducereaăacesteiă institu郡iiăaăuneiăpersoaneăobedienteă fa郡<ădeăPOPAă
BOGDAN CORNEL. 

Caracterizarea ca „for郡at<”ă aă introduceriiă luiă STANCAă CRISTIANă înă
grupulăinfrac郡ionalănuăareăînăvedereălipsaăconsim郡<mântuluiăacestuiăinculpat,ăcareăaă
aderat la grup, ci caracterul impus al deciziei lui OPRESCU SORIN MIRCEA 
fa郡<ădeăceilal郡iămembriăaiăgrupului. 

a. Numirea inculpatului POPA BOGDAN CORNEL director la 
A.C.C.U. 

(…) 
Practic,ă prinămen郡iuneaă „întrucâtă activitateaă deă laă PalateleăBrâncoveneştiă

se cam terminase”ăcaămotivăalănumiriiăinculpatuluiăPOPAăBOGDANăCORNELăcaă
director la A.C.C.U., inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA a recunoscută c<ă
motivulă reală aă fostă acelaă indicată deă acestă dină urm<ă inculpat,ă anumeă iminen郡aă
termin<riiă sumeloră peă careă POPAă BOGDANă CORNELă le-ar putea remite lui 
OPRESCUăSORINăMIRCEA,ădinăcauzaălipseiă„activit<郡iiăproduc<toare”. 

Înă plus,ă înă cursulă anuluiă 2014,ă a群aă cumă seă vaă vedeaă 群iă înă ă anulă 2015,ă
institu郡iaă peă careă oă conduceă POPAă BOGDANă CORNELă 群iă care,ă reamintim,ă seă
ocup<ăcuăcimitireă群iăunăcrematoriu,ăaăavutăalocatăunăbugetăatipicădeămareăfa郡<ădeă
celelalteă institu郡iiă dină subordineaă Primarului,ă raportată laă importan郡aă pentruă
comunitateă aă serviciiloră prestateă 群iă laă notorietateaă insuficien郡eiă fonduriloră
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bugetare.ăA群aăcumăseăvaăînvederaăcuăocaziaăanalizeiăactivit<郡iiăinfrac郡ionaleăcareăaă
intratăînăscopulăgrupuluiăînăacestăan,ăînăparteaăreferitoareălaălucr<rileăpentruă„ap<ă群iă
canal”,ăbugetulăA.C.C.U.ă înăanulă2014ăaăfostă suficient de mare pentru a permite 
încheiereaăîntr-un singur an a contractelor pentru care finan郡area eraăprev<zut<ăs<ă
aib<ă locă pe parcursul a 4 ani.ă Or,ă chiară dac<ă sus郡inerileă inculpa郡iloră legată deă
caracterulă legală ală uneiă astfelă deă aloc<riă suntă reale,ă aceast<ă situa郡ieă indic<ă îns<ă
faptulă c<ă aceaă institu郡ieă aă beneficiată înă acelă anădeăoă finan郡areă preferen郡ial<, mai 
mareădecâtăceaăpreconizat<,ăceeaăceăpresupuneăexisten郡aăacceptuluiăordonatoruluiă
principală deă crediteă laă alocareaă unoră sumeă maiă mari.ă Chiară dac<ă nuă OPRESCUă
SORINăMIRCEAăesteă celă careă aprob<ăbugetul,ă caăPrimară elă esteă celă careă î群iăd<ă
aprobareaă peă proiectulă deă buget,ă peă careă esteă singurulă îndrept<郡ită s<ă îlă înaintezeă
Consiliului General al Municipiuluiă Bucure群ti,ă înă fa郡aă c<ruiaă trebuieă s<ă îlă 群iă
sus郡in<,ăasumându-群i-lăastfelăaădouaăoar<. 

b. AngajareaăluiăSTANCAăCRISTIAN,ăzisă„Grenad<”,ălaăA.C.C.U. 
Delocă întâmpl<tor,ă aceast<ă decizieă aă inculpatuluiă OPRESCUă SORINă

MIRCEAăaăfostăconcomitent<ăcuăceaăaănumirii lui POPA BOGDAN CORNEL ca 
directorălaăaceea群iăinstitu郡ie,ădară群iăcuăaderareaăinculpatuluiăSTANCAăCRISTIANă
laă grupulă infrac郡ional,ă fiindă menit<ă consolid<riiă peă careă Primarulă tocmaiă 群i-a 
arogase.  

Astfel,ăanalizaădocumentelorăînaintateădeăA.C.C.U.ăcuăprivire la angajarea 
prinădeta群areălaădataădeă12.12.2013 群iăprinăconcursăînălunaămaiă2014ă群iăevolu郡iaăînă
cadrulă institu郡ieiăaă inculpatuluiăSTANCAăCRISTIAN,ărelev<ăfaptulăc<ănimicădină
calificareaăoriăexperien郡aăsaăprofesional<ănu-l recomandau pentru acest post.  

Conformăcopieiă carnetuluiădeămunc<ă ((…)ă ),ă con郡inândămen郡iuniăpân<ă laă
data de 01.07.2005, inculpatul STANCA CRISTIAN a activat ca muncitor 
necalificată 群iă 群ofer.ă Modulă înă careă inculpatulă aă ajunsă directoră societateă dină
muncitor necalificat, potrivit adreselor S.C. (...) S.R.L. ((…)ă ),ă esteă celă pu郡ină
originală群iăseăexplic<ăprinămen郡iunileă inculpatuluiădinăcurriculumăvitaeă((…)ă)ă înă
careăaădeclaratăc<ăatâtăS.C.ă(...) S.R.L.ăcâtă群iăS.C.ă(…)ăS.R.L. i-auăapar郡inut.ă 

Deăaltfel,ăstudiereaăreferatuluiăDirec郡ieiăManagementul Resurselor Umane, 
aprobat de Primarul OPRESCU SORIN MIRCEA, privind scoaterea la concurs a 
postuluiă deă referent,ă conducă laă observa郡iaă c<,ă anterioră angaj<riiă luiă STANCAă
CRISTIAN,ădară群iăpeăoăparteădinăintervalulăocup<riiăluiădeăinculpat,ăpostul s<uănuă
exista ca atare ((…)ă).  

Astfel, potrivit referatului, la 5 zile dup<ă numireaă luiă POPAă BOGDANă
CORNEL ca director la A.C.C.U., mai exact la data de 11.12.2013, a fost vacantat 
prin demisie ((…)ă) un post de muncitor necalificat,ătreaptaăprofesional<ăI,ăpozi郡iaă
(…)ă. Cu toate acestea înăziuaăurm<toare, 12.12.2013, STANCA CRISTIAN a fost 
deta群at pe postul de referent (M),ă treaptaă profesional<ă IAă laă „Compartimentulă
S<n<tateă 群iă Securitateă înă Munc<”ă ((…)ă ),ă de群iă „specializ<rile”ă saleă deă muncitoră
necalificat,ă群oferă群iădirectorădeăsocietateăcomercial<ăcuăactivitateădeăsp<l<torieăautoă
nu-l recomandau pentru acest post. 

Abiaădup<ăoălun<, la data de 24.01.2014, postul de muncitor necalificat a 
fostă transformată într-unul de referent 群i,ă dup<ă 4 zile, s-aă întocmită referatul de 
scoatere la concurs a noului post de referent concurs la care a participat doar 
STANCAă CRISTIANă 群iă peă careă l-aă câ群tigat,ă fiindă astfelă angajată peă durat<ă
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nedetrminat<ă laăA.C.C.U.,ă înăcadrulă„CompartimentuluiăS<n<tateă群iăSecuritateă înă
Munc<”,ăpeăpostulădeăreferentă(M),ătreaptaăprofesional<ăIAă((…)ă). 

Motivulă reală ală angaj<riiă luiă STANCAă CRISTIANă laă A.C.C.U.,ă anumeă
conducereaăactivit<郡iiăinstitu郡ieiăal<turiădeădirectorulăPOPAăBOGDANăCORNEL,ă
esteăvizibilă群iăînăuneleădinăr<spunsurileădateădeăinculpatul STANCA CRISTIAN cu 
ocaziaăinterviuluiăsus郡inutălaăconcursă((…)ă).ăAstfel,ăînăfa郡aăcomisieiăce-l includea 
peă POPAă BOGDANă CORNEL,ă proasp<tulă directoră ală institu郡ieiă angajatoare,ă
atunciă cândă aă fostă întrebată „Cuă ceă considera郡iă c<ă pute郡iă îmbun<t<郡iă activitatea 
acesteiă institu郡ii?”,ă inculpatulă STANCAă CRISTIANă aă r<spunsă „Printr-un 
management de calitate.” 

Prină compara郡ie,ă conformă fi群eiă postuluiă deă referentă ală inculpatuluiă
STANCAăCRISTIAN,ăacestaăaveaăatribu郡iiăîn:ămodulădeăexecu郡ieăaăprest<rilorădeă
servicii achitate,ăexecu郡iaăconstruc郡iilorăfunerare,ălucr<rileădeăconstruc郡ii,ăcur<郡eniaă
群iăpazaăînăcimitireă((…)ă), deci nicioăatribu郡ieădeăconducere. 

Înăplus,ăreamintimăc<ăînădeclara郡iaădat<ăînăfa郡aăjudec<toruluiădeădrepturiă群iă
libert<郡iădinăcadrulăCur郡iiădeăApelăBucure群ti,ăreferitorălaăangajareaălaăA.C.C.U.ăaă
luiăSTANCAăCRISTIAN,ăzisă„Grenad<”,ăOPRESCUăSORINăMIRCEAăaădeclarată
((…)) c<: 

- „Precizeză c<ă aă existată oă apropiereă intreă mineă 群iă POPAă BOGDANă
CORNELă dină dorinYaă deă aă daă oă nou<ă turnur<ă imaginiiă cimitirelor,ă existauă
problemeă cuă mafiaă cimitirelor,ă eramă apropiaYiă mintală 群iă pentru remedierea 
situaYiiloră deă laă cimitireă l-amă trimisă peă fostulă şoferă „Grenad<"ă laă administraYiaă
cimitirelor” 

- „"Grenad<"ăaăfostă3ăaniăangajatăcaăşoferulămeu” 
- „Precizeză c<ă acesteă discuYiiă privindă serviciulă auă avută locă 群iă laă

prim<rie,ădarăm<ăvizitau acas< dup<ăoreleădeăprogramăpentruăc<ăei simYeauănevoieă
deăunăcadruămaiăpuYinăstresantăpentruăa-mi expune problemele.” 

(…) 
La data de 01.09.2014, printr-ună referată ală Direc郡ieiă Managementulă

Resurselor Umane aprobat de inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA (…)ă): 
- postulă deă referentă (M),ă treaptaă profesional<ă IAă (ceă necesitaă doară studiiă

medii)ăocupatădeăSTANCAăCRISTIANăaă fostă transformată „automat”ă înă postă deă
inspector de specialitate (S), grad profesional II, grada郡iaă 2ă (ceă impuneaă studiiă
superioare)ălaăServiciulăteritorialăCrematoriuăVitanăBârze群ti,ă 

- pentruă simpluă faptă c<ă inculpatulă STANCAă CRISTIANă aă absolvită
„FacultateaădeăControlă群iăExpertizaăProduselorăAlimentare,ăspecializareaăIngineria 
Produselor Alimentare”ă dină cadrulă „Universitateaă Bioterra – Facultatea de 
Controlulă群iăExpertizaăProduselorăAlimentare – Filiala Slobozia”ă((…)ă),ăde群iă 

- înă cuprinsulă referatuluiă seă citeaz<ă con郡inutulă art.ă 4ă alin.ă 2ă dină anexaă I,ă
cap. II din Legea nr. 284/28.12.2010 privind salarizareaă unitar<ă aă personaluluiă
pl<titădinăfonduriăpubliceăpotrivităc<ruiaă„AbsolvenYiiă înv<Y<mântuluiăsuperiorădeă
lung<ăşiă scurt<ădurat<,ă careă la data trecerii pe funcYiaă corespunz<toareă studiiloră
absolvite erauă încadraYiă peă funcYiiă cuă ună nivelă deă studii inferior, specifice 
domeniuluiă înă careă auă absolvită studiileă universitare, seă încadreaz< la gradul 
profesional imediat superior gradului de debutant numaiă înă m<suraă înă careă
atribuYiileă dină fişaă postuluiă auă fostă modificateă înă modă corespunz<tor, 
p<strându-şi gradaYiaăavut<ălaădataăpromov<rii.” 
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Reamintimăc<ăpotrivită fi群eiăpostuluiădeă referent al inculpatului STANCA 
CRISTIAN,ă acestaă aveaă atribu郡iiă în:ă modulă deă execu郡ieă aă prest<riloră deă serviciiă
achitate,ăexecu郡iaăconstruc郡iilorăfunerare,ălucr<rileădeăconstruc郡ii,ăcur<郡eniaă群iăpazaă
înăcimitireă((…)ă). 

Potrivităfi群eiăpostuluiăpeăcareăaăfostăpromovat,ădeăinspectorădeăspecialitateă
(S),ăgradăprofesionalăII,ăgrada郡iaă2ălaăServiciulăteritorialăCrematoriuăVitanăBârze群ti 
((…)ă),ă inculpatulăSTANCAăCRISTIANăaveaăcaăatribu郡iiărespectareaă群iăeviden郡aă
inciner<rilor,ă ni群eloră deă columbare,ă încas<rilor,ă camereloră deă depunereă aă
deceda郡ilor,ă prestareaă serviciiloră deă incinerare,ă bazaă deă dateă aă programuluiă deă
facturare,ă pazaă crematoriului,ă între郡inereaă aleilor,ă cl<diriloră 群iă împrejmuirilor, 
execu郡iaă construc郡iiloră funerare,ă prevenireaă 群iă stingereaă incendiilor,ă arhivareaă
documentelor,ăsolu郡ionareaăsesiz<rilor. 

Desigur,ă oriceă încercareă deă stabilireă aă leg<turiă ceruteă deă legeă întreă
„ingineria produselor alimentare”ă 群iă lucr<rileă deă construc郡ii,ă funerareă sauă nu,ă
cur<郡enie,ă paz<ă oriă facturareă înă cimitire 群i,ă maiă ales,ă camerele de depunere a 
deceda郡ilor,ă ni群eleă deă columbareă 群iă incinerareaă mor郡ilor, esteă sortit<ă dină startă
eКecului,ăriscândăderizoriulă群iăchiarămorbidul. 

(…) 
Prin decizia directorului A.C.C.U. nr. (…)ă .02.2015, la solicitarea 

inculpatuluiă STANCAă CRISTIAN,ă contractulă deă munc<ă ală acestuiă inculpată aă
încetată((…)ă). 

Seăre郡ineăastfelăc<ănuănumaiădeciziileăangaj<riiă群iăpromov<riiă inculpatuluiă
STANCAă CRISTIANă înă cadrulă A.C.C.U.ă auă apar郡inut inculpatului OPRESCU 
SORINă MIRCEA,ă prină folosireaă abuziv<ă aă atribu郡iiloră deă Primar,ă dară 群iă ceaă aă
includeriiă aceluia群iăSTANCAăCRISTIANă înăgrupulă infrac郡ional,ă astfelă rezultândă
dinămaterialulă probatoră administrată 群i,ă înă plus,ă fiindă 群iă singuraă variant<ă care are 
logic<.ă 

(…)ă .ă Deă altfel,ă pân<ă laă dobândireaă func郡ieiă deă directoră laă A.C.C.U.ă deă
c<treă POPAă BOGDANă CORNEL,ă STANCAă CRISTIANă nuă numaiă c<ă nuă f<ceaă
parteădinăanturajulăacestuia,ădarănuăf<ceaăparteăniciădinăcelăalăvreunuiaădinăceilal郡iă
membri ai grupului, cuăexcep郡iaăluiăOPRESCUăSORINăMIRCEA. 

(…) 
Înăplus,ărolulăfoarteăimportantădeăconducereăpeăcareăSTANCAăCRISTIANă

l-aă vizată deă laă început,ă deă aă 郡ineă leg<turaă cuă contractoriiă priva郡i,ă nuă îiă puteaă fiă
acordată decâtă deă liderulă grupului.ă Practic,ă prină activitatea sa, STANCA 
CRISTIANăseă interpunea,ă celă pu郡ină par郡ial,ă întreăPOPAăBOGDANăCORNELă 群iă
contractoriiăpriva郡i,ăpreluândăaceast<ăatribu郡ieădeălaădirectorulăA.C.C.U.ă 

Deă altfel,ă evolu郡iaă fulminant<ă aă aceluia群iă inculpat,ă spreă asumareaă 群iă aă
celuilalt rol al lui POPA BOGDAN CORNEL, anume pe acela de a stabili 
cuantumulămitelorăceăvorăfiăceruteădeălaăcontractoriiăpriva郡i,ădeăaăleăcere efectiv 群iă
deă aă intraă înă posesiaă loră reg<sită înă anulă 2015,ă nuă ară fiă fostă posibil<ă decâtă dac<ă
acesta beneficia de sprijinul liderului grupului. 

Deăaltfel,ăîntâlnireaădinădataădeă31.08.2015ăă((…)ă)ăconfirm<ăsus郡inereaăluiă
POPAăBOGDANăCORNELă c<ă inculpatul STANCA CRISTIAN primea o parte 
egal<ă cuă elă dină mitaă încasat<.ă Or,ă esteă dificilă deă acceptată c<ă inculpatulă POPAă
BOGDAN CORNEL, ce nu avea un programăînc<rcatădeăserviciuă(avândătimpăs<ă
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conduc<ă 群iă activitateaă aă treiă societ<郡iă comerciale),ă s<ă fiă acceptată s<ădeaă jum<tateă
dinămitaăob郡inut<ăunui terМ care: 

- nuă î群iă asumaăvreună felă deă r<spundere pentruă activitateaă desf<群urat<,ă
deoareceă contracteleă 群iă celelalteă documenteă erauă semnateă deă conduc<toriiă
institu郡iilorăpublice,ăiar 

- înăafar<ădeăaăparticipaălaădiscu郡iileăcuăcontractoriiăpriva郡i,ănuădesf<群uraă
nicioă alt<ă activitateă aduc<toareă deă foloaseă pentruă grup (nuă executaă lucr<ri),ă înă
condi郡iileăînăcare 

- STANCA CRISTIAN nuă aă contribuită laă „bun<starea” grupului 
infrac郡ionalăniciăînăvreunăaltăfel,ădeăexempluăprinăl<rgireaăgrupuluiădeăcontractoriă
priva郡i 

(…) 
Pentruătoateăacesteămotiveăseăre郡ineăc<,ăîncepândădeălaăfinalulăanuluiă2013,ă

calitatea de lider al grupului infrac郡ională i-a revenit inculpatului OPRESCU 
SORINă MIRCEA,ă iară acestă fapt,ă împreun<ă cuă deciziaă aceluia群iă inculpată deă a-l 
includeăînăactivitateaăgrupuluiă群iăpeăSTANCAăCRISTIAN,ăauăfostăfactoriiăcareăauă
determinat modificarea structurii grupului de la acestămoment,ăa群aăcumăs-aăar<tată
群iălaăînceput,ăsubăformaăcre<riiăe群alonuluiăsecundarăînăcareăauăfostăinclu群iăPOPAă
BOGDANăCORNELă群iăSTANCAăCRISTIAN. 

(…)ă 
c. Asigurareaăcontinuit<Мiiăactivit<МiiăinfracМionaleălaăC.C.P.B.P.B.ă 
Înă acestă sens,ă înă lunaă decembrieă 2013ă la conducerea C.C.P.B.P.B a fost 

numit (...),ăceăaăocupatăfunc郡iaădeădirectorăgeneralăpân<ăînălunaămaiă2015,ă totăpeă
bazaăunorădeleg<riăsuccesiveăvalabileătimpădeă6ăluni. 

 (…) 
Pentruă toateă acesteă motiveă seă re郡ineă c<,ă odat<ă cuă numireaă luiă POPAă

BOGDAN CORNEL caădirectorălaăA.C.C.U.,ăînăcalitateădeăPrimarăalăMunicipiuluiă
Bucure群tiă群iăliderăalăgrupuluiăinfrac郡ional,ăinculpatulăOPRESCUăSORINăMIRCEAă
aă numită laă conducereaă C.C.P.B.P.B.,ă înă loculă luiă POPAă BOGDANă CORNEL,ă
persoane recomandate de acesta ca fiind suficientădeăobedienteăîncâtăs<-i accepte 
implicareaăînăcontinuareăînăactivitateaăinstitu郡iei,ăprecumă群iăînădeciziileăimportanteă
referitoareălaăactivitateaăacesteia,ăînăinteresulăgrupuluiăinfrac郡ional.ă 

 
Începândădinătoamnaăanuluiă2014ălaăgrupulăinfrac郡ionalăorganizat a aderat 

înăe群alonulăalătreileaăpeăpalierulăoamenilorănecesariădinăalteăinstitu郡iiă群iăinculpatulă
CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN,ă directoră ală Direc郡ieiă Economiceă
dină cadrulă Prim<rieiă Municipiuluiă Bucure群ti,ă ă înă vedereaă derul<riiă înă condi郡iiă
optime a activit<郡iiă infrac郡ionale,ă f<r<ă impedimenteă dateă deă întârzieriă laă pl<郡i,ă
insuficien郡aă disponibiluluiă fa郡<ă deă necesit<郡i,ă dară 群iă pentruă ob郡inereaă înă modă
preferen郡ială dină bugetulă Municipiuluiă Bucure群tiă aă unoră sumeă disponibileă (prină
compara郡ieăcuăalteăinstitu郡iiăpublice).ăPrinăprismaăatribu郡iilorăsaleădeăserviciu,ăacestă
inculpatăaveaăoămareăinfluen郡<ăasupraăbuneiădesf<群ur<riăaăactivit<郡iiăinfrac郡ionale,ă
avândăînăvedereăc<ăaceastaăurm<reaăînămareăm<sur<ădeturnareaăbanuluiăpublicădeă
laădestina郡iaă sa,ă astfelă c<ă rolul lui CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN 
eraă foarteă important.ă Astfel,ă numaiă exercitându-群iă atribu郡iileă deă serviciuă într-un 
mod f<郡i群 contrară bunuluiă mersă ală activit<郡iiă institu郡iei,ă ceeaă ceă nuă eraă ună
comportament specific, inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA ar fi putut  
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ob郡ine,ă sigură 群iă f<r<ă ună sprijină dină parteaă luiă CONSTANTINESCUă MIRCEAă
OCTAVIAN, rezolvarea problemei finan郡<riloră prompteă pentruă activitateaă
grupului,ălun<ădup<ălun<,ălaănivelulădoritădeăPOPAăBOGDANăCORNEL. 

(…) 
POPAă BOGDANă CORNELă aă fostă s<ă discute cu CONSTANTINESCU 

MIRCEAă OCTAVIAN,ă ocazieă cuă careă acestaă dină urm<ă l-aă întrebată ini郡ială câYiă
metriăp<traYiădeăaleiăseăvorăexecuta.ăÎnăziuaăurm<toareăacela群iăinculpatăi-a spus lui 
POPAăBOGDANăCORNELăc<,ăpentruăaăviraăc<treăC.C.P.B.P.B.ăsumeleănecesareă
pl<Yiiă lucr<rilor,ă esteă necesară caă oă parteă dintreă lucr<ri,ă maiă exactă 5ș,ă s<ă fieă
executateădeăoăfirm<ăagreat<ădeăel,ădându-iăunănum<rădeătelefonădeăcontactădeălaă
aceast<ă societateă agreat<.ă Înă consecin郡<,ă POPAă BOGDANă CORNELă aă expusă
situa郡iaămartorilorădenun郡<tori,ădându-leă群iănum<rulădeătelefonădeăcontact.ăCuătoateă
acestea,ămartoriiă denun郡<toriă i-auăcomunicată c<ăprefer<ă s<ă executeă eiă lucrareaă înă
întregimeăşiăs<-iădeaăluiăCONSTANTINESCUăMIRCEAăOCTAVIANăoăsum<ădeă
bani.ăÎnăziuaăurm<toareăPOPAăBOGDANăCORNELăi-a comunicatăacestăr<spunsă
luiăCONSTANTINESCUăMIRCEAăOCTAVIAN,ăultimulăînvederândăc<,ăînăacestă
caz,ă vreaă s<ă primeasc<ă înă baniă 10șă dină valoareaă contractuluiă f<r<ă TVAă şiă f<r<ă
comisionul de scoatere a banilor cash.  

(…) 
Astfel,ă martoriiă denun郡<toriă auă indicată c<ă înă toamna anului 2014,ă cândă

execu郡iaălucr<rilorădeălaăprimaăparteădeăgard se apropia de final, POPA BOGDAN 
CORNEL i-aăspusămartoruluiădenun郡<toră(...) c<ădirectorulăeconomicăarădoriăcaăoă
firm<ăagreat<ădeăelăs<ăexecuteălucr<rileăcareămaiăr<m<seser<.ăMartoriiădenun郡<toriă
i-auă r<spunsă c<ă esteă imposibilă s<ă fieă executateă înă acestă modă restulă deă lucr<riă laă
partea de zid care este monument istoric, dar i-auăpropusăs<ăsubcontractezeăc<treă
aceaă societateă lucr<rileă deă edificareă aă porYiuniiă deă gardă careă nuă existaă (parteaă a 
douaădeăgard).ăAceast<ă înYelegereănuăs-aăfinalizatădeoareceăsocietateaăagreat<ădeă
directorulă economic,ădup<ăceă aăvizitată locul,ănuăaămaiădorită execu郡iaădeoareceăaă
apreciatăc<ănuăvaăob郡ineăunăprofităsuficientădeămare,ădarăşiăpentruăc<ăacelăcontractă
pentru restulă deă gard,ă pân<ă laă urm<,ă nuă s-aă maiă încheiată înă anulă 2014ă întreă
C.C.P.B.P.B.ăşiăsocietateaădenun郡<toare. 

(…) 
(…) 
Deşiă ă deă obiceiă inculpatulă nuă credeaă ceeaă ceă spuneaă POPAă BOGDANă

CORNEL, înăultimiiădoiăaniădeăzile aăobservatăc<ăînămajoritateaăcazurilor înăcareăîlă
suna pe acesta pentru a-iă spuneăc<ăC.C.P.B.P.B.ă areănevoieăs<ă fieăviraYiă baniădeă
c<treăprim<rie,ădup<ăcâtevaăzileăproblemaăseăşiărezolva,ăînăsensulăc<ădeălaăprim<rieă
seăviraăînămajoritateaăcazurilorăsumaăsolicitat<.ă 

Pentruă compara郡ie,ă inculpatulă aă indicată c<ă înă anulă 2011,ă cândă deă laă
prim<rieăseăviraăoăsum<ă inferioar<ăceleiăsolicitateădeăC.C.P.B.P.B,ă întâiăcontactaă
DirecYiaăEconomic<ăpentruăaăcereădiferenYaădeăbaniăşi,ăatunciăcândăproblemaănuăseă
rezolvaăînăacestămod,ăîlăsunaăpeăPOPAăBOGDANăCORNEL.  

Ulterior,ă atâtă pentruă c<ă prim<riaă aă începută s<ă aib<ă fonduriă maiă reduseă
(implicităvirândămaiădesăc<treăC.C.P.B.P.B.ăsumeămaiămiciădecâtăceleăsolicitate),ă
darăşiăpentruăc<ăaăv<zutăc<,ăatunciăcândăîlăsunaăpeăPOPAăBOGDANăCORNELăs<-i 
comuniceă c<ă suntă necesare sume mai mari, acesta rezolva problema, s-a redus 
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num<rulădeăcazuriăînăcareăinculpatulăsunaălaăDirec郡iaăeconomic<ăînainteădeăaăapelaă
la POPA BOGDAN CORNEL. 

(…) 
Referitorălaăcelelalteăpaliereăaleăe群alonuluiăter郡iarăalăgrupuluiăinfrac郡ional,ă

totă începândă din anul 2014, palierului oamenilor necesari pentru ca POPA 
BOGDANă CORNELă s<ă intreă înă posesiaă sumelor i s-aă ad<ugată prină aderareă 群iă
inculpatul BENGALICI CLAUDIU, prin S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. 
(...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L.ăMetodaăfolosit<ădeăacestăinculpatăeraă
diferit<ă deă ceaă aă inculpatuluiă NI軍;ă ION.ă Astfel,ă inculpatulă aă c<utată ini郡ială
persoaneădispuseăs<ăpreiaăsociet<郡iăcomercialeăsauăs<ăînfiin郡ezeăuneleănoi,ăasupraă
c<roraădreptulădeăadministrareă群iăcelădeădispozi郡ieăs<ăfieăcedateăinculpatului.ă 

(…) 
PlanulăluiăBENGALICIăCLAUDIUădeăaăaveaălaădispozi郡ieăunănum<rădeă6-

7ăsociet<郡iădispuseăpeădou<ăpaliere,ăprinăcareăs<ăfac<ăactivitateaădeăsp<lareădeăbani,ă
aă fostă pusă înă aplicareă deă (…)ă . Practic, analiza extraselor de cont ale celor 6 
societ<郡iăpeă careă inculpatulă le-aă folosită relev<ă faptulăc<ă acestaăevitaăcontactulă cuă
bancaă câtă deă mult,ă prină folosireaă deă conturiă ceă aveauă ata群ateă dispozitiveă tokenă
pentruăaăfaceătranzac郡iile,ărespectivădeăcarduriăpentruăaăintraăînăposesiaăbanilorăînă
numerar. (…)ăBENGALICI CLAUDIU, ((…)ă), acesta poseda cca. 20 de carduri 
bancareă înă acela群iă timp,ă peă numeleă unoră persoaneă careă nuă erauă înă modă directă
legateădeăinculpat,ăcazurileăînăcareăridicaăsumeleădirectădeălaăbanc<ăfiindăexcep郡ia.ă
(…)ă 群i unii dintreă apropia郡iiă s<iă auă identificată persoaneă care,ă avândă oă stareă
material<ăprecar<,ăcontraăunorăsumeămodice,ăacceptauăs<ă fieădeschiseăpeănumeleă
lor conturi bancare la (…)ăori (…)ă,ăcuăpredareaăcarduriloră群iădispozitivelorătokenă
c<treă inculpat.ă Înă plusă 群iă totă spreădeosebireă deă inculpatulăNI軍;ă ION,ă inculpatulă
BENGALICIă CLAUDIUă transferaă succesivă sumeleă deă baniă prină celă pu郡ină dou<ă
societ<郡iăcomercialeăpân<ălaămomentulăscoateriiălorăînănumerar,ăînăsperan郡aăc<ăliăseă
va pierde urma.   

Înă varaă anuluiă 2014ă inculpatulă BENGALICIă CLAUDIU,ă zisă „Ben”ă aă
acceptatăs<ăpreiaărolulădeă„fa郡ad<”ăalăuneiaădintreăsociet<郡ileăcontrolateădeăPOPAă
BOGDAN CORNEL, anume S.C. (...) S.R.L.,ă rolă avută pân<ă laă acelămomentă deă
inculpatul ALBU ROMEO. 

(…) 
Începândăcuăanulă2014,ăpractic,ăgrupulăaăfunc郡ionatăastfel: 
- înă în郡elegereă cuă POPAă BOGDANă CORNEL,ă martoriiă denun郡<toriă

primeauălucr<rileăpeăcareăleădoreau 
- finan郡areaă acestoră lucr<riă eraă apoiă asigurat<ă deă inculpatulă POPAă

BOGDANă CORNEL,ă personală (înă cadrulă A.C.C.U.),ă respectivă prină obedien郡aă
conduceriiăC.C.P.B.P.B.,ăcuăsprijinulăinculpa郡ilorăCONSTANTINESCUăMIRCEAă
OCTAVIANă 群iă OPRESCUă SORINă MIRCEA,ă prină încadrareaă 群iă p<strareaă
sumeloră necesareă înă proiectulă deă bugetă ală institu郡ieiă publiceă ceă urmaă s<ă acordeă
contractele, avizarea proiectelor de buget, includereaă loră înă proiectulă bugetuluiă
Municipiuluiă Bucure群ti,ă semnareaă 群iă sus郡inereaă proiectuluiă deă bugetă înă fa郡aă
ConsiliuluiăGeneralăalăMunicipiuluiăBucure群tiă 

- personală (înă cadrulăA.C.C.U.),ă respectivă prină (...) (la C.C.P.B.P.B.), 
POPA BOGDAN CORNEL asigura derulareaă proceduriloră deă achizi郡iiă publiceă
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finalizateă cuă încheiereaă contractelor,ă precumă 群iă semnareaă acordurilor-cadruă 群iă
contractelor,ăasumându-群iăriscurileăinerente 

- inculpatulăPOPAăBOGDANăCORNELăstabileaăapoiăceăsum<ăvaăcereă
deălaăcontractoriiăpriva郡iădreptămit<,ăcomunicândăceleăstabiliteăcontractorilor 

- STANCAăCRISTIANătransmiteaăcontractorilorădispozi郡iileăluiăPOPAă
BOGDANăCORNEL,ăînăceeaăceăpriveaăexecu郡iaălucr<rilor 

- eventualeleăproblemeăap<ruteăpeăparcursulăexecu郡ieiăcontractelorăerauă
rezolvate tot de POPAă BOGDANă CORNEL,ă celă careă aveaă influen郡<ă 群iă 郡ineaă
leg<turaă atâtă cuă conducereaă C.C.P.B.P.B.,ă câtă 群iă cuă CONSTANTINESCUă
MIRCEA OCTAVIAN 

- singuraă excep郡ieă deă laă regulaă men郡ionat<ă maiă susă oă reprezentauă
situa郡iileă înă careă rezolvareaă problemeiă eraă înă atribu郡iileă lui OPRESCU SORIN 
MIRCEA,ă cază înă careă STANCAă CRISTIAN,ă singură sauă împreun<ă cuă POPAă
BOGDAN CORNEL, se adresau Primarului 

Simplulă faptă c<ă inculpa郡iiă CONSTANTINESCUă MIRCEAă OCTAVIANă
((…)ă)ă群iăOPRESCUăSORINăMIRCEAănuăsus郡ineauăchiarătoateăideileăe群alonuluiă
inferioră(inculpa郡iiăPOPAăBOGDANăCORNELă群iăSTANCAăCRISTIAN)ănuăesteă
deănatur<ăs<ăinfirmeăceleămen郡ionateămaiăsus.ăAstfel,ănuănumaiăc<ăacestorăinculpa郡iă
(înăspecialăluiăCONSTANTINESCUăMIRCEAăOCTAVIAN)ănuăaveauăa群tept<riălaă
oăparteămareădinămit<,ădarăambiiăerauăobliga郡iăs<ăaib<ăoăprivireădeăansambluăasupraă
activit<郡iiăîntregiiăadministra郡ii,ăiarănuănumaiăaădou<ăinstitu郡ii,ă群tiindăc<ăoăfinan郡areă
excesivădeămareăaădou<ăinstitu郡iiăpubliceăcareănuăseăaflauăînăvizorulăpubliculuiăprină
importan郡aă serviciiloră prestateă (comparând,ă deă exemplu,ă cuă R.A.D.E.T.ă oriă cuă
R.A.T.B.,ă sauă cuă A.L.P.A.B.ă oriă cuă Administra郡iaă Spitalelor)ă vaă atrageă aten郡iaă
asupraăactivit<郡iiălor. 

Rolul inculpatului STANCA CRISTIAN pe parcursul anului 2014 a 
evoluată treptat,ă a群aă cumă s-aă ar<tată 群iămaiă sus.ăAstfel,ă caă persoan<ănouă introdus<ă
într-oăactivitateădeăcorup郡ieă群iăc<reiaăîiăeraădestinatăunărolăimportant,ăsupraordonată
fa郡<ă deă e群alonulă inferior,ă eraă normală caă STANCAă CRISTIANă s<-群iă creezeă întâiă
rela郡iileădeăapropiereăcuăe群alonulăter郡iarăcareăs<-i permit<ăulteriorăs<ădeaădispozi郡iiă
careăs<ăfieăaduseălaăîndeplinire.ă 

Înă plus,ă înă lunaă decembrieă 2013ă cândă inculpatulă OPRESCUă SORINă
MIRCEAăaăluatădeciziaăintroduceriiăluiăSTANCAăCRISTIAN,ă„negocierile”ăîntreă
martoriiă denun郡<toriă 群iă POPAă BOGDANă CORNELă pentruă aă doua activitate 
infrac郡ional<ă dejaă avuseser<ă loc.ă Cuă referireă laă lucr<rileă deă „ap<ă 群iă canal”,ă
specificulămoduluiăînăcareăseăremiteaămita,ărespectivăprinăre郡inere,ăf<ceaăimposibilă
caă martoriiă denun郡<toriă s<ă încerceă s<ă schimbeă condi郡iileă în郡elegeriiă ini郡iale.ă De 
altfel,ă a群aă cumă aă învederată 群iă OPRESCUă SORINă MIRCEA,ă specificulă
infrac郡iunilorădeăcorup郡ieăesteăîncredereaăîntreăparticipan郡iă群iăbunaăcolaborareăîntreă
ace群tiaă(„apropiereaămintal<”).ăDeăaltfel,ăsolicitareaădeăremitereăaăuneiămiteăatâtădeă
mariă înainteăde încheiereaăcontractuluiăarăfiăcondusăcelămaiăprobabilă laăunărefuz,ă
astfelă c<ă activitateaă grupuluiă seă bazaă înă modă esen郡ială peă bunaă credin郡<ă aă
executan郡iloră c<,ă dup<ă ceă s-auă încheiată contracteleă 群iă auă primită baniiă pentruă
lucr<rileă executate,ă voră remiteă membriloră grupuluiă mitaă cerut<.ă Pentruă acesteă
motive,ăeraăesen郡ialăcaăSTANCAăCRISTIANăs<ăcunoasc<ăîntâiă群iăs<ăseă„apropieă
mintal”ă peă parcursă deă ceiă careă d<deauă mitaă înă vedereaă prelu<riiă atribu郡iiloră luiă
POPAăBOGDANăCORNELăînăsinergiaăgrupului.ă(…) 
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Pe parcursul anului 2014 s-aăobservată 群iă încercareaă (...) deă aăob郡ineăprină
S.C. (...) S.R.L.,ă al<turiă deă S.C.ă (...) S.R.L.ă condus<ă deă POPAă BOGDANă
CORNEL,ă acordulă cadruă deă laă A.C.C.U.ă pentruă lucr<rileă deă „ap<ă 群iă canal”ă
(punctul B mai jos). (…)ă. 

 
2.ăActivitateaăinfrac郡ional<ăcareăintraăînăscopulăgrupului 
A. V<zândă caracterulă profitabil,ă pentruă sine,ă ală colabor<riiă cuă martoriiă

denunY<tori,ă POPAă BOGDANă CORNELă le-a avansat acestora la finalul anului 
2013ă propunereaă s<ă realizezeă 群iă „ExecuYie lucr<ri de reparaYiiă şiă întreYinere 
construcYii aflate în administrarea Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti de la 
PorYile Bucureştiului, construcYiiă monumentă istoric cod IF-II-a-A-15298 şiă
construcYiiă administrative de importanY< normal< (cavou Bibescu, birouri şi 
altele)”,ăpeăcareăparticipan郡iiăle-auănumităprescurtatălucr<rileădeălaă„gard”.  

Anteriorăîncheieriiăacorduluiăcadru,ăPOPAăBOGDANăCORNELăaăpretinsă
de la (...) sumaădeă400.000ăeuroăcuăscopulădeăaăoădaăPrimaruluiăpentruăcaăacestaăs<ă
fieă deă acordă cuă prindereaă înă bugetulă C.C.P.B.P.B. aferent anului 2014 a sumei 
necesareă pentruă execuYiaă lucr<rilor.ă Aceast<ă solicitareă aveaă înă vedereă faptulă c<ă
bugeteleă instituYiiloră dină subordineaă Primarului,ă conYinândă şiă cheltuielileă
preconizateă (inclusivă justificareaă destinaYieiă sumelor),ă trebuieă aprobateă deă c<treă
Primară care,ă ulterior,ă leă includeă înă bugetulă Municipiuluiă Bucureşti,ă peă careă îlă
înainteaz<ă spreăaprobareă şiă îlă susYineă înă faYaăConsiliuluiăGeneralăalăMunicipiuluiă
Bucureşti.ăCumămartorulădenun郡<torăaărefuzatăpeămotivăc<ănuăde郡ineăaceast<ăsum<,ă
POPA BOGDAN CORNEL l-aă anun郡atăulterioră c<ă „aă rezolvată elă cuăprimarulă 群iă
esteădeăacord”,ăcomunicându-iătotodat<ăc<ădinăsumeleăpeăcareămartoriiădenun郡<toriă
trebuieăs<ăiăleăremit<ăluiăPOPAăBOGDANăCORNEL,ădup<ăre郡inereaăpentruăeiădoară
aătreimiiăobişnuite din profit, directorul C.C.P.B.P.B. va remite un procent de 5%, 
raportată laăvaloareaăfiec<reiăpl<郡iăc<treădirectorulăeconomic,ăpentruăc<ăvaăefectuaă
pl<郡ile. 

ÎnăbazaăînYelegeriiăîntreădirectorulăC.C.P.B.P.B.ăşiămartoriiădenunY<tori,ădară
群i a procedurii de achizi郡ieă public<ă derulat<ă înă ultimaă parteă aă perioadeiă înă careă
POPAă BOGDANă CORNELă aă fostă directoră ală institu郡iei,ă întreă societateaă
denun郡<toareă 群iă institu郡iaă public<ă men郡ionat<ă s-aă încheiată acordulă cadruă nr.ă
(...).01.2014,ă aă c<ruiă semnareă efectiv<ă 群iă execu郡ieă aă avută locă dup<ă ceă POPAă
BOGDAN CORNEL a devenit director la A.C.C.U. la data de 06.12.2013. 

Înătemeiulăacestuiăacordăcadru,ăîntreăsocietateaădenun郡<toareă群iăautoritateaă
contractant<ăauăfostăîncheiateăpatruăcontracteăsubsecvente,ăcuăoăvaloareătotal<ădeă
17.092.610,70 lei cu tot cu TVA (aproximativ 3.832.423 euro). 

Dină ace群tiă bani,ă denun郡<toriiă auă pl<tită efectivă c<treă POPAă BOGDANă
CORNEL,ă cuă titlulă deă mit<ă 群iă pre郡ă ală influen郡eiă potrivită înYelegerii,ă sumaă deă
6.389.226,29 lei. 

Temându-seă deă acuza郡iaă deă evaziuneă fiscal<ă ceă îiă puteaă fiă adus<ă pentruă
pl<郡ileă efectuateă c<treă societ<郡ileă controlateă deă POPAă BOGDANă CORNELă prină
interpu群iă pentruă lucr<riă nereale,ă caă înă anulă 2013,ă (...) i-a solicitat lui POPA 
BOGDANăCORNELăca,ăînăviitor,ăsociet<郡ileăpeăcareăiăleăindic<ăpentru plata mitei 
s<ăsubcontractezeăc<treă ter郡iăsauăexecuteăoăparteădină lucr<ri,ăpentruăaăputeaăaveaă
personală angajată 群iă intr<riă deă materiale.ă Cumă POPAă BOGDANă CORNELă aă
acceptatăsolicitarea,ămartoriiădenun郡<toriăi-auăachitatămitaăcerut<ăastfel: 
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- 1.139.700 lei c<treă S.C.ă (...) S.R.L.,ă înă bazaă contractuluiă nr. (…)ă
.03.2014 (încheiatălaăinsisten郡eleămartorilorădenun郡<tori), 

- 950.000ă leiă c<treă S.C.ă (...) S.R.L. ((...)),ă înă bazaă contracteloră nr.ă
(…).04.2014ă群iănr.ă(…)ă.04.2014, 

- 103.079,29ă leiă pl<ti郡iă deă societateaă denun郡<toare,ă laă solicitareaă luiă
POPAăBOGDANăCORNEL,ăpentruăachizi郡iaădeăproduseă群iămaterialeă înăvedereaă
amenaj<riiă restaurantuluiă „(...)”,ă apar郡inândă S.C. (...) S.R.L., la care este asociat 
so郡iaăluiăPOPAăBOGDANăCORNEL,ă(...), 

- 699.860ăleiăc<treăS.C. (...) S.R.L.,ăpentruălucr<riăsubcontractateăfictivă
prin contractul nr. (…)ă.05.2014ă群i 

- aproximativă 3.290.000ă lei,ă reprezentândă contravaloareaă unoră lucr<riă
executate pentru S.C. (...) S.R.L. 群iă neachitateă deă aceastaă c<treă societateaă
denun郡<toare,ăînăbazaăacorduluiăcadruăîncheiatădeăaceast<ăsocietateă(fost<ăS.C.ă(...) 
S.R.L.) cu A.C.C.U. prin director era POPA BOGDAN CORNEL, pentru 
extindereaă re郡eleiă deă ap<ă 群iă aă re郡eleiă deă drenajă aă apeloră înă excesă dină cimitireleă
Ghenceaă群iăMetalurgieiă(aăseăvedeaăpunctulăBăsubăacest aspect). 

S.C. (...) S.R.L.ă aă subcontractată înă întregimeă lucr<rileă c<treă S.C.ă DSBă
RESTAURARIăS.R.L.ăpentruăoăvaloareădeăaproapeă4ăoriămaiămic<,ăînătimpăceăS.C.ă
(...) S.R.L.ăaăpl<tităcâtevaădinăfacturileăemiseădeăfurnizoriiădeămaterialeăidentifica郡iă
de martoriiă denun郡<tori,ă angajândă fictivă for郡<ă deă munc<ă pus<ă laă dispozi郡ieă deă
societateaădenun郡<toare.ăPrinăangajareăfictiv<ăseăareăînăvedereăfaptulăc<ămuncitoriiă
aveauă încheiateă contracteă deă munc<ă cuă S.C.ă (...) S.R.L., dar prestau activitatea 
concret<ă subă conducereaă reprezentan郡iloră societ<郡iiă denun郡<toare,ă careă efectuaă 群iă
plata salariilor. 

 
Mijloaceădeăprob< (…)ă 
(…) 
 
B. Laă începutulăanuluiă2014,ădup<ăceăPOPAăBOGDANăCORNELăaă fostă

numit director al A.C.C.U., l-a chemat pe (...) pentru a-i propune continuarea 
activit<YiiăinfracYionale,ăprinăutilizareaăaceluiaşiămodădeăoperare,ădarăprinăraportareă
la un acord-cadruăceăurmaăaăfiăîncheiatădeăA.C.C.U.,ăpentruăexecuYiaădeălucr<riăde 
reparaYiiă laă reYeleleă exterioareă hidroedilitare,ă extinderiă locale,ă sistemeă deă
drenare a apeloră înă exces,ă branşamente (denumită întreă participanYiă „ap<ă şiă
canal”)ăpentruăpatruăcimitireădinăBucureşti.ă 

Cum (...) aă refuzată caă persoanaă juridic<ă denunY<toareă s<ă fieă desemnat<ă
câştig<toareaă proceduriiă deă achiziYieă public<ă finalizat<ă cuă încheiereaă acordului-
cadru, POPA BOGDAN CORNEL a fost de acord cu modificarea modului de 
operare,ă stabilindăcaăproceduraă s<ă fieă câştigat<ădeăunaădintreăpersoaneleă juridiceă
controlate de el, anume S.C. (...) S.R.L.,ăceăurmaăs<ăsubcontractezeă înă întregimeă
execuYiaălucr<rilorăc<treăpersoanaăjuridic<ădenunY<toare. 

(…) 
Urmareăaădecizieiă inculpatuluiăPOPAăBOGDANăCORNEL,ăînăprim<varaă

anuluiă2014ăaăavutălocăăoăîntâlnireălaăcareăauăparticipat,ăînăafar<ădeăel,ă(...), ALBU 
ROMEOă 群iă BENGALICIă CLAUDIU.ă Laă aceast<ă întâlnireă POPAă BOGDAN 
CORNEL i-aăcerutăinculpatuluiăBENGALICIăCLAUDIUăs<ăpreiaăS.C.ă(...) S.R.L., 
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expunându-iăacestuiaă群iănoulămodădeăoperareăavutăînăvedereăpentruăviitor,ăanumeă
acelaăînăcare: 

- acordulă cadruă urmaă s<ă fieă 群iă aă fostă încheiată întreă A.C.C.U.,ă prină
director POPA BOGDANă CORNEL,ă şiă persoanaă juridic<ă controlat<ă totă deă elă - 
S.C. (...) S.R.L.,ădarăexecu郡iaălucr<rilorăurmaăaăfiăsubcontractat<ăînăîntregimeăc<treă
alteăsociet<郡i,ăprintreăcareă群iăceaădenun郡<toare,ăcircumstanYeăînăcare 

- oăremitereăefectiv<ădeălaămartoriiădenunY<tori a mitei aferente acestor 
lucr<riă c<treă POPAăBOGDANăCORNELănuămaiă eraă necesar<,ă mitaă fiindăpură şiă
simpluă reYinut<ă deă BENGALICIă CLAUDIUă înă S.C.ă (...) S.R.L.ă 群iă remis<ă luiă
POPAăBOGDANăCORNEL,ăprinăîns<şiăsubcontractareaăexecuYieiălucr<rilorăc<treă
denun郡<toriă laă ună preYă netă inferior,ă maiă exactă laă valoareaă costuriloră efectiveă deă
execuYie;ă 

- toat<ădocumenta郡iaătehnico-economic<ănecesar<ăurmaăs<ăfieăîntocmit<ă
deă martoriiă denun郡<toriă înă numeleă S.C.ă (...) S.R.L. (inculpatul BENGALICI 
CLAUDIUăneavândăcuno群tin郡ele necesare,ăiarăsocietateaăneavândăniciăal郡iăangaja郡iă
specializa郡iăînăconstruc郡ii) 

- prină aplicareaă metodeiă deă „alocare”ă descris<ă anterior,ă laă oă valoareă
total<ăpreconizat<ădeă11.247.395,59ăleiăaăcontractelorăsubsecventeăpentruălucr<rileă
ce au fost executate deămartoriiădenun郡<tori,ăînăcondiYiileăunorăcosturiădeăexecuYieă
deă 4.405.075,65ă lei,ă dină diferenYaă deă 6.842.319,94ă leiă persoanaă juridic<ă
denunY<toareă ară fiă trebuită s<ă primeasc<ăoă treimeă (2.280.773,33ă lei),ă iară restulădeă
dou<ă treimiă (4.561.546,62ă lei)ăurmaă s<-iă revin<ă luiăPOPAăBOGDANăCORNEL,ă
cuătitlulădeămit<ăcerut<ăpentruăsine,ăpentruădirectorulăeconomicăşiăpentruăPrimar;ă 

- suplimentar,ă pentruă aă remiteă mitaă „restant<”ă deă laă ală doileaă acordă
încheiatăcuăC.C.P.B.P.B.,ăpersoanaăjuridic<ădenunY<toareăurmaăs<ăemit< şiăaăemisă
facturiă c<treă persoanaă juridic<ă controlat<ă deă POPAă BOGDANă CORNELă înă
valoareădeănumaiă1ămilionă leiă (cuăaproximaYie)ădinăvaloareaădeă4.405.075,65ă leiă
pentruăcareă subcontractaseă lucr<rileădeă laăS.C.ă (...) S.R.L.,ă astfelă c<ădiferenYaădeă
cca. 3,2 milioaneăleiă(reprezentândă„mitaă restant<”)ăaă r<masăpractică înăsocietateaă
controlat<ădeăPOPAăBOGDANăCORNELăprinăBENGALICIăCLAUDIU. 

Dină cauzaă acestoră modific<riă aduseă moduluiă deă operareă careă îiă cre群teauă
complexitatea,ă cuă ocaziaă întâlniriiă s-a mai stabilit ca inculpatul BENGALICI 
CLAUDIUă s<ă re郡in<ă dină sumeleă careă intrauă înă contulă societ<郡iiă ună procentă deă
13,5șă dină sumeleă careă urmauă s<ă r<mân<ă înă contulă societ<郡iiă cuă titlulă deă mit<ă
pentru POPA BOGDAN CORNEL. 

Pentruăpunereaăînăexecutareăaăacestuiăplan,ălaădataădeă25.03.2014 S.C. (...) 
S.R.L.ă群i-aăschimbatădenumireaă înăS.C.ă (...) S.R.L.,ăcontinuândăs<ă fieăde郡inut<ă群iă
administrat<ă înă dreptă deă aceea群iă (...),ă iară înă faptă deă acela群iă inculpată POPAă
BOGDAN CORNEL ((…)ă). 

De群iăîn郡elegereaăîntreămartoriiădenun郡<toriă群iăPOPAăBOGDAN CORNEL 
aăavută ini郡ială înăvedereăexecu郡iaădeăc<treăsocietateaădenun郡<toareăaă lucr<rilorădină
toateă celeă patruă cimitireă (Ghencea,ăMetalurgiei,ă IancuăNouă 群iăSfântaăVineri),ă înă
concretădirectorulăA.C.C.U.,ăînăcalitateădeăpersoan<ăcareăcontrolaăS.C.ă(...) S.R.L., 
le-aăadusălaăcuno群tin郡<ăpeăparcursăc<ălucr<rileădeălaăcimitireleăIancuăNouăşiăSfântaă
Vineriăvorăfiăexecutateădeăalteăpersoane,ădeoareceăsuntă„obliga郡ii”.ă 
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Laă dataă deă 07.05.2014ă întreă A.C.C.U.ă prină directoră POPAă BOGDANă
CORNEL,ăşiăS.C.ă(...) S.R.L., prin (...),ăaăfostăsemnatăacordulăcadruădeălucr<riănr.ă
(...).05.2014 ((…)ă). 

Potrivită acestuia,ă valoareaă maxim<ă aă acorduluiă trebuiaă s<ă fieă deă
12.346.473,01ă leiă f<r<ă TVA,ă 15.309.626,53ă leiă cuă TVA,ă iară valorileă maximeă
defalcate erau: 

- pentru anul 2014 o valoareămaxim<ădeă4.960.030ăleiăf<r<ăTVA; 
- pentruăanulă2015ăoăvaloareămaxim<ădeă3.121.109ăleiăf<r<ăTVA; 
- pentruăanulă2016ăoăvaloareămaxim<ădeă3.121.109ăleiăf<r<ăTVA; 
- pentruăanulă2017ăoăvaloareămaxim<ădeă1.144.225,01ăleiăf<r<ăTVA. 
Pe parcursul procedurii de preluareă aă societ<郡iiă deă c<treă BENGALICIă

CLAUDIU de la (...) ((…)ă ),ă acestaă aă cedată p<r郡ileă socialeă 群iă calitateaă deă
administratoră ală societ<郡iiă c<treă so郡iaă sa,ă (...).ă Totodat<,ă întreă ceiă doiă so郡iă aă fostă
încheiat<ă oăprocur<ăprină careă (...) îlă împuterniceaăpeă inculpată s<ă administrezeă înă
numele ei societatea ((…)ă). 

Întreă A.C.C.U.ă 群iă S.C.ă (...) S.R.L. prin director general BENGALICI 
CLAUDIUă auă fostă încheiateă patruă contracteă subsecventeă acorduluiă cadru,ă câteă
unulăpentruăfiecareăcimitirămen郡ionat: 

a. contractul subsecventă nr.ă 1ă (înregistrată subă nr.ă (...).07.2014), pentru 
executareaă lucr<riloră deă „Modernizarea reYelei de ap< şi canalizare în incinta 
cimitirului Ghencea; Realizarea unei reYele de drenare a apelor în exces”,ă cuă
valoareăini郡ial<ădeă„3.890.645,99ăleiă inclusiv TVA”,ămajorat<ăprinăactulăadiYională
nr.ă 1ă (înregistrată subă nr.ă (...).10.2014)ă laă „3.890.645,99ă leiă f<r< TVA”,ă valoareaă
total<ădevenindădeă4.824.401,03ălei.ăPrinăactulăadiYionalănr.ă2ă (înregistratăsubănr.ă
(...).12.2014),ădup<ă18ăzile,ăvaloareaăcontractuluiăaăfostădinănouămajorat<ăcuăsumaă
deă204.314,99ăleiăf<r<ăTVA,ăvaloareaătotal<ăaăcontractuluiădevenindă5.077.751,62 
lei cu TVA ((…)).  

Spreă compara郡ie,ă contractulă deă subantrepriz<ă nr.ă (…)ă .07.2014ă încheiată
întreă S.C.ă (...) S.R.L.ă 群iă persoanaă juridic<ă denun郡<toare,ă pentruă exactă acelea群iă
lucr<ri,ăareăvaloareaădeă2.004.563,01 lei cu TVA inclus ((…)). 

RecepYiaă aă fostă efectuat<ă înă dataă deă 24.04.2015ă prină procesulă verbală deă
recepYieălaăterminareaălucr<rilorănr.ă53,ăînăacestaăconstatându-seăc<ălucr<rileăauăfostă
executate conform contractului, iar valoareaă declarat<ă deă S.C.ă (...) S.R.L. a 
investiYieiă esteă deă 2.004.563,01ă leiă inclusivă TVA ((…)ă ),ă deă undeă rezult<ă c<ă
societateaă denun郡<toareă nuă aă beneficiată deă major<rileă valoriiă contractuluiă
subsecvent,ăacesteaărealizându-seăstrictăînăbeneficiulăinculpa郡ilor. 

Din valoarea de 2.004.563,01ăleiăcuăTVAăaăcontractuluiădeăsubantrepriz<,ă
S.C. (...) S.R.L.ăaăemisăc<treăantreprenorulăgeneralăS.C.ă(...) S.R.L. doar factura nr. 
49/19.12.2014,ăînăvaloareăde 1.000.642,97 lei, care a fostăachitat<ădoarăparYial,ăcuă
suma de 743.700 lei ((…)ă).   

Seă remarc<ă 群iă faptulă c<,ă prină valoareaă peă careă aă ajunsă s<ă oă aib<ă dup<ă
major<riă (5.077.751,62ă leiă cuă TVA),ă acestă contractă subsecventă epuiza practic 
valoareaăpreconizat<ă aă tuturoră contractelor ce urmauă aă fiă încheiateă înă anulă2014 
(6.150.437,2 lei cu TVA). 

b. contractulă subsecventă deă lucr<riă nr.ă 2ă (înregistrată subă nr.ă
(...).08.2014),ă pentruă executareaă lucr<riloră deă „Modernizarea reYelei de ap< şi 
canalizare în incinta cimitirului Metalurgiei; Realizarea unei reYele de drenare a 
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apelor în exces”,ă cuă valoareă ini郡ial<ă deă 4.834.496,79ă leiă f<r<ă TVA,ă respectivă
5.994.776,02ă leiă cuăTVA,ămajorat<ă prină actulă adiYională nr.ă 1ă (înregistrată subănr.ă
(...).12.2014)ăcuăsumaădeă141.022,54ăleiăf<r<ăTVA,ăvaloareaătotal<ăaăcontractului 
devenind 6.169.643,97 lei cu TVA ((…)ă). 

Spreă compara郡ie,ă contractulădeă subantrepriz<ă nr.ă328/29.08.2014ă încheiată
întreă aceea群iă societateă 群iă persoanaă juridic<ă denun郡<toareă pentruă exactă acelea群iă
lucr<riăareăvaloareaădeă2.400.512,64 lei ((…)ă).  

RecepYiaă aă fostă efectuat<ă înă dataă deă 24.04.2015ă prină procesulă verbală deă
recepYieălaăterminareaălucr<rilorănr.ă52,ăînăacestaăconstatându-seăc<ălucr<rileăauăfostă
executate conform contractului, iar valoareaă declarat<ă deă S.C.ă (...) S.R.L. a 
investiYieiă esteă deă 2.400.512,64 lei inclusiv TVA ((…)ă ).ă Înă consecin郡<,ă 群iă deă
aceast<ădat<ă seă constat<ă c<ă societateaădenun郡<toareănuăaăbeneficiatădeămajorareaă
valoriiăcontractuluiăsubsecventăîntreăautoritateaăcontractant<ă群iăS.C.ă(...) S.R.L. 

Din valoarea de 2.400.512,64 lei cuăTVAăaăcontractuluiădeăsubantrepriz<,ă
S.C. (...) S.R.L. c<treă antreprenorulă generală S.C.ă (...) S.R.L. doar factura nr. 
54/15.04.2015ăînăvaloareădeă500.173,85ălei,ăaceastaănefiindăachitat<.ăă 

c. contractulă subsecventă deă lucr<riă nr.ă 3ă (înregistrată subă nr.ă
(...).09.2014),ă pentruă executareaă deă „Lucr<ri de realizarea a unui sistem de 
drenare a apelor în exces de pe suprafaYa spaYiilor verzi şi extinderea reYelei de 
ap< şi canalizare în cimitirul Iancu Nou”,ăcuăvaloareăini郡ial<ădeă1.639.245,03ăleiă
f<r<ăTVA,ărespectivă2.032.663,84ăleiăcuăTVA,ămajorat<ăprinăactulăadiYionalănr.ă2ă
(înregistrată subă nr.ă (...).05.2015)ă cuă sumaă deă 55.842,02ă leiă f<r<ă TVA,ă valoareaă
total<ăaăcontractuluiădevenindă2.101.907,94 lei cu TVA ((…)ă).  

Prin adresa nr. (…)ă.10.2014 S.C. (...) S.R.L. aăcomunicatăc<treăA.C.C.U.ă
faptulăc<ăaăsubcontractatăexecu郡iaăacestorălucr<riăc<treăS.C.ă(...) S.R.L.ă(controlat<ă
de un apropiat al inculpatului POPA BOGDAN CORNEL, vol. 38, fila 97). 
Valoarea subantreprizei a fost de 1.499.045,19 lei cu TVA inclus, suplimentat<ă
apoiă cuă sumaă deă 92.999,55ă leiă f<r<ă TVA,ă valoareaă contractuluiă devenindă
1.301.906,96ăleiăf<r<ăTVA,ărespectivă1.614.364,62 lei cu TVA ((…)ă). 

De群iăseăpoateăobservaă群iă înăacestăcazăoădiferen郡<ăvaloric<ă întreăcontractulă
subsecventă 群iă celă deă subantrepriz<,ă pentruă acelea群iă lucr<ri,ă aceastaă esteă deă
487.543,32ălei,ăprinăcompara郡ieăcuăpesteă3ămilioaneă(Ghencea),ărespectivăaproapeă
4ă milioaneă (Metalurgiei)ă înă cazulă subantreprizeloră încheiateă cuă societateaă
denun郡<toare. 

Oăalt<ădiferen郡<ăfa郡<ădeăcazulăsociet<郡iiădenun郡<toareăoăreprezint<ăfaptulăc<,ă
de群iă prin adresa nr. (…)ă .07.2015 S.C. (...) S.R.L. a comunicat antreprenorului 
generalăfinalizareaălucr<rilor,ătoateăceleă8ăfacturiăemiseădeăsubcontractantăfuseser<ă
achitateă înă perioadaă 11.12.2014-04.05.2015,ă a群adară cu maiă multă deă dou<ă luniă
înainteădeăterminareaălucr<rilor. 

d. contractulă subsecventă deă lucr<riă nr.ă 4ă (înregistrată subă nr.ă (…)ă
.12.2014),ăpentruăexecutareaădeă„Lucr<ri de realizarea a unui sistem de drenare a 
apelor în exces de pe suprafaYa spaYiilor verzi şi extinderea reYelei de ap< şi 
canalizare în cimitirul Sfântaă Vineri”,ă avândă valoareaă ini郡ial<ă esteă deă
2.150.545,20ă leiă f<r<ă TVA,ă respectivă 2.666.676,05ă leiă cuă TVA,ă diminuat<ă prină
actulăadiYionalănr.ă1ă (înregistratăsubănr.ă (…)ă .03.2015) cu suma de 75.670,65 lei 
f<r<ăTVA,ăvaloareaătotal<ăaăcontractuluiădevenindă2.572.844,44 lei cu TVA ((…)). 
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Lucr<rileă laă acestă cimitiră auă fostă subcontractateă c<treă S.C.ă (...) S.R.L. 
(controlat<ădeă (…)ă , un apropiat al inculpatului CONSTANTINESCU MIRCEA 
OCTAVIANăa群aăcumăoădemonstreaz<ă(…)ă), pentru valoarea de 2.100.000 lei cu 
TVA ((…)ă). 

訓iă înă acestă caz,ă prină asem<nareă cuă S.C.ă (...) S.R.L.ă 群iă spreă deosebireă deă
societateaădenun郡<toare,ădiferen郡aă întreăvaloareaăcontractuluiă subsecventă 群iă ceaăaă
subantreprizei,ăpentruăacelea群iălucr<ri, este de 472.844,44 lei. 

Oă alt<ă asem<nareă întreă subantreprenoriiă lucr<riloră deă laă cimitireleă Iancuă
Nouă 群iă Sfântaă Vineriă esteă aceeaă c<ă celeă 11ă facturiă emiseă deă subantreprenor,ă înă
perioada 19.12.2014 – 01.04.2015ă(primaăfiindăemis<ălaădou<ăzileădeălaăîncheierea 
contractuluiăsubsecventăcuăA.C.C.U.)ăauăfostăachitateădeăantreprenorulăgeneralăînă
perioada 24.12.2014 – 02.04.2015.ăPromptitudineaăesteăevident<. 

De群i,ă a群aă cumă s-aă ar<tată laă început,ă valoareaă acorduluiă cadruă eraă deă
15.309.626,53ă leiă cuă TVAă 群iă aceastaă urmaă aă fiă cheltuit<ă peă parcursulă aă 4ă ani,ă
adunândă valorileă deă maiă susă pentruă contracteleă subsecventeă (încheiateă toateă înă
anulă2014)ă seă constat<ă c<ăvaloareaă însumat<ăaă acestora,ă respectivă15.922.147,97ă
lei, dep<群e群teăvaloareaămaxim<ăaăacorduluiăcadru. 

Înă concret,ă societateaă denun郡<toareă aă executată lucr<rileă laă cimitireleă
Ghenceaă 群iăMetalurgiei,ă potrivită celoră conveniteă cuăPOPAăBOGDANăCORNELă
a群aăcumăauăfostăînvederateămaiăsus,ăf<r<ăvreoăalt<ăabatereădeălaăîn郡elegereaăini郡ial<ă
înăafaraăfaptuluiăc<ăS.C.ă(...) S.R.L.ănuăaăachitatăc<treăsocietateaădenun郡<toareătoateă
sumeleăpeăcareăleădatoraăpentruăpresta郡iileărealizate,ăde群iăaăîncasatădeălaăA.C.C.U.ă
multămaiămultădecâtăcontravaloareaălor.ă 

 
 
Mijloaceădeăprob< (…) 

(…) 
 
 

 
III. Anul 2015 

1. Descriereaă群iăactivitateaăgrupuluiăinfrac郡ionalăorganizat 
Dină aceast<ă perspectiv<,ă anulă 2015ănuă s-a remarcat printr-o schimbare a 

structuriiăgrupuluiăfa郡<ădeăceleăeviden郡iateăcuăocaziaătrat<riiăsubiectuluiăpentruăanulă
2014, ci doar prin: 

a.ăm<rireaănum<ruluiădeăparticipan郡i,ălaăacestaăaderândăinculpa郡iiăPETROIă
AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELAă (directoră generală laă C.C.P.B.P.B.)ă 群iă
訓UPEAL;ăFLORINă(directorălaăaceea群iăinstitu郡ie)ă群i 

b.ă m<rireaă roluluiă infrac郡ională ală inculpatuluiă STANCAă CRISTIAN,ă
ajungândălaăcelăcareăîiăfuseseădestinatădeălaăînceputădeăc<treăinculpatulăOPRESCUă
SORIN MIRCEA. 

a.ăAstfel,ădup<ăcumăs-aăar<tată群iămaiăsus,ăînălunaămaiă2015ă(...), ce ocupase 
prină deleg<riă succesiveă peă perioadeă deă 6ă luniă func郡iaă deă directoră generală laă
C.C.P.B.P.B., la recomandarea lui POPA BOGDAN CORNEL, a decisăs<-群iădeaă
demisiaă dină aceast<ă func郡ie.ă Referitoră laă motiveleă careă auă determinată aceast<ă
retragere, (...) a indicat ((…)ă)ăc<ă群i-aădatădemisiaădinăfunc郡iaădeădirectorăgenerală
deoarece „responsabilitateaă deă aă semnaă pentruă aceleă sumeă mariă deă baniă miă s-a 
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p<rută preaă mare”,ă dară laă cuno群tin郡aă inculpa郡iloră POPAă BOGDANă CORNELă 群iă
OPRESCUăSORINăMIRCEAăaăadusăalteămotive.ăÎnăplus,ă(…)ăar fi plecat pentru 
motivulă indicat,ă de群iă nuă l-aă con群tientizată înă perioadaă imediată premerg<toareă
demisiei,ăîncetândăpesteăoălun<ăoriceăcolaborareăcuăinstitu郡ia,ăînăciudaăfaptuluiăc<ă
nuăaveaă群iăniciănuăaăavutăpân<ălaămomentulădeclara郡ieiăvreunăaltăserviciuăasigurat. 

Func郡iaădeădirectorăgeneralălaăC.C.P.B.P.B.ădevenindădinănouăvacant<,ăs-a 
pusăproblemaăocup<riiă ei,ăproblem<ă ceă s-a rezolvată înă acela群iămodă caă 群iă înă lunaă
decembrie 2013.  

Astfel, inculpatul POPAăBOGDANăCORNELăaăînvederată((…)ă)ăc<ădup<ă
discuYiaăcuă(...), OPRESCU SORIN MIRCEA i-aăcerutăs<ărecomandeăpeăcinevaălaă
conducereaăC.C.P.B.P.B.ă„careăs<ăcunoasc<ăproblemeleă instituYiei,ăastfelă încâtăs<ă
fieălinişteăacolo”.ăDinăaceast<ăexprimareăinculpatulăPOPAăBOGDANăCORNELăaă
înYelesăc<ăPrimarulăseărefereaălaăbucataădeăgardăaăc<reiăexecu郡ieămaiăr<m<seseădeă
atribuit,ăastfelăîncâtă„eraănecesarăcaănoulădirectorăgeneralăs<ănuăîncurceăactivitatea 
infracYional<ă peă careă noiă oă desf<şuram”.ă Înă acesteă condi郡ii,ă POPAă BOGDANă
CORNEL a recomandat-o pe PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA 
„deoareceă aceastaă aveaă studiileă necesare,ă ceaă maiă mareă vechimeă şiă seă înYelegeaă
bine cu (...) şiă(...) (spreădeosebireădeăŞupeal<ăFlorin)”.ă 

Referitor la numirea sa, inculpata PETROI AVASILOAE RUXANDRA 
MIHAELAăaăînvederată((…)ă)ăc<ădeălaăPOPAăBOGDANăCORNELă群tieăc<ăacestaă
群iă (...) au recomandat-o inculpatului OPRESCU SORIN MIRCEA.ă Ini郡ială
inculpata nu l-a crezut pe POPA BOGDAN CORNEL,ădarăaceast<ăneîncredereăs-a 
datorată faptuluiă c<ă PETROIăAVASILOAEăRUXANDRAăMIHAELAă s-aă gândită
c<ăPOPAăBOGDANăCORNELăvaărecomandaăoăalt<ăpersoan<ădeoareceăeaăapreciaă
c<ă„existauăpersoaneămaiăcapabileădecâtămineăcareăputeauăfiănumite”.ăInculpataăaă
mai învederată c<ă neîncredereaă saă nuă s-aă datorată faptuluiă c<ă nuă l-ar fi crezut pe 
POPAă BOGDANă CORNELă c<ă ară aveaă influenYaă s<ă recomandeă peă cinevaă luiă
OPRESCU SORIN MIRCEA pentruă numireaă înă funcYiaă deă conducereă aă uneiă
instituYiiăpublice. 

Concret, inculpata s-a convinsă abiaă dup<ă ceă aă discutată cuă OPRESCU 
SORINăMIRCEA,ăînăbiroulăacestuiaăundeăaăintratăîmpreun<ăcuăPOPA BOGDAN 
CORNEL.ăDup<ăoăscurt<ăprezentareădinăparteaădirectoruluiăA.C.C.U.,ădiscu郡iaăaă
urmatăîntreăinculpat<ă群iăPrimar.ăCuăaceast<ăocazieăOPRESCU SORIN MIRCEA i-
aăadusălaăcuno群tin郡<ăinculpateiăc<ăîncepândăcuădataădeă03.04.2015ăvaăfiădelegat<ăpeă
funcYiaădeădirectorăgeneralălaăC.C.P.B.P.B.,ăcerându-iă„s<ăamăgrij<ădeăPalatăşi,ă înă
general,ă s<ăamăgrij<.ăNuăpotă spuneăc<ăamă înYelesă ceă aăvrută s<ă spun<ăprinăultima 
atenYionare”ă((…)ă). La final inculpata a plecat, dar POPA BOGDAN CORNEL a 
r<masăînăanticameraăbirouluiăluiăOPRESCU SORIN MIRCEA. 

PETROIăAVASILOAEăRUXANDRAăMIHAELAănuăaădiscutatăniciodat<ă
cu POPA BOGDAN CORNEL despre motivul pentru care a recomandat-o tocmai 
peăeaă群i,ădinăpunctulăeiădeăvedere,ă„deăceleămaiămulteăoriăcândăPOPAăBOGDANă
CORNEL îmiăcereaăs<ăfacăcevaăanumeălaăPalateleăBrâncoveneşti euăîiăr<spundeamă
negativă...”.ăInculpataă群i-aăamintităc<ăPOPAăBOGDANăCORNELăi-aăspusăoădat<ă
c<,ădac<ăînăcalitateăde directorăgeneral,ăvaăfaceăceeaăceăîiăcereăel,ăvaăfiăbine,ăf<r<ăcaă
PETROIă AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELAă s<-群iă aminteasc<ă exactă
formulareaăinculpatuluiăsauămomentulăînătimpălaăcareăaăavutălocăaceast<ădiscu郡ie. 
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Reamintimăc<,ăspreădeosebireădeăpredecesorulăei,ă (...), inculpata PETROI 
AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELAă aă r<masă înă memoriaă luiă OPRESCU 
SORINăMIRCEAăcaăexistând,ăavândăînăvedereăc<ăacestaădinăurm<ăaădeclaratăc<ăînă
anul 2014,ă situaYiaă lucr<riloră deă laă C.C.P.B.P.Bă îiă eraă prezentat<ă deă c<treă
,,DirectoareaăcareăYineaăinterimarulăalăc<ruiănumeănuămi-lăaducăaminteăşiăcareămi-a 
fostărecomandat<ădeăPopaăBogdanăCornel”.ăCorelativ,ă群iăinculpataăaădeclaratăc<ălaă
toateăîntâlnirileăpeăcareăle-aăavutăcuăPrimarulălaăcareăaăf<cutăreferireăînădeclara郡ii,ă
cuăexcepYiaăceleiădintâi, OPRESCUăSORINăMIRCEAă„nu mi s-aăadresatăniciodat<ă
înă vreună modă dină careă s<ă rezulteă c<ă ară ştiă cumă m<ă numesc, folosind doar 
apelativeleă „Doamn<ă Directoră şiă Doamn<”.”.ă Rezult<ă astfelă c<,ă atât timp cât 
activitatea grupului infracМional se desf<Кura f<r< impedimente, inculpatul 
OPRESCUăSORINăMIRCEAănuăseăpreocupaăniciăm<carădeăidentitateaămembriloră
palieruluiă oameniloră necesariă dină alteă institu郡iiă 群i,ă cuă atâtă maiă pu郡in,ă deă palierulă
executan郡ilor,ăpercepându-leăpeăambeleăcaă„probleme”ăaleăe群alonuluiăsecundar,ănu 
ale liderului. 

(…) 
Acestăcriteriuădeăselec郡ieă folositădeăPOPAăBOGDANăCORNELăpentruăaă

recomandaăpersoaneleăcareăs<ăfieănumiteălaăconducereaăC.C.P.B.P.B.ăesteăcelăcareă
explic<ăsitua郡iaărecunoscut<ădeăinculpatulă訓UPEAL;ăFLORINăînăsensulăc<ăădup<ă
momentul la care POPA BOGDAN CORNEL nu a mai fost director la 
C.C.P.B.P.B.,ăăelăaăcontinuatătotuşiăs<ăfieăimplicat,ădinăiniYiativaăsa,ăînăactivitateaăşiă
deciziileăimportanteădeălaănivelulăinstituYieiă(„ceăcontracteămariăseăîncheie,ăcuiăseă
atribuiau, ce valoare aveau,ă stadiulă execuYieiă lucr<rilor,ă stadiulă pl<Yiloră c<treă
executant”).ă 

(…) 
Înăplus,ăinculpatulă訓UPEAL;ăFLORINăeraăsingurulăcareăîndr<zneaăs<ăseă

opun<ă f<郡i群ă inculpatuluiă POPAă BOGDANă CORNEL,ă îns<ă doară atunciă cândă
considera necesar. 

 
(…) 
 

2. Activitatea care intra înăscopulăgrupuluiăinfrac郡ionalăorganizat 
Înăbazaăceluiăde-alădoileaăacordăcadruăîncheiatădeăsocietateaădenun郡<toareă

cuăC.C.P.B.P.B.,ă înă afaraă contracteloră subsecventeă încheiateă peă parcursulă anuluiă
2014ăpentruă„gard”,ăurmaăs<ăfieăîncheiată群iăunăcontractădeăatribuireăaălucr<rilorădeă
„reabilitare”ăaăuneiăpor郡iuniădeăgardăcareănuăexista.ăMaiăprecis,ă laănivelulăanuluiă
2013,ă gardulă careă împrejmuiaă C.C.P.B.P.B.ă eraă formată majoritară dintr-un zid-
monumentă istorică degradată (aă c<ruiă reabilitareă aă formată obiectulă contractelor 
subsecventeădinăanulă2014),ădarăexistaă群iăoăzon<ăînăcareăzidulă- monument istoric 
lipseaă cuă des<vâr群ire.ă De群iă execu郡iaă înă aceaă zon<ă aă unuiă zidă asem<n<toră cuă
monumentul istoric a format obiect al acordului cadru, contractul subsecvent 
r<m<seseăneîncheiat. 

Peăparcursulă anuluiă2014,ădup<ăceă laă conducereaăC.C.C.P.B.P.B.ă aă ajunsă
(...) înăcondi郡iileămen郡ionateămaiăsus,ăs-aăridicatăproblemaăexecut<riiă lucr<riloră群iă
pentruăpor郡iuneaălips<.ăDinăcauzaădezacorduluiăîntreăPOPAăBOGDANăCORNELă
群iăconducereaăC.C.P.B.P.B.ăcuăprivireălaăsursaădeăfinan郡areă– investi郡ii,ăcumăarăfiă
fostă normal,ă oriă repara郡iiă – a群aă cumă s-aă realizată înă celeă dină urm<,ă încheiereaă
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contractuluiă 群iă execu郡iaă lucr<riloră auă fostă amânateă succesiv,ă înă ciudaă discu郡iiloră
frecvente,ăpân<ălaădataădeă12.05.2015.  

(…)ă 
Înă acesteă condi郡ii, laă întâlnireaă ceă aă avută locă laă dataă deă 12.05.2015ă ă laă

restaurantulă„(…)”ăaflată înă imediataăvecin<tateăaăsediuluiăPrim<rieiăMunicipiuluiă
Bucure群ti,ăaă începutăderulareaăconcret<ăaăuneiănoiăactivit<郡iă infrac郡ionale.ăAstfel, 
martoriiă denun郡<toriă auă prezentată inculpa郡iloră POPAă BOGDANă CORNELă 群iă
STANCAă CRISTIANă ună calculă ceă eviden郡iaă profitulă anticipată caă urmândă aă fiă
ob郡inutădinăderulareaăcontractului,ă aproximativă2ămilioaneă lei.ăPOPAăBOGDANă
CORNEL s-a declarat imediat de acord cuă încheiereaă contractului,ă cerându-i 
totodat<ăinculpatuluiăSTANCAăCRISTIANăs<ăiaădocumenta郡iaă群iă„s<ăîlăaprobi”.ă 

Înă vedereaă rezolv<riiă problemeiă dezacorduluiă conduceriiă C.C.P.B.P.B.ă laă
finan郡areaălucr<rilorădinăfondulă repara郡ii,ă laădataădeă14.05.2015ăinculpatul POPA 
BOGDAN CORNEL i-aă solicitată martoruluiă denun郡<toră (...) s<ă discuteă cuă
inculpatulă訓UPEAL;ăFLORIN,ădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăpentruăa-iăoferiămit<ăcaă
s<ă fieă deă acord.ă Cumă înă ziuaă urm<toareă martoriiă denun郡<toriă i-au comunicat 
inculpatului POPA BOGDANăCORNELăc<ănuăsuntădeăacordăs<ăfac<ăacestălucru,ă
inculpatulăaăluatădecizia,ăcomunicat<ă群iămartorilorădenun郡<tori,ădeăaăoferiăpersonală
aceaă mit<.ă Aceast<ă decizieă aă pus-oă înă aplicareă laă dataă deă 19.05.2015,ă cândă le-a 
oferită inculpa郡iloră訓UPEAL;ăFLORINă群i PETROI AVASILOAE RUXANDRA 
MIHAELAăsumaădeă70.000ăeuroăpentruăamândoi,ăofertaăfiindăacceptat<. 

Înă ziuaă urm<toare,ă aflândă c<ă STANCAă CRISTIANă esteă reticentă înă aă
discutaăclarăcuămartoriiădenun郡<tori,ătotăinculpatulăPOPAăBOGDANăCORNELăaă
indicatăc<ăelă群iăSTANCA CRISTIANădoresc,ăpentruăei,ăoăjum<tateădinăprofitulăceă
urmaă aă fiă ob郡inut,ă înă condi郡iileă înă careă sumaă deă 70.000ă euroă – mita pentru 
conducerea C.C.P.B.P.B. – reprezentaă oă cheltuial<ă comun<ă aă martoriloră
denun郡<toriă 群iă inculpa郡ilor,ă astfelă c<ă urmaă aă fiă suportat<ă deă to郡i.ă Totodat<,ă
inculpatulăaăstabilităc<ăcelelalteămiteăceăurmauăaăfiădate,ărespectivăc<treăinculpa郡iiă
OPRESCUă SORINă MIRCEAă 群iă CONSTANTINESCUă MIRCEAă OCTAVIAN,ă
urmauăaăfiăfinan郡ateădinăjum<tateaăpeăcareăoăceruser<ăelă群iăSTANCAăCRISTIAN,ă
f<r<ăaăreprezentaăoăcheltuial<ăsuplimentar<ăpentruămartoriiădenun郡<tori.ă 

Laărândulăs<u,ăinculpatulăSTANCAăCRISTIANăaăconfirmatăexisten郡aăuneiă
în郡elegeriă prealabileă întreă elă 群iă POPAă BOGDANă CORNELă înă sensulă expusă deă
ultimul mai sus. 

Înăacesteăcondi郡iiăaăfostăîncheiatăcontractulăsubsecventănr.ă7ăînregistratăsubă
nr. (...).05.2015ăîntreăsocietateaădenun郡<toareă群iăC.C.P.B.P.B.ăînătemeiulăceluiăde-
alădoileaăacordăcadru,ăpentruărealizareaă lucr<riloră„Execu郡ieă lucr<riădeăreabilitareă
zisă împrejmuireă tronson 11-12 – zonaănord”,ă într-oăperioad<ădeă45ădeăzileădeă laă
dataăprimiriiăordinuluiădeăîncepere,ăînăvaloareădeă3.216.053,16 lei. 

Pentruăplataăuneiăp<r郡iădinălucr<rileăexecutate,ăinculpatulăPOPAăBOGDANă
CORNEL, la acel moment director al A.C.C.U., a fost de acord ca o parte din 
bugetulăalocatăacesteiăinstitu郡iiăînătrimestrulă3ăs<ăfieămutatăînătrimestrulă4,ăpentruăaă
fiă posibil<ă oă mi群careă înă sensă inversă aă bugetuluiă C.C.P.B.P.B.,ă majorându-i-se 
astfelăbugetulăalocatăînătrimestrulătreiăpentruăa-i putea fi alocat<ăoăparteădinăsumaă
necesar<ă pl<郡iiă lucr<riloră efectuateă deă societateaă denun郡<toare.ă Aceast<ă sus郡inereă
par郡ial<ă aă pl<郡iiă lucr<riloră deă laă gardă dină bugetulă A.C.C.U.,ă prină „meritul”ă
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inculpatuluiă POPAă BOGDANă CORNEL,ă aă fostă eviden郡iat<ă înă modă repetată deă
acestaăfa郡<ădeămartoriiădenun郡<toriăpeăparcursulăîntâlnirilorăulterioare. 

Dină ace群tiă bani,ă laă dataă deă 29.06.2015ă C.C.P.B.P.B.,ă prină inculpatulă
訓UPEAL;ăFLORIN,ăaăf<cutăoăprim<ăplat<ăaălucr<rilorăexecutateăc<treăsocietateaă
denun郡<toare.ă Înă consecin郡<,ă înă perioadaă imediată urm<toare,ă s-a pus problema 
momentului la care se vor remite efectiv mitele solicitate. 

Astfel,ăinculpatulă訓UPEAL;ăFLORINăaăar<tatăc<ă群i-ar dori remiterea unei 
p<r郡iă dină mit<ă înă natur<,ă prină plataă deă c<treă societateaă denun郡<toareă aă unoră
materiale deă construc郡iiă deă careă inculpatulă aveaă nevoie,ă f<r<ă aă aveaă c<dereaă s<ă
vorbeasc<ă 群iă înă numeleă restuluiă membriloră grupului.ă Inculpataă PETROIă
AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELAă aă fostă deă acordă s<ă amâneă remitereaă
mitei,ăastfelăîncâtăaceastaăs<ănuăfieărealizat<ădinăplataăefectuat<ădeăaceast<ădat<ădeă
institu郡iaăpublic<. 

InculpatulăPOPAăBOGDANăCORNEL,ăconsecventăpozi郡ieiăsaleăadoptateă
înă ultimaă perioad<,ă aă refuzată s<ă seă pronun郡eă cuă privireă laă amânare,ă trimi郡ândă
martoriiădenun郡<toriăs<ădiscuteăacestăsubiectăcuăinculpatulăSTANCA CRISTIAN, 
factorulădecizionalăînăprivin郡aămitelor.ăAcestaădinăurm<ănuăaăfostăîns<ădeăacordăcuă
amânarea,ăcomunicândădenun郡<torilorăc<ăelă群iăPOPAăBOGDANăCORNELădorescă
plataă uneiă p<r郡iă dină mit<,ă înă natur<,ă subă formaă achizi郡ion<riiă 群iă pl<郡iiă deă c<treă
societateaădenun郡<toareăaăunorăci群meleăcuăcareăs<ăfieăînlocuiteăceleădinăcimitire. 

Dându-群iă seamaă c<ămartoriiă denun郡<toriă auăg<sităpeă parcursulă discu郡ieiăoă
caleă prină careă auă amânată totu群iă plataă miteiă (amânândă livrareaă ci群melelor),ă pesteă
dou<ă zileă inculpatulă STANCA CRISTIAN s-aă r<zgândită 群iă aă cerută 群iă plataă uneiă
sume de 5.000 euro,ăpentruăsineă群iăpentruăinculpatulăPOPAăBOGDANăCORNEL.ă
Aceast<ă sum<ă i-aă fostă remis<ă laă dataă deă 03.07.2015,ă iară înă ziuaă urm<toareă
inculpa郡iiă STANCAăCRISTIANă 群iă POPAăBOGDANăCORNELă auă împ<r郡it-oă înă
mod egal. 

Laă finalulă luniiă iulie,ă dup<ă alteă pl<郡iă aleă lucr<riloră efectuateă deă
C.C.P.B.P.B.,ă inculpatulă STANCAă CRISTIANă aă începută s<ă insisteă înă plataă
mitelor,ărespectivăpentruăinculpa郡ii: 

- CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN, unde a particularizat mita 
(conformăîn郡elegeriiăanterioareăcuăPOPAăBOGDANăCORNEL)ălaăsumaădeă7.000ă
euro,  

- OPRESCU SORIN MIRCEA, pentru care a cerut suma de 50.000 euro, 
totodat< 

- presândămartoriiădenun郡<toriăs<ăpl<teasc<ă群iămiteleăinculpa郡ilorăPETROIă
AVASILOAE RUXANDRA MIHAELAă群iă訓UPEAL;ăFLORIN. 

Cuă aceast<ă ocazieă STANCAă CRISTIANă aă învederată 群iă „regula”ă
inculpatuluiăCONSTANTINESCUăMIRCEAăOCTAVIANăînăsensulăc<ăacestaădină
urm<,ădup<ăceăaădispusăoăvirareădeăcrediteăc<treăunaădinăinstitu郡iiăînăvedereaăpl<郡iiă
unorălucr<ri,ăaădouaăsauăaătreiaăziăseăa群teapt<ăcaăoăparteădinăaceiăbaniăs<-iăfieăremi群iă
cuătitlulădeămit<. 

Cumălaăînceputulăluniiăaugustă2015ăinculpatulăPOPAăBOGDANăCORNELă
aă confirmată atâtă urgen郡aă pl<郡iiă miteiă c<treă inculpatulă CONSTANTINESCUă
MIRCEAăOCTAVIAN,ăcâtă群iăfaptulăc<ăel esteăcelăcareăvaădaăace群tiăbani,ălaădataădeă
11.08.2015ă martorulă denun郡<toră (...) aă remisă laă indica郡iaă luiă POPAă BOGDANă
ALIN suma de 7.000 euro inculpatuluiăALBUăROMEOăcare,ălaărândulăs<u,ăi-a dat 
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înă aceea群iă ziă inculpatuluiă POPAă BOGDANă CORNEL.ă Acestaă dină urm<ă l-a 
contactat pe inculpatul CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN cu care a 
stabilităs<ăseăîntâlneasc<ăînăziuaăurm<toare,ăcândăi-a remis suma de 4.000 euro din 
totalulădeă7.000ăeuroăcerută群iăprimit,ăp<strândădiferen郡a. 

Dup<ăceăinculpatulăOPRESCUăSORINăMIRCEAăs-aăîntorsădinăconcediu,ă
înă perioadaă 17-18.08.2015, pentru a-lă „impulsiona”ă înă vedereaă respect<riiă
promisiuniiădeădeta群areăaă inculpatuluiăPOPAăBOGDANăCORNELăcaădirectorălaă
A.L.P.A.B.,ă acestaă 群iă STANCAă CRISTIANă i-au indicat lui OPRESCU SORIN 
MIRCEAăc<ăîiăvor daăînăcurândămit<. 

Laă dataă deă 19.08.2015,ă 群tiindă c<ă martoriiă denun郡<toriă urmeaz<ă s<ă remit<ă
mitaă conduceriiă C.C.P.B.P.B.,ă deă fa郡<ă cuă inculpa郡iiă PETROIă AVASILOAEă
RUXANDRAă MIHAELAă 群iă 訓UPEAL;ă FLORIN,ă POPAă BOGDANă CORNELă
le-aă indicată martoriloră denun郡<toriă s<ă mearg<ă înă alt<ă înc<pereă cuă inculpatulă
訓UPEAL;ăFLORIN.ăÎnăconsecin郡<,ăceleătreiăpersoaneăauămersăînăbiroulăultimuluiă
inculpat,ăundeămartoriiădenun郡<toriăi-auăremisăacestuiaădou<ăplicuriăînăcareăseăaflaă
împ<r郡it<ă înămodăegalăsumaădeă50.000ălei.ăDup<ăplecareaămartorilorădenun郡<tori,ă
inculpatulă 訓UPEAL;ă FLORINă aă remisă unulă dintreă plicuriă inculpateiă PETROIă
AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA. 

Ulterior,ădarăpeăparcursulă aceleia群iă întâlniri,ă inculpatulăPOPAăBOGDANă
CORNELă aă solicitată deă laă martoriiă denun郡<toriă sumaă deă 60.000ă euroă caă mit<ă
pentruă inculpatulă OPRESCUă SORINă MIRCEA,ă insistândă înă plataă urgent<ă aă
acesteiăsume,ăastfelăc<ăaăfostăconvenit<ăziuaădeăduminic<,ă23.08.2015. 

(…) 
Odat<ă ceă inculpatulă STANCAă CRISTIANă aă aflată c<ă POPAă BOGDANă

CORNELă aă primită deă laă martoriiă denun郡<toriă ceiă 60.000ă euroă ceru郡iă pentruă
OPRESCUă SORINă MIRCEA,ă întreă ceiă doiă inculpa郡iă s-aă pusă problemaă câtă s<ă
remit<ă Primarului.ă STANCAă CRISTIANă aă decisă caă inculpatuluiă OPRESCUă
SORINăMIRCEAăs<-iăfieăremis<ăsumaădeă25.000ăeuro,ăavansândătotodat<ăideeaăc<ă
inculpatulă POPAă BOGDANă CORNELă ară trebuiă s<ă remit<ă singură aceast<ă sum<.ă
Dreptă justificareă STANCAăCRISTIANăaă învederată risculă laă careă i-ar supune pe 
ceilal郡iă doiă participan郡i,ă OPRESCUă SORINă MIRCEAă 群iă POPAă BOGDANă
CORNEL,ă dac<ă ară mergeă laă întâlnireă înă condi郡iileă înă careă eraă convinsă c<ă esteă
urm<rit.ăTotodat<ăSTANCAăCRISTIANăaă învederată c<ădiferen郡aăpân<ă laă60.000ă
euroăseăvaăîmp<r郡iăînămodăegalăîntreăelă群iăPOPAăBOGDANăCRISTIAN,ăsolicitândă
remiterea unui avans de 5.000 euro. 

Laă începutulă luniiă septembrieă aă avută locă oă nou<ă întâlnireă întreă inculpa郡iiă
OPRESCUă SORINă MIRCEAă 群iă POPAă BOGDANă CORNEL.ă Dup<ă ceă aă
eviden郡iatăeforturileăpeăcareăle-aădepusă群iăleădepuneăînăvedereaăevit<riiădescopeririiă
activit<郡iiă infrac郡ionaleă desf<群urateă deă POPAă BOGDANă CORNELă 群iă STANCAă
CRISTIAN (deoarece,ăace群tiaăconstituindăe群alonulăsecundarăprinăcareăOPRESCUă
SORINă MIRCEAă 郡ineaă leg<turaă cuă grupul,ă descoperireaă loră ară conduceă 群iă laă
descoperireaăproprieiăactivit<郡i),ăinculpatulăOPRESCUăSORINăMIRCEAăaăhot<râtă
eliminarea lui STANCA CRISTIAN din activitatea infrac郡ional<,ăavândăînăvedereă
risculădescoperirii,ăfieă群iăînămodăaccidental,ăaăproprieiăparticipa郡ii.ă(…) 

Înă ziuaă deă sâmb<t<,ă 05.09.2015,ă laă C.C.P.B.P.B.,ă inculpatulă OPRESCUă
SORIN MIRCEA i-aăindicatăluiăPOPAăBOGDANăCORNELăs<ăvin<ăînăaceaăsear<ă
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la imobilul din com. Ciolpani pentru a-iă remiteă mita,ă de群iă aflaseă c<ă tocmaiă
decedase bunicul coinculpatului. 

Înă cursulă întâlniriiă deă seara,ă POPAă BOGDANă CORNELă i-a remis lui 
OPRESCUă SORINă MIRCEAă sumaă deă 25.000ă euroă stabilit<ă deă STANCAă
CRISTIAN, din totalul de 60.000 euroă cerută deă laă martoriiă denun郡<tori.ă Peă
parcursulăîntâlnirii,ăaflândăc<ăSTANCAăCRISTIANăareăunăcomportamentăagresivă
laăadresaăcelorăcareădauămit<,ăOPRESCUăSORINăMIRCEAăaăreac郡ionatăimediat,ă
considerândă„nebun”ă群iă„tâmpit”ăunăastfelădeăcomportament,ădeoarece conduce la 
sesizareaă organeloră deă urm<rireă penal<ă deă c<treă ceiă nemul郡umi郡iă 群i,ă implicit,ă laă
descoperirea faptelor.  

Dup<ă finalizareaă întâlnirii,ă OPRESCUă SORINă MIRCEAă s-a dus la 
locuin郡aă(...),ăc<reiaăi-aăremisăsumaădeă11.000ăeuroădinămitaăprimit<ăanterior de la 
POPAă BOGDANă CORNEL.ă Prină aceast<ă plat<ă inculpatulă aă vrută s<ă sting<ă oă
datorieăpeăcareăoăaveaăfa郡<ădeă(…)ăpentruăserviciileădeăconsultan郡<ăînăcomunicareă
peă care,ă prină societateaă peă careă oă de郡ine,ă (…)ă i le prestase inculpatului, ca 
persoan<ăfizic<ă群iăcaăPrimar,ăînăperioadaăiunie-august 2015.  

 
Mijloaceădeăprob< 
(…) 
 
 

* 
*  * 

Dină celeă deă maiă susă rezult<ă c<,ă atâtă subă conducereaă inculpatuluiă POPAă
BOGDANăCORNEL,ă câtă 群iă subă ceaă aă inculpatulăOPRESCUăSORINăMIRCEA,ă
grupulăinfrac郡ional: 
 au aderat, sau  dup<ăcaz, l-au sprijinit, o serie de alte persoane, astfel: 

- cuă sprijinulă luiă POPAă BOGDANă CORNEL:ă inculpa郡iiă ALBUă ROMEO,ă
NI軍;ă IONă (primulă peă toat<ă durataă deă existen郡<ă aă grupului,ă înă moduriă
diferite,ă iarăalădoileaă înăaniiă2013-2014), BELGALICIăCLAUDIUă(înăaniiă
2014-2015),ă PETROIă AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELAă 群iă
訓UPEAL;ă FLORINă (înă anulă 2015),ă respectivă CONSTANTINESCUă
MIRCEAăOCTAVIANă(înăanii 2014-2015); 

- STANCAă CRISTIAN,ă zisă „Grenad<”,ă aă aderată laă grupă laă finalulă anuluiă
2013, fiind impus celorlal郡iămembri deăc<treăOPRESCU SORIN MIRCEA, 
群iăaăac郡ionatăînăcadrulăgrupului înămodăcontinuuăpân<ăînăanulă2015ăinclusiv; 

 membrii au avut atribuМiiăКiăsarciniărepartizateăКiăbineădeterminate, astfel: 
- inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA stabilea Кi impunea membrii 

importanМi ai grupului, regulile de conduit< 群i,ă maiă ales,ă asigura 
continuitatea existenМei Кi activit<Мii grupului, prin numirea inculpatului 
POPAă BOGDANă CORNELă laă conducereaă aceloră institu郡iiă dină subordineă
undeăexistauădeăatribuităcontracteădeă lucr<riădeăvaloareămare.ăTotodat<,ă în 
urm<rireaăaceluia群iăscop,ăinculpatulăOPRESCUăSORINăMIRCEAănumeaălaă
conducereaăinstitu郡iilorădeăundeăplecaăPOPAăBOGDANăCORNELăpersoaneă
recomandateă deă celă dină urm<,ă pentruă caă activitateaă grupuluiă s<ă nuă fieă
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împiedicat<ă prină accesulă înă func郡iaă decizional<ă aă unei persoane ostile 
grupului ori care ar puteaăsesizaă群iădenun郡aăactivitatea;  

- inculpatulă STANCAă CRISTIAN,ă al<turiă deă POPAă BOGDANă CORNEL,ă
realiza leg<tura întreă liderulă grupuluiă 群iă e群alonulă ter郡iar,ă impunând 
societ<郡iiă denun郡<toareă condiМiile înă careă urmaă s<ă aib<ă locă „afacerea”ă
(cuantumulă mitelor,ă destinatarii)ă 群iă urm<reau apoi ca aceasta s< respecte 
condi郡iileă(remitereaămitelorăînăcuantumul,ălaămomentulă群iăc<treădestinatariiă
indica郡i,ăexecu郡iaălucr<rilorăînătermenulăstabilit) 

- inculpa郡iiăcuăfunc郡iiădeăconducereăaăinstitu郡iilorăpubliceăcuărolădeăautoritateă
contractant<ă (POPAă BOGDANă CORNEL,ă PETROIă AVASILOAEă
RUXANDRAă MIHAELAă 群iă 訓UPEAL;ă FLORIN)ă îКi d<deau acordul la 
desemnareaă câ群tig<toruluiă proceduriiă deă achizi郡ieă public<ă 群iă încheiauă
contracteleădeăexecu郡ie 

- inculpatulă CONSTANTINESCUă MIRCEAă OCTAVIANă asigura,ă înă
colaborare cu POPA BOGDAN CORNEL, existenМa fondurilor necesare 
pl<郡iiălucr<rilorăexecutate 

- inculpa郡iiă ALBUă ROMEO,ă NI軍;ă IONă 群iă BENGALICIă CLAUDIU 
asigurau traseul mitei deălaăsocietateaădenun郡<toareăc<treăPOPA BOGDAN 
CORNELă 群i,ă implicit,ă c<treă ceilal郡iă membriă aiă grupuluiă c<roraă leă eraă
destinat<ă mita,ă disimulată înă pl<郡iă contractuale,ă pentruă aă leă daă oă aparen郡<ă
legal<.ă Chiară 群iă înă cadrulă acestuiă palieră aă existată oă subspecializare, 
inculpatulă ALBUă ROMEOă neavând sarcina de a gestiona una din 
societ<郡ileădinăcareăseăscoteaăefectivămitaăînănumerar, 

- societateaădenun郡<toareăexecuta efectivălucr<rileăatribuite 群iăpl<tea mita 
 structura ierarhica a grupului era foarteă bineă închegat<, aceasta 

desf<群urându-seăînămodulăimpus de POPA BOGDAN CORNEL, respectiv de 
OPRESCUăSORINăMIRCEA,ăprinăSTANCAăCRISTIANă群iăPOPAăBOGDANă
CORNEL:  

- liderulă personală (înă anulă 2013)ă sauăprină e群alonulă secundă stabileaă ce 
contracte este dispus s< acorde;  

- aceast<ădecizie se comunica deăc<treăliderăexecutan郡ilor, personală(înă
anulă2013)ăsauăprinăe群alonulăsecundar,ă 

- executan郡iiăputeauădoarăs< accepte sau nu (1) execuМia acelor lucr<ri 
propuse de lider, (2) faptul c< trebuie s< dea mit< Кi valorile mitelor, 
dară 群i (3) deciziile de a remite mit< Кi factorilor decizionali din 
celelalte instituМii 

- e群alonulă secondă prină STANCAă CRISTIANă 群i POPA BOGDAN 
CORNEL stabilea condi郡iileăconcrete de remitere a mitei (cuantum, 
loc,ămomentă群iăprimitor);ă 

- necesitatea m<surilor de precauМie pentru asigurarea continuit<Мii 
grupului eraă stabilit<ă cuă caracteră obligatoriuă deă OPRESCUă SORINă
MIRCEA, sensăînăcare 

- acesta singurulă careă aveaă dreptulă s<ă „constateă 群iă s<ă sanc郡ioneze”ă
abaterileă s<vâr群ite,ă scopă înă care întreă e群alonulă secundă 群iă lideră existaă
obliga郡ia de raportare a abaterilor. 
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 pentru perioada 2013-1.02.2014,ătrebuieăar<tatăc<ăscopul grupului era acela al 
s<vâr群iriiă unoră infrac郡iuniă graveă înă sensulă art.ă 2ă pct.ă bă nr.ă 5 din Legea nr. 
39/2003ănemodificat<ăprinăLegeaănr.ă187/2012ă(nr.ă5ăînăformaămodificat<),ămaiă
exactăinfrac郡iuniădeăcorup郡ieă(dare Кi luare de mit<),  

 caracterul de lider incontestabil, care sa-siă impun<ă autoritatea,ă pentruă
inculpatulă OPRESCUă SORINă MIRCEA,ă rezult<ă chiară dină dreptulă s<uă deă aă
trageă laă r<spundereă e群alonulă secundară pentruă înc<lcareaă reguliloră deă
comportamentă fa郡<ădeăe群alonulă ter郡iar,ăcoroboratăcuăobliga郡iaăaceluia群iăe群alonă
deăaă„denun郡a”ăfapteleăcelorlal郡iămembri 

 însu群iăfaptulăc<ăinculpatulăOPRESCUăSORINăMIRCEAăaveaăstabiliteăreguliădeă
comportamentăîntreăceleădou<ăe群aloaneăsubordonateălui,ăde群iăcuăultimulănu se 
aflaă înăcontactădirect,ăf<r<ăaăfiă interesatăm<carădeăcunoa群tereaăidentit<郡iiăceloră
dinăurm<,ăprobeaz<ăc<ăinculpatulăcoordonaăactivitateaăîntreguluiăgrup 

 durataădeăexistenМ<ăaăgrupului (2013-2015), modul identic (înăcaracteristicileă
esen郡iale)ăînăcareăa ac郡ionatăpeăaceast<ădurat<,ăcaă群iăuКurinМa cu care activitatea 
infrac郡ional<ăaăfostăextins< într-oăalt<ăinstitu郡ieăpublic<,ăcuăp<strareaăcontroluluiă
asupraă institu郡ieiă folositeă anterior,ădemonstreaz<ăcaracterulădeăcontinuitate 
cuăcareăaăfostăconstituită群i a activat.  

 
(…) 

* 
*  * 

 
(…) 
 

II. ÎNăDREPT: 
1.a. Fapta inculpatului OPRESCU SORIN MIRCEA constândă înăaceeaă

c<,ă înă calitateă deă directoră laă Primară ală Municipiuluiă Bucure群ti,ă la data de 
05.09.2015,  în calitate de Primar al Municipiului Bucureşti, în baza unei 
înYelegeri prealabile cu POPA BOGDAN CORNEL şi STANCA CRISTIAN, zis 
„Grenad<”, a primit de la primul suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro 
pretinşi, în mod necuvenit de cei doi de la  S.C. (...) S.R.L, în leg<tur< cu un 
contract de execuYii lucr<ri efectuate de societatea menYionat< la C.C.P.B.P.B, 
„validând” astfel activitatea infracYional< desf<şurat< de STANCA CRISTIAN Кi 
POPA BOGDAN CORNEL, precum Кi pentru a-l menYine implicit pe acesta din 
urm< în funcМia de director la A.C.C.U., cu luarea în considerare a posibilit<Мii 
numirii aceleiaКi persoane ca director la A.L.P.A.B., deКi Кtia c< acesta comite 
infracМiuni de corupМie, toate acestea fiind comise prin înc<lcarea atribuYiilor sale 
prev<zute de Legea nr.215/2001, republicat<, privind administraYia public< 
local<, referitoare la procedura de eliberare din funcYie a conduc<torilor 
instituYiilor publice de interes local,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă
infracYiuniiădeăluareădeămit<ăprev.ăşiăped.ădeăart. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 
Кiăart.ă7ălit.ăa din Legea nr. 78/2000. 

1.b. Fapta inculpatului OPRESCU SORIN MIRCEA constândăînăaceeaă
c<,ă laă dataădeă 05.09.2015,ă dup<ăprimireaă uneiămiteă deă25.000ăeuroădeă laăPOPAă
BOGDAN CORNEL, a remis din aceasta suma de 11.000 euro (...) (transferând 
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proprietateaă asupraă sumei),ă reintroducându-iă astfelă înă circuitulă civil,ă înă scopulă
disimul<riiă originiiă iliciteă aă acesteiă sume,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă
infracYiuniiădeăsp<lareădeăbaniăprev.ădeăart.ă29ălit.ăaădinăȚegeaănr.ă656/2002. 

1.c. Fapta inculpatului OPRESCU SORIN MIRCEA constândă înăaceeaă
c<,ă înă perioadaă decembrieă 2013-1.09.2015, folosindu-群iă atribu郡iileă deă Primară ală
MunicipiuluiăBucure群ti,ăaăimpusăfunc郡ionarilorăcompeten郡iădinăcadrulăA.C.C.U.ă群iă
Direc郡iaă deă Resurseă Umaneă dină subordinea sa angajarea inculpatului STANCA 
CRISTIANăînăcadrulăA.C.C.U.,ăaprobândăpersonalăcreareaăunuiăpostădeăreferentăînă
cadrulă institu郡ieiă 群i,ăulterior,ă transformareaăacestuiăpostă într-unul de inspector de 
specialitate,ă cuă înc<lcareaă prevederiloră legaleă referitoare la transformarea 
posturilor,ă înă folosulă aceluia群iă inculpată STANCAă CRISTIAN,ă întruneşteă
elementeleăconstitutiveăaleă infracYiuniiădeăabuză înăserviciu,ădac<ă funcМionarulăaă
obМinutăpentruăsineăsauăpentruăaltulăunăfolosănecuvenit,ăprev.ădeăart.ă297ăC.pe.ă
cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000. 

1.d. Fapta inculpatului OPRESCU SORIN MIRCEA constândăînăaceeaă
c<,ăînăcalitateădeăPrimarăalăMunicipiuluiăBucure群ti,ăaăaderatăînăcursulăanuluiă2013ă
laăgrupulă infrac郡ionalăorganizatădeăPOPAăBOGDANăCORNEL,ă群tiindăc<ăgrupul 
urm<reaă ac郡iuneaă concertat<ă prină careă inculpatulă POPAă BOGDANă CORNELă
acordaăsociet<郡iiădenun郡<toareămaiămulteăcontracteădeăexecu郡ieălucr<riălaăinstitu郡iaă
peă careă acestaă dină urm<ă oă conducea,ă pentruă oă perioadaă nedeterminat<ă înă careă
inculpatulăcontinuaăs<ăde郡in<ăfunc郡iaădeădirector,ăînăscopulăs<vâr群iriiăinfrac郡iuniloră
deăluareă群iădateădeămit<.ăDeălaăfinalulăanuluiă2013,ăOPRESCUăSORINăMIRCEAă
群i-aă însu群ită deă laă POPAă BOGDANă CORNELă calitateaă deă lideră ală grupului,ă
ac郡ionândăînăvedereaăasigur<riiăcontinuit<郡iiăactivit<郡iiăinfrac郡ionaleăaăgrupuluiăprină
(1)ă mutareaă luiă POPAă BOGDANă CORNELă înă func郡iaă deă directoră laă A.C.C.U.ă
(avândă înă vedereă epuizareaă contracteloră deă lucr<riă deă valoareă mareă ceă puteauă fiă
acordate de C.C.P.B.P.B.); (2) numirea la conducerea C.C.P.B.P.B. a persoanelor 
recomandateădeăPOPAăBOGDANăCORNELăcaăfiindăobedienteăfa郡<ădeăacesta;ăînă
acela群iă timp,ă inculpatulă OPRESCUă SORINă MIRCEAă 群i-aă consolidată pozi郡iaă deă
liderăprină introducereaă înăgrupă群iă aăuneiăpersoaneădeă încredereăpentruăel,ăanumeă
inculpatul STANCAăCRISTIAN,ăînăe群alonulădecizional,ăpeăpozi郡iaăcelăpu郡inăegal<ă
cu cea pe care l-aăretrogradatăpeăPOPAăBOGDANăCORNEL,ădeăintermediarăîntreă
inculpată群iăe群alonulăter郡iară(formatădinămartoriiădenun郡<toriăceăprimeauăcontracteleă
群iăexecutauălucr<rile,ăprecumă群iădinăpersoaneleăcareăîlăajutauăpeăPOPAăBOGDANă
CORNELăs<ăintreăînăposesiaămiteiăaparentălegal).ă ăTotodat<,ăînăvedereaăob郡ineriiă
unui control mai ridicat asupra deciziilor lui POPA BOGDAN CORNEL, 
OPRESCUă SORINă MIRCEAă aă impusă angajareaă 群iă promovareaă luiă STANCA 
CRISTIAN la A.C.C.U.,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă
constituireăaăunuiăgrupăinfracМionalăorganizat,ăprev.ădeăart.ă367ăăC.pen. 

 
2.a. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă

înăcalitateădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B., înăcursulăanuluiă2013,ăaăpretinsăşiăprimitădeă
laă denunY<toriiă S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...), prin intermediul S.C. (...) 
S.R.L., S.C. (...) S.R.L.ăşiăS.C. (...) S.R.L., suma de 1.593.523,64 lei pentruăca,ăînă
calitatea sa de director la C.C.P.B.P.B.,ă s<ă facilitezeă câ群tigareaă contractuluiă deă
c<treăsocietateaădenunY<toare,ăs<ăvorbeasc<ăcuăangaja郡iiădinăsubordineăsaăaccepteă
documenta郡iaădeăatribuireăpropus<ădeădenunY<tori,ăs<ăoăşiăaprobeăpersonal,ăprecumă
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群iăs<ăaprobeă群iădispun<ăefectuareaăpl<郡iiăfacturilorăemiseădeăsocietateaădenun郡<toareă
foarteă repedeă fa郡<ă deă momentulă factur<rii,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă
infracYiuniiădeăluareădeămit<ăprev.ăşiăped.ădeăart. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 
6 din Legea nr. 78/2000. 

2.b. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înăcalitateădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăînăcursulăanuluiă2013ăaăpretinsăşiăprimitădeă
laă denunY<toriiă S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...), prin intermediul S.C. (...) 
S.R.L., S.C. (...) S.R.L.ă şiă S.C. (...) S.R.L., suma de 232.493,43 lei pentruă c<ă aă
susYinută c<,ă prină influenYaă peă careă oă areă asupraă luiă CONSTANTINESCUă
MIRCEA-OCTAVIAN,ă directoră economică înă cadrulă aparatuluiă Primaruluiă
MunicipiuluiăBucureşti,ă(materializat<ăprinăfaptulăc<ăacestaădinăurm< arădoriămit<ă
pentruăaădispuneăplataăcuăprioritateădinăbugetulăMunicipiuluiăc<treăC.C.P.B.P.B.ăaă
sumelorănecesareăachit<riiălucr<rilorăexecutateădeăsocietateaădenunY<toare,ămit<ăpeă
care POPA BOGDAN CORNEL i-oăvaăremiteăavândăînăvedereărelaYiaăapropiat<ăceă
îiăpermiteăacestălucru),ăîlăvaădeterminaăpeăacestaăs<ădispun<ăvirareaăcuăprioritateăaă
sumelorănecesareăc<treăC.C.P.B.P.B.ăpentruăaăseăpuneaăachitaă lucr<rileăexecutateă
deă societateaă denunY<toare,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă
trafic deă influenY<,ă prev.ă deă art.ă 291ă C.pen.ă cuă aplic.ă art.ă 6ă dină Țegeaă nr.ă
78/2000. 

2.c Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înăcalitateădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăînăcursulăanuluiă2013,ăaăpretinsăşiăprimitădeă
laă denunY<toriiă S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...), prin intermediul S.C. (...) 
S.R.L., S.C. (...) S.R.L.ă şiă S.C. (...) S.R.L., suma de 464.986,87 lei pentruă c<ă aă
susYinutăc<,ăprinăinfluenYaăpeăcareăoăareăasupraăluiăOPRESCUăSORINăMIRCEA,ă
PrimarulăMunicipiuluiăBucureşti,ă (materializat<ăprinăfaptulăc<ăacestaădinăurm<ăară
doriă mit<ă pentruă aă fiă deă acordă cuă executareaă lucr<riloră pentruă beneficiarulă
C.C.P.B.P.B.,ă aflată înă subordineaă lui,ă deă c<treă societateaă denunY<toare,ă mit<ă peă
care POPA BOGDAN CORNEL i-oăvaăremiteăavândăînăvedereărelaYiaăapropiat<ăceă
îiă permiteă acestă lucru),ă îlă vaă determinaă peă acestaă s<ă fieă deă acordă cuă executareaă
lucr<riloră pentruă beneficiarulă C.C.P.B.P.B.,ă aflată înă subordineaă lui,ă deă c<treă
societateaă denunY<toare,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiunii de 
trafică deă influenY<,ă prev.ă deă art.ă 291ă C.pen.ă cuă aplic.ă art.ă 6ă dină Țegeaă nr.ă
78/2000. 

2.d Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înăcalitateădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăînăcursulăanuluiă2013,ăprinăintermediulăS.C.ă
(...) S.R.L.ăajutatădeăALBUăROMEO,ăzisă„Romic<”,ăalăS.C. (...) S.R.L.ăşiăS.C. (...) 
S.R.L.ă ajutată deă NI軍;ă ION,ă zisă „Ochelaristu’”,ă aă disimulată adev<rataă natur<ă aă
provenien郡eiăsumelorădeă1.380.932,94ăălei,ărespectivă399.346,71ăleiă群iă510.724,72ă
lei, sume primite de la denunY<toriiă S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...), drept 
mit<ă群iăpre郡ăalăinfluen郡ei, prinăcreareaăaparenYeiăc<ăîntreăsocietateaădenunY<toareăşiă
celeătreiăsociet<郡iămen郡ionateămaiăsusăauăexistatărelaYiiăcontractualeăcareăs<ăjustificeă
plata sumelor deă baniă men郡ionate,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă
infracYiuniiădeăsp<lareădeăbani,ăprev.ădeăart.ă29ălit.ăbădinăȚegeaănr.ă656/2002. 

2.e. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înă calitateă deă directoră laă C.C.P.B.P.B.,ă Faptaă inculpatului POPA BOGDAN 
CORNEL,ăconstândăînăaceeaăc<,ăînăcalitateădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăînăcursulă
anuluiă2013,ăaăpretinsăşiăprimitădeălaădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă
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(...), prin intermediul S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L.ăşi S.C. (...) S.R.L., suma de 
1.593.523,64 lei pentruăca,ăînăcalitateaăsaădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăs<ăfaciliteze 
câ群tigareaăcontractuluiădeăc<treăsocietateaădenunY<toare,ăs<ăvorbeasc<ăcuăangaja郡iiă
dinăsubordineăsaăaccepteădocumenta郡iaădeăatribuireăpropus<ădeădenunY<tori,ăs<ăoăşiă
aprobeăpersonal,ăprecumă群iăs<ăaprobeă群iădispun<ăefectuareaăpl<郡iiăfacturilorăemiseă
deă societateaă denun郡<toareă foarteă repedeă fa郡<ă deă momentulă factur<rii,ă întruneşteă
elementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeă luareădeămit<ăprev.ăşi ped. de art. 289 
alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

2.f. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înă calitateă deă directoră laă C.C.P.B.P.B.,ă Faptaă inculpatuluiă POPA BOGDAN 
CORNEL,ăconstândăînăaceeaăc<,ăînăcalitateădeădirector la C.C.P.B.P.B., înăcursulă
anuluiă2013,ăaăpretinsăşiăprimitădeălaădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă
(...), prin intermediul S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L.ăşiăS.C. (...) S.R.L., suma de 
1.593.523,64 lei pentruăca,ăînăcalitateaăsaădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăs<ăfaciliteze 
câ群tigareaăcontractuluiădeăc<treăsocietateaădenunY<toare,ăs<ăvorbeasc<ăcuăangaja郡iiă
dinăsubordineăsaăaccepteădocumenta郡iaădeăatribuireăpropus<ădeădenunY<tori,ăs<ăoăşiă
aprobeăpersonal,ăprecumă群iăs<ăaprobeă群iădispun<ăefectuareaăpl<郡iiăfacturilorăemiseă
deă societateaă denun郡<toareă foarteă repedeă fa郡<ă deă momentulă factur<rii,ă întruneşteă
elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă trafică deă influenY<,ă prev.ă deă art.ă 291ă
C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

2.g. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înăcalitateădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B, laăfinalulăanuluiă2013ăşiăpeăparcursulăanuluiă
2014ăaăpretinsă şiăprimitădeă laădenunY<toriiă S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...), 
echivalentulăînălei al sumei de 400.000 euro (1.782.000 lei, la un curs mediu de 1 
euro =4,45 lei) pentruă c<ă aă susYinută c<,ă prină influenYaă peă careă oă areă asupraă luiă
OPRESCUă SORINă MIRCEA,ă Primarulă Municipiuluiă Bucureşti,ă (materializat<ă
prinăfaptulăc<ăacestaădinăurm<ăarădoriăcaămit<ăsumaădeă400.000ăeuroăpentruăaăfiădeă
acord cuăprindereaăînăbugetulăC.C.P.B.P.B.ăăaferentăanuluiă2014ăaăsumeiănecesareă
pentruăexecuYiaălucr<riloră(avândăînăvedereăc<ăbugeteleăinstituYiilorădinăsubordineaă
Primarului,ă conYinândă şiă cheltuielileă preconizate,ă inclusivă justificareaă destinaYieiă
sumelor,ă trebuieă aprobateă deă c<treă Primară care,ă ulterior,ă leă includeă înă bugetulă
Municipiuluiă Bucureşti,ă peă careă îlă înainteaz<ă spreă aprobareă şiă înă susYineă înă faYaă
Consiliuluiă Generală ală Municipiuluiă Bucureşti),ă mit<ă peă care POPA BOGDAN 
CORNEL i-oăvaăremiteăavândăînăvedereărelaYiaăapropiat<ăceăîiăpermiteăacestălucru),ă
îlă vaă determinaă peă acesta s<ă fieă deă acordă cuă acYiuneaă menYionat<;,ă întruneşteă
elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă trafică deă influenY<,ă prev.ă deă art. 291 
C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

2.h. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înă calitateădeă directoră laăA.C.C.U.,ă în cursul anului 2014, prin intermediul S.C. 
(...) S.R.L.ă ajutată deă ALBUă ROMEO,ă zisă „Romic<”,ă S.C. (...) S.R.L., ajutat de 
NI軍;ă ION,ă zisă „Ochelaristu’”,ă S.C. (...) S.R.L. Кi S.C. (...) S.R.L. ajutat de 
BENGALICIăCLAUDIU,ăzisă„Ben”,ăaădisimulatăadev<rataănatur<ăaăprovenien郡eiă
sumelor de 699.860 lei, respectiv 1.139.700 lei, 3.290.000 lei Кi 728.500 lei, sume 
primiteă deă laă denunY<toriiă S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...), prin societ<郡ileă
men郡ionateă dreptă mit<ă 群iă pre郡ă ală influen郡ei, prină creareaă aparenYeiă c<ă întreă
societateaădenunY<toareăşiăceleă treiăsociet<郡iămen郡ionateămaiăsusăauăexistată relaYiiă
contractualeă careă s<ă justificeă plataă sumeloră deă baniă men郡ionate,ă întruneşteă
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elementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăsp<lareădeăbani,ăprev.ădeăart.ă29ălit.ăbă
din Legea nr. 656/2002. 

2.i. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
în cursul anului 2014 a disimulat adev<rata natur< a provenienМei  sumei de 
103.079,29 lei primit< drept mit< de la S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şi (...), prin 
solicitarea ca societatea denunМ<toare s<-i achite aceast< sum< prin achiziМia de 
produse Кi materiale în vederea amenaj<rii restaurantului „(...)”, aparМinând S.C. 
(...) S.R.L., la care este asociat< soМia sa, (...),ă întruneşteăelementeleăconstitutiveă
aleăinfracYiuniiădeăsp<lareădeăbaniăprev.ădeăart.ă29ălit.ăbădinăȚegeaănr.ă656/2002. 

2.j. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înă calitateă deă directoră laă A.C.C.U.,ă pe parcursul anului 2014 a pretins şi pe 
parcursul anilor 2014 Кi 2015 aăprimitădeălaădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), 
(...) şiă(...), prin intermediul S.C. (...) S.R.L., suma de 4.561.546 lei pentruăca,ăînă
calitateaăsaădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăs<ăfacilitezeăîncheiereaăacorduluiăcadruădeă
c<treă S.C.ă (...) S.R.L.ă urmândă ca,ă înă calitateaă saă simultan<ă deă persoan<ă careă
controla S.C. (...) S.R.L. prin BENGALICI CLAUDIU,ă zisă „Ben”,ă s<ă
subcontractezeă înă întregimeă c<treă societateaă denunY<toareă execu郡iaă lucr<riloră (înă
concretăsubcontractândădoarălucr<rileălaădou<ădinăceleăpatruăcimitire),ăs<ăvorbeasc<ă
cuă angaja郡iiă dină subordineă saă accepteă documenta郡iaă deă atribuireă propus<ă deă
denunY<toriă 群iă s<ă oă aprobeă personal,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă
infracYiuniiădeăluareădeămit<ăprev.ăşiăped.ădeăart. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 
6 din Legea nr. 78/2000. 

2.k. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<, 
în cursul anilor 2014-2015, prin intermediul S.C. (...) S.R.L. ajutat de 
BENGALICIăCLAUDIU,ăzisă„Ben”,ăaădisimulatăadev<rataănatur<ăaăprovenien郡eiă
sumei de 4.561.546 lei, primit<ădeălaădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă
(...), prin subcontractarea de la S.C. (...) S.R.L.ăc<treăsocietateaădenun郡<toare,ălaăoă
valoareănetăinferioar<ăceleiădinăcontracteleăaferenteăîncheiateăîntreăS.C.ă(...) S.R.L. 
群iă A.C.C.U.,ă potrivită în郡elegerii,ă creându-seă aparen郡aă c<ă diferen郡aă deă valoareă
reprezint<ăprofitul S.C. (...) S.R.L.ă înă locădeămit<ă群iăpre郡ăală influen郡ei,ă întruneşteă
elementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăsp<lareădeăbani,ăprev.ădeăart.ă29ălit.ăbă
din Legea nr. 656/2002. 

2.l. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înăcalitateăde director la A.C.C.U., înăperioadaă24.10.2014-07.05.2015, a semnat 
acteleăadi郡ionaleănr.ă1ă(înregistratăsubănr.ă(...).10.2014)ă群iănr.ă2ă(înregistratăsubănr.ă
(...).12.2014)ă laă contractulă subsecventă înregistrată subă nr.ă (...).07.2014, actul 
adiYionalănr.ă1ă(înregistratăsubănr.ă(...).12.2014)ălaăcontractulăsubsecventăînregistrată
sub nr. (...).08.2014ă 群iă actulă adiYională nr.ă 2ă (înregistrată subă nr.ă (...).05.2015) la 
contractulă subsecventă înregistrată subă nr.ă (...).09.2014,ă toateă întreă A.C.C.C.U.ă 群uă
S.C. (...) S.R.L. prin BENGALICI CLAUDIU, prin care valoarea contractelor 
subsecvente acordului cadru nr. (...).05.2014ă aă dep<群ită valoareaă maxim<ă aă
acorduluiăcadruămen郡ionat,ăcontrarăart.ăăădinăacesta,ăprinăaceast<ăactivitateăob郡inândă
personal,ă caă persoan<ă careă controlaă S.C. (...) S.R.L., un folos material de 
612.521,44 lei,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă abuză înă
serviciu,ă dac<ă funcМionarulă aă obМinută pentruă sineă sauă pentruă altulă ună folosă
necuvenit, prev. de art. 297 C.pen. cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000. 
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2.m. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândă înă aceeaă
c<,ăînăperioadaămai-augustă2015,ăîmpreun<ăcuăSTANCAăCRISTIAN,ăaăpretinsădeă
laădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă(...), suma de 852.626, 5 lei, din 
careăîmpreun< cu STANCA CRISTIAN a primit suma de 5.000ăeuroăşi,ăînăacesteă
circumstanYe,ă înă calitateă deă directoră laă A.C.C.U.,ă aă fostă deă acordă s<ă virezeă dină
patrimoniulă instituYieiă înă celă ală C.C.P.B.P.B.ă sumeleă necesare,ă pentruă caă
C.C.P.B.P.B.ă s<ă achite,ă dină aceleă fonduri,ă contravaloareaă lucr<riloră executateă deă
societateaădenunY<toareăînătemeiulăcontractuluiăsubsecventănr.ă7ăînregistratăsubănr.ă
(...).05.2015,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă luareă deămit<ă
prev.ăşiăped.ădeăart. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

2.n. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
în luna august 2015,ă înă calitateădeădirectoră laăA.C.C.U.,ă împreun<ăcuăSTANCAă
CRISTIAN,ă aă pretinsă şiă primită prină intermediulă luiă ALBUă ROMEO,ă zisă
„Romic<”,ădeălaădenunY<toriiăS.C.ă(...) S.R.L. prin (...), (...) şiă(...), suma de 7.000 
euro, pentru a-i remite lui CONSTANTINESCU OCTAVIAN MIRCEA, director 
economică înă cadrulă aparatuluiă Primaruluiă Municipiuluiă Bucureşti,ă ceeaă ceă aă şiă
f<cutălaădataădeă12.08.2015,ăpentruăc<ăacestaădinăurm<ăaăfostădeăacordăs<ădispun<ă
virareaă cuă prioritateă aă sumeloră necesareă c<treă C.C.P.B.P.B.ă pentruă aă seă puneaă
achitaă lucr<rileă executateă deă societateaă denunY<toareă înă bazaă contractului 
subsecventănr.ă7ăînregistratăsubănr.ă(...).05.2015, întruneşteăelementeleăconstitutiveă
aleăinfracYiuniiădeăcomplicitateălaădareădeămit<, prev. de art. 48 rap. la art. 290 
C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

2.o. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înă lunaă augustă2015,ă înă calitateădeădirectoră laăA.C.C.U.,ă împreun<ă cuăSTANCAă
CRISTIAN, dup< ce a pretins de la denunY<torii S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şi 
(...) suma de 7.000 euro în numele lui CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN 
Кi a primit aceast< sum< prin intermediul lui ALBU ROMEO, i-a remis din ea lui 
CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN în ziua urm<toare suma de 4.000 
euro,ăpentruăc<ădirectorulăeconomic aăfostădeăacordăs<ădispun<ăvirareaăcuăprioritateă
aăsumelorănecesareăc<treăC.C.P.B.P.B.ăpentruăaăseăpuneaăachitaălucr<rileăexecutate 
deăsocietateaădenunY<toareăînăbazaăcontractuluiăsubsecventănr.ă7ăînregistratăsubănr.ă
(...).05.2015,ăîntruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăcomplicitate la 
luareădeămit<, prev. de art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 
nr. 78/2000. 

2.p. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înă lunaămaiă2015,ă înăcalitateădeădirectoră laăA.C.C.U.,ăaăpromisănumiteiăPETROIă
AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELA,ă directoră laă C.C.P.B.P.B.ă jum<tateă dină
suma de 70.000 euro drept mit<,ă înă numeleă denunY<toriloră S.C.ă (...) S.R.L. prin 
(...), (...) şiă (...), pentruă caă ceiă aceastaă s<ă fieădeă acordă cuă încheiereaă şiăderulareaă
contractuluiă subsecventă nr.ă 7ă înregistrată subă nr.ă (...).05.2015 cu societatea 
denunY<toare,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deădareă deămit< 
prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

2.q. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înă lunaă maiă 2015,ă înă calitateă deă directoră laă A.C.C.U.,ă aă promisă numituluiă
訓UPEAL;ă FLORIN,ă directoră adjunctă laă C.C.P.B.P.B.,ă jum<tateă dină sumaă deă
70.000ăeuroădreptămit<,ăînănumeleădenunY<torilorăS.C.ă(...) S.R.L. prin (...), (...) şiă
(...), pentruă caă acestaă s<ă fieă deă acordă cuă încheiereaă şiă derulareaă contractului 
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subsecventă nr.ă 7ă înregistrat sub nr. (...).05.2015ă cuă societateaă denunY<toare, 
întruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeădareădeămit< prev. de art. 290 
C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

2.r. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înă perioada mai-augustă 2015,ă înă calitateă deă directoră laă A.C.C.U.,ă împreun<ă cuă
STANCAăCRISTIAN,ăaăpretinsădeălaădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă
(...), sume de bani, pe care le-a particularizat la data de 19.08.2015 ca fiind 60.000 
euro, pentruă c<ă aă susYinută c<,ăprină influenYaăpeă careă oă areă asupraă luiăOPRESCUă
SORINăMIRCEA,ăPrimarulăMunicipiuluiăBucureşti,ă (materializat<ăprinăfaptulăc<ă
acestaădinăurm<ăarădoriămit<,ăpentruăaăfiădeăacordăcuăexecutareaălucr<rilorădeăc<treă
societateaă denunY<toareă şi,ă ulterior,ă pentruă c<ă aă fostă deă acordă cuă virareaă c<treă
C.C.P.B.P.B.ă aă sumeloră necesareă achit<riiă c<treă societateaă denunY<toareă aă uneiă
p<rYiădinălucr<rileăexecutate),ăprinăremitereaădeăc<treăPOPAăBOGDANăCORNELă
sau STANCA CRISTIAN a mitei solicitate, OPRESCU SORIN MIRCEA va fi de 
acordăcuăvirareaăc<treăC.C.P.B.P.B.ăaăsumeiănecesareăpl<Yiiă integraleăaă lucr<riloră
executateă deă societateaă denunY<toareă înă bazaă contractului subsecvent nr. 7 
înregistratăsubănr.ă (...).05.2015,ă întruneşteăelementeleăconstitutiveăaleă infracYiuniiă
de trafică deă influenY<,ă prev.ă deă art.ă 291ăC.pen.ă cuă aplic.ă art.ă 6ă dină Țegeaă nr.ă
78/2000. 

2.s. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înăperioadaă29.08.2014ă– 23.08.2015,ăde群iăaveaăcalitateaădeădirectorălaăA.C.C.U.,ăaă
condusă 群iă activitateaă S.C.ă (...) S.R.L.,ă semnândă acordulă cadruă nr.ă (…)ă .05.2015 
încheiată întreă A.C.C.U.ă 群iă S.C.ă (...) S.R.L.ă avândă caă obiectă lucr<riă deă repara郡ii,ă
reabilitareă 群iă între郡inereă c<iă deă circula郡ieă interioare,ă precumă 群iă acordulă cadruă nr.ă
(...).12.2014 încheiată întreă aceea群iă institu郡ieă 群iă asociereaă format<ă dină S.C.ă (...) 
S.R.L.ă 群iă S.C.ă (...) S.R.L.ă avândă caă obiectă lucr<rileă deă serviciiă deă între郡inereă aă
cimitireloră 群iă amenajareă spa郡iiă verziă pentruă cimitireă 群iă crematoriileă umane, 
întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă efectuareaă deă operaYiuniă
financiare,ă caă acteă deă comerY,ă incompatibileă cuă funcYia,ă atribuYiaă sauă
îns<rcinareaă peă careă oă îndeplineşteă oă persoan<ă oriă încheiereaă deă tranzacYiiă
financiare,ă utilizândă informaYiileă obYinuteă înă virtuteaă funcYiei,ă atribuYieiă sauă
îns<rcin<riiăsale,ăînăscopulăobYineriiăpentruăsineăsauăpentruăaltulădeăbani,ăbunuriă
oriăalteăfoloaseănecuvenite,ăînăform<ăcontinuat<,ăprev.ădeăart.ă12ălit.ăaădinăȚegeaă
nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.  C.pen. 

2.群. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<,ă
înă perioadaă ianuarieă 2013ă – 23.08.2015,ă de群iă aveaă calitateaă deă directoră laă
A.C.C.U.,ă aă condusă 群iă activitateaă S.C.ă (...) S.R.L.,ă devenit<ă ulterioră S.C.ă (...) 
S.R.L.,ăsemnândăacordulăcadruănr. (...).05.2014 încheiatăîntreăA.C.C.U.ă群iăS.C.ă(...) 
S.R.L.ă avândă caă obiectă lucr<rileă deă reparaYiiă laă reYeleleă exterioareă hidroedilitare,ă
extinderiă locale,ă sistemeă deă drenareă aă apeloră înă exces,ă branşamente,ă întruneşteă
elementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăefectuarea deăoperaYiuniăfinanciare,ăcaă
acteădeăcomerY,ă incompatibileă cuă funcYia,ă atribuYiaă sauă îns<rcinareaăpeă careăoă
îndeplineşteă oă persoan<ă oriă încheiereaă deă tranzacYiiă financiare,ă utilizândă
informaYiileă obYinuteă înă virtuteaă funcYiei,ă atribuYieiă sauă îns<rcin<riiă sale,ă înă
scopulă obYineriiă pentruă sineă sauă pentruă altulă deă bani,ă bunuriă oriă alteă foloaseă
necuvenite,ăînăform<ăcontinuat<,ăprev.ădeăart.ă12ălit.ăaădinăȚegeaănr.ă78/2000ăcuă
aplic. art. 35 alin.  C.pen. 
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2.t. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceeaăc<ă
înăperioadaă15.01.2013ă– 23.08.2015,ăde群iăaveaăcalitateaădeădirectorălaăA.C.C.U.,ăaă
condusă 群iă activitateaă S.C.ă (...) S.R.L.,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă
infracYiuniiă deă efectuareaă deă operaYiuniă financiare,ă caă acteă deă comerY,ă
incompatibile cuă funcYia,ă atribuYiaă sauă îns<rcinareaă peă careă oă îndeplineşteă oă
persoan<ăoriăîncheiereaădeătranzacYiiăfinanciare,ăutilizândăinformaYiileăobYinuteă
înă virtuteaă funcYiei,ă atribuYieiă sauă îns<rcin<riiă sale,ă înă scopulă obYineriiă pentruă
sine sau pentru altul de bani,ă bunuriă oriă alteă foloaseă necuvenite,ă înă form<ă
continuat<,ăprev.ădeăart.ă12ă lit.ăaădinăȚegeaănr.ă78/2000ăcuăaplic.ăart.ă35ăalin.ăă
C.pen. 

2.郡. Fapta inculpatului POPA BOGDAN CORNEL constândăînăaceea:ăca 
directorăgeneralălaăC.C.P.B.P.B.,ăaăiniYiată群iăcondus înăcursulăanuluiă2013ăunăgrupă
infracYionalăorganizat,ăformată laăacelămomentădină4ăpersoaneăstructurateăpeă dou<ă
paliere (executan郡iă– societateaădenun郡<toare,ălideră群iăfactorădecizională– inculpatul 
POPAăBOGDANăCORNEL,ărespectivăpersoaneăcareăîlăajutauăs<ă intreă înăposesiaă
mitei,ăînănumerară– inculpa郡iiăALBUăROMEOă群iăNI軍;ăION),ăurm<rindăoăac郡iuneă
concertat<ă prină careă inculpatulă POPAă BOGDANă CORNELă acordaă societ<郡iiă
denun郡<toareă contracteă deă execu郡ieă lucr<riă laă institu郡iileă peă careă leă conducea,ă
pentru o perioadaănedeterminat<ă înă careă inculpatulăcontinuaăs<ăde郡in<ă func郡iaădeă
director,ă înă scopulă comiteriiă infrac郡iuniloră deă luareă 群iă dareă deă mit<,ă achitat<ă
disimulatăînăbazaăunorădocumenteădeăsubcontractareăfictiveăprinăintermediulăunoră
societ<郡iăcontrolateădeăinculpa郡iiăALBUăROMEOă群iăNI軍;ăION,ăpentruăcaăPOPAă
BOGDANă CORNELă s<ă intreă înă posesiaă miteiă înă numerar.ă Inculpatulă POPAă
BOGDANă CORNELă 群i-aă continuată activitateaă înă cadrulă grupuluiă 群iă înă perioadaă
2014-2015,ă înă subordineaă nouluiă lideră OPRESCUă SORINă MIRCEA,ă caă e群alon 
secundarăacestuiaă群iăîmpreun<ăcuăSTANCAăCRISTIAN,ăcuăatribu郡iiădeăacordare,ă
direct<ăoriăbazat<ăpeăinfluen郡<ă群iăcorupereă(laăA.C.C.U.,ărespectivălaăC.C.P.B.P.B.)ă
aă contractelor,ă dară 群iă deă coordonareă aă activit<郡iiă e群alonuluiă ter郡iară formată dină
palierului executan郡ilorăcontractelor,ăpeăacelaăalăfactorilorădecizionaliănecesariădină
alteă institu郡iiă (martorulă (...) 群iă inculpa郡iiă CONSTANTINESCUă MIRCEAă
OCTAVIAN,ă PETROIă AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELAă 群iă 訓UPEAL;ă
FLORIN),ădară群iăpeăacelaăalăpersoanelorăprinăcareăintraăîn posesiaămiteiăînănumerară
(inculpa郡iiăALBUăROMEO,ăNI軍;ă IONă 群iăBENGALICIăCLAUDIU),ă întruneşteă
elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă constituireă aă unuiă grupă infracМională
organizat, prev. de art. 367  C.pen. 

 
3.a. Fapta inculpatului STANCA CRISTIAN, zis „Grenad<”,ă constândă

înă aceeaă c<ă înă perioadaă mai-augustă 2015,ă împreun<ă cuă POPAă BOGDANă
CORNEL,ădirectorălaăA.C.C.U.,ăaăpretinsădeălaădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin 
(...), (...) şiă (...), suma de 852.626,5 lei,ădină careă împreun<ăcuăPOPAăBOGDANă
CORNEL, a primit suma deă5.000ăeuroăşi,ă înăacesteăcircumstanYe,ă înăcalitateădeă
directoră laă A.C.C.U.,ă POPAă BOGDANă CORNELă aă fostă deă acordă s<ă virezeă dină
patrimoniulă institu郡ieiă înă celă ală C.C.P.B.P.B.ă sumaă necesar<,ă pentruă caă
C.C.P.B.P.B.ă s<ă achite,ă dină aceleă fonduri,ă contravaloareaă lucr<riloră executateă deă
societateaădenunY<toareăînătemeiulăcontractuluiăsubsecventănr.ă7ăînregistratăsubănr.ă
(...).05.2015,ăîntruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăcomplicitate la 
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luareădeămit<, prev. de art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 
nr. 78/2000. 

3.b. Fapta inculpatului STANCAăCRISTIAN,ăzisă„Grenad<”,ă constândă
înă aceeaă c<ă înă lunaă august 2015,ă împreun<ă cuă POPAă BOGDANă CORNEL,ă aă
pretinsădeălaădenunY<toriiăS.C.ă(...) S.R.L. prin (...), (...) şiă(...), suma de 7.000 euro, 
pentru a-i remite lui CONSTANTINESCU OCTAVIAN MIRCEA, director 
economicăînăcadrulăaparatuluiăPrimaruluiăMunicipiuluiăBucureşti,ăceea ce POPA 
BOGDANăCORNELăaăşi f<cutălaădataădeă12.08.2015ăremiМându-i suma de 4.000 
euro,ăpentruăc<ăacestaădinăurm<ăaăfostădeăacordăs<ădispun<ăvirareaăcuăprioritateăaă
sumelorănecesareăc<treăC.C.P.B.P.B.ăpentruăaăseăpuneaăachitaă lucr<rileăexecutateă
deăsocietateaădenunY<toareăînăbazaăcontractuluiăsubsecventănr.ă7ăînregistratăsubănr.ă
(...).05.2015,ăîntruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăcomplicitate la 
dareădeămit<, prev. de art. 48 rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 
78/2000. 

3.c. Fapta inculpatului STANCAăCRISTIAN,ă zisă„Grenad<”,ă constândă
înă aceeaă c<ă înă perioadaă iulie-august 2015,ă ştiindă c<ă PETROIă AVASILOAEă
RUXANDRAăMIHAELA,ădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăfuseseădeăacordăs<ăprimeasc<ă
mit<ă jum<tateă dină sumaă deă 70.000ă euroă deă laă denunY<toriiă S.C.ă (...) S.R.L. prin 
(...), (...) şiă (...), pentruă aă fiă deă acordă cuă încheiereaă şiă derulareaă contractului 
subsecventă nr.ă 7ă înregistrată subă nr.ă (...).05.2015ă cuă societateaă denunY<toare,ă aă
insistatăînămodărepetatălaădenunY<toriăpentruăcaăaceştiaăs<ăachiteăacesteiaădoiăm<cară
oă parteă dină mitaă ceă îiă fuseseă promis<,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă
infracYiuniiă deă complicitateă laă luareă deă mit<, prev. de art. 48 rap. la art. 289 
C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

3.d. Fapta inculpatului STANCAăCRISTIAN,ăzisă„Grenad<”,ă constândă
înăaceeaăc<ăînăperioadaăiulie-augustă2015,ăştiindăc<ă訓UPEAL;ăFLORIN, director 
adjunctălaăC.C.P.B.P.B.,ăfuseseădeăacordăs<ăprimeasc<ămit<ăjum<tateădinăsumaădeă
70.000ăeuroădeălaădenunY<toriiăS.C.ă(...) S.R.L. prin (...), (...) şiă(...), pentru a fi de 
acordă cuă încheiereaă şiăderulareaă contractuluiă subsecventănr.ă7ă înregistrat sub nr. 
(...).05.2015ă cuă societateaă denunY<toare,ă aă insistată înă modă repetată laă denunY<toriă
pentruăcaăaceştiaăs<ăachiteăacestuiaăm<carăoăparteădinămitaăceă îiă fuseseăpromis<, 
întruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăcomplicitate la luare deămit<, 
prev. de art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

3.e. Fapta inculpatului STANCAăCRISTIAN,ă zisă„Grenad<”,ă constândă
înă aceeaă c<ă în luna august 2015, împreun< cu POPA BOGDAN CORNEL, i-a 
ajutat pe denunY<torii S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şi (...) s< remit< mit< pentru 
OPRESCU SORIN MIRCEA, Primarul Municipiului Bucureşti, prin indicarea 
sumei de 50.000 euro Кi solicitarea ca aceasta s<-i fie remis< lui pentru a o da 
Primarului, sum< din care ulterior a stabilit ca POPA BOGDAN CORNEL s<-i 
remit< lui OPRESCU SORIN MIRCEA 25.000 euro (cu reМinerea pentru sine Кi 
pentru POPA BOGDAN CORNEL a diferenМei) în leg<tur< cu un contract de 
execuYii lucr<ri efectuate de societatea menYionat< la C.C.P.B.P.B, pentru ca 
OPRESCU SORIN MIRCEA s< „valideze” astfel activitatea infracYional< 
desf<şurat< de STANCA CRISTIAN Кi POPA BOGDAN CORNEL,ă întruneşteă
elementeleăconstitutiveăaleă infracYiuniiădeăcomplicitateă laădareădeămit<, prev. de 
art. 48 rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 
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3.f. Fapta inculpatului STANCAăCRISTIAN,ă zisă „Grenad<”,ă constândă
înă aceeaă c<ă în luna august 2015, împreun< cu POPA BOGDAN CORNEL, a 
pretins de la denunY<torii S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şi (...) suma de 50.000 
euro pentru OPRESCU SORIN MIRCEA, Primarul Municipiului Bucureşti, din 
care a stabilit ca POPA BOGDAN CORNEL s<-i remit< Primarului 25.000 euro, 
în leg<tur< cu un contract de execuYii lucr<ri efectuate de societatea menYionat< 
la C.C.P.B.P.B, pentru ca OPRESCU SORIN MIRCEA s< „valideze” astfel 
activitatea infracYional< desf<şurat< de STANCA CRISTIAN Кi POPA BOGDAN 
CORNEL, precum Кi pentru a-l menYine implicit pe acesta din urm< în funcМia de 
director la A.C.C.U., cu luarea în considerare a posibilit<Мii numirii aceleiaКi 
persoane ca director la A.L.P.A.B., deКi Кtia c< acesta comite infracМiuni de 
corupМie, toate acestea fiind comise prin înc<lcarea atribuYiilor sale prev<zute de 
Legea nr.215/2001, republicat<, privind administraYia public< local<, referitoare 
la procedura de eliberare din funcYie a conduc<torilor instituYiilor publice de 
interes local,ăîntruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăcomplicitate la 
luareădeămit<, prev. de art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 
nr. 78/2000. 

3.g. Fapta inculpatului STANCAăCRISTIAN,ăzisă„Grenad<”,ă constândă
înă aceeaă c<ă aă aderată laă finalulă anuluiă 2013ă laă grupulă infrac郡ională organizată deă
POPAă BOGDANă CORNELă 群i,ă începândă deă laă acelă moment,ă condusă deă
OPRESCUăSORINăMIRCEA,ă 群tiindă c<ăgrupulă urm<reaă ac郡iunea concertat<ă prină
careă inculpatulă POPAă BOGDANă CORNELă acordaă societ<郡iiă denun郡<toareă maiă
multeăcontracteădeăexecu郡ieălucr<riălaăinstitu郡iileăpeăcareăleăconduceaăsauăinfluen郡aă
(laă C.C.P.B.P.B.ă înă aniiă 2014-2015ă prină influen郡aă exercitat<ă asupraă conduceriiă
acesteiă institu郡ii,ă iară laă A.C.C.U.ă începândă dină anulă 2014ă caă director),ă pentruă oă
perioadaănedeterminat<ăînăcareăinculpatulăcontinuaăs<ăde郡in<ăfunc郡iaădeădirector,ăînă
scopulă s<vâr群iriiă infrac郡iunilorădeă luareă 群iădareădeămit<.ăCaămembruăalăgrupului,ă
prină pozi郡iaă saă privilegiat<ă deă apropiată ală nouluiă lideră 群iă împreun<ă cuă POPAă
BOGDAN CORNEL, inculpatul STANCA CRISTIAN a sprijinit activitatea 
grupuluiă prină p<strareaă leg<turiiă cuă e群alonulă ter郡iară - palierulă executan郡iloră
contractelor,ădară群iăprinăsprijinireaăaceluia群iăe群alonă– palierul factorilor decizionali 
necesariădinăalteăinstitu郡ii,ăînăvedereaăintr<riiăacestoraăînăposesiaămitelorăconvenite, 
întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă constituire a unui grup 
infracМionalăorganizat,ăprev.ădeăart.ă367ăăC.pen. 

 
4.a. Fapta inculpatului CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN 

constândă înă aceeaă c<,ă înă calitateă deă directoră economică înă cadrulă aparatuluiă
PrimaruluiăMunicipiuluiăBucureşti,ăКtiind c< POPA BOGDAN CORNEL pretinde 
sume de bani în numele s<u de la denunY<torii S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şi 
(...), a primit la data de 12.08.2015 de la POPA BOGDAN CORNEL suma de 
4.000 euro din totalul de 7.000 euro (pretins Кi primit de acesta din urm< de la 
martorii denunМ<tori în numele lui CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN), 
pentru c< a fost de acord s< dispun< virarea cu prioritate a sumelor necesare 
c<tre C.C.P.B.P.B. pentru a se putea achita lucr<rile executate de societatea 
denunY<toare în baza contractului subservent nr. 7 înregistrat sub nr. 
(...).05.2015,ă întruneşte elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă luareă deămit<ă
prev.ăşiăped.ădeăart. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 
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4.b. Fapta inculpatului CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN 
constândă înă aceeaă c<,ă înă calitateă deă directoră ală Direc郡ieiă Economice din cadrul 
aparatuluiăPrimaruluiăMunicipiuluiăBucure群ti,ă ă aă aderată înă cursulă anuluiă2014ă laă
grupulă infrac郡ională organizată deă POPAă BOGDANă CORNELă 群iă condusă deă
OPRESCUăSORINăMIRCEA,ă 群tiindă c<ăgrupulă urm<reaă ac郡iuneaăconcertat<ă prină
care inculpatul POPAă BOGDANă CORNELă acordaă societ<郡iiă denun郡<toareă maiă
multeăcontracteădeăexecu郡ieălucr<riălaăinstitu郡iileăpeăcareăleăconduceaăsauăinfluen郡aă
(laă C.C.P.B.P.B.,ă înă anulă 2013ă caă directoră 群iă înă aniiă 2014-2015ă prină influen郡aă
exercitat<ă asupraă conduceriiă acesteiă institu郡ii,ă iară laă A.C.C.U.ă înă anulă 2014ă caă
director),ă pentruă oă perioadaă nedeterminat<ă înă careă inculpatulă continuaă s<ă de郡in<ă
func郡iaădeădirector,ăînăscopulăs<vâr群iriiăinfrac郡iunilorădeăluareă群iădareădeămit<.ăCaă
membru al grupului, inculpatul CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN a 
sprijinită activitateaă grupuluiă prină efectuareaă demersuriloră necesareă asigur<riiă
disponibilit<郡iiă fonduriloră dină careă institu郡iileă publiceă C.C.P.B.P.B.,ă respectivă
A.C.C.U.,ă s<ă achiteă cuă preferin郡<ă lucr<rileă executateă deă societateaă denun郡<toare, 
întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă constituire a unui grup 
infracМionalăorganizat,ăprev.ădeăart.ă367ăăC.pen. 

 
5.a. Fapta inculpatei PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA 

constândăînăaceeaăc<,ăînăcalitateădeădirectorăgeneral la C.C.P.B.P.B.,ăînăcursulăluniiă
mai 2015, aă acceptată promisiuneaă luiă POPAă BOGDANă CORNEL,ă f<cut<ă înă
numeleă denunY<toriloră S.C.ă (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...),ă deă aă îiă fiă remis<ă oă
parteădinăsumaădeă70.000ăeuroădreptămit<ă(cealalt<ăparteăfiindăpentruă訓UPEAL;ă
FLORIN,ă zisă „Sfântu’”),ă pentruă aă fiă deă acordă cuă încheiereaă şiă derulareaă
contractuluiă subsecventă nr.ă 7ă înregistrată subă nr.ă (...).05.2015 cu societatea 
denunY<toare,ă întruneşteăelementeleăconstitutiveăaleă infracYiuniiădeă luareădeămit<ă
prev.ăşiăped.ădeăart. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000. 

5.b. Fapta inculpatei PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA 
constândă înă aceeaăc<,ă înă calitateădeădirectorăgenerală laăC.C.P.B.P.B.,ă aă aderată înă
cursulăanuluiă2015ălaăgrupulăinfrac郡ionalăorganizatădeăPOPAăBOGDAN CORNEL 
群iă condusă deă OPRESCUă SORINă MIRCEA,ă 群tiindă c<ă grupulă urm<reaă ac郡iuneaă
concertat<ă prină careă POPAă BOGDANă CORNELă acordaă societ<郡iiă denun郡<toareă
contracteă deă execu郡ieă lucr<riă laă institu郡iileă peă careă leă conduceaă sauă influen郡aă (laă
C.C.P.B.P.B.,ă înă anulă 2013ă caă directoră 群iă înă aniiă 2014-2015ă prină influen郡aă
exercitat<ă asupraă conduceriiă acesteiă institu郡ii,ă iară laă A.C.C.U.ă înă anulă 2014ă caă
director),ă pentruă oă perioadaă nedeterminat<ă înă careă inculpatulă continuaă s<ă de郡in<ă
influen郡a,ărespectivăfunc郡iaădeădirector,ăînăscopulăs<vâr群iriiăinfrac郡iunilorădeăluareă
群iă dareă deă mit<.ă Caă membr<ă aă grupului,ă inculpataă PETROIă AVASILOAEă
RUXANDRAăMIHAELAăaăsprijinităactivitateaăgrupuluiăprinăacceptareaăsolicit<riiă
luiă POPAă BOGDANă CORNELă caă C.C.P.B.P.B.ă s<ă încheieă 群iă s<ă derulezeă înă
condi郡iiăoptimeăcuăsocietateaădenun郡<toareă contractulăsubsecventănr.ă7ă înregistrată
sub nr. (...).05.2015 astfelă încât,ăprimindă lucr<riăpl<titeădinăbugetulăMunicipiuluiă
Bucure群ti,ă societateaă denun郡<toareă s<ă poat<ă pl<tiă înă continuareă mita,ă întruneşteă
elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă constituireă aă unuiă grupă infracМională
organizat, prev. de art. 367  C.pen. 
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6.a. Fapta inculpatului 訓UPEAL;ăFLORIN,ăzisă„Sfântu’”,ăconstândăînă
aceeaă c<,ă înă calitateă deă directoră laă C.C.P.B.P.B.,ă înă cursulă luniiă maiă 2015, a 
acceptată promisiuneaă luiă POPAă BOGDANă CORNEL,ă f<cut<ă înă numeleă
denunY<torilorăS.C.ă (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...),ădeăaă îiă fiă remis<ăoăparteădină
sumaă deă 70.000ă euroă dreptă mit<ă (cealalt<ă parteă fiindă pentruă PETROIă
AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA), pentruă aă fiă deă acordă cuă încheiereaă şiă
derularea contractuluiă subsecventă nr.ă 7ă înregistrată subă nr.ă (...).05.2015 cu 
societateaădenunY<toare,ăîntruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăluare 
deămit<ăprev.ă şiăped.ădeăart. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 
78/2000ă群iăart.ă41ăalin.ă1ăC.pen. 

6.b. Fapta inculpatului 訓UPEAL;ăFLORIN,ăzisă„Sfântu’”,ăconstândăînă
aceeaăc<,ăînăcalitateădeădirectorălaăC.C.P.B.P.B.,ăaăaderatăînăcursulăanuluiă2015ălaă
grupulă infrac郡ională organizată deă POPAă BOGDANă CORNELă 群iă condusă deă
OPRESCUăSORINăMIRCEA,ă 群tiindă c<ăgrupulă urm<reaă ac郡iuneaăconcertat<ă prină
careă POPAă BOGDANă CORNELă acordaă societ<郡iiă denun郡<toareă contracteă deă
execu郡ieă lucr<riălaăinstitu郡iileăpeăcareăleăconduceaăsauăinfluen郡aă(laăC.C.P.B.P.B.,ă
înă anulă 2013ă caă directoră 群iă înă aniiă 2014-2015ă prină influen郡aă exercitat<ă asupraă
conduceriiă acesteiă institu郡ii,ă iară laă A.C.C.U.ă înă anulă 2014ă caă director),ă pentruă oă
perioadaănedeterminat<ă înă careă inculpatulă continuaă s<ă de郡in<ă influen郡a,ă respectivă
func郡iaădeădirector,ăîn scopulăs<vâr群iriiăinfrac郡iunilorădeăluareă群iădareădeămit<.ăCaă
membruă ală grupului,ă inculpatulă 訓UPEAL;ă FLORINă aă sprijinită activitateaă
grupuluiă prină acceptareaă solicit<riiă luiă POPAă BOGDANă CORNELă caă
C.C.P.B.P.B.ă s<ă încheieă 群iă s<ă derulezeă înă condi郡iiă optimeă cu societatea 
denun郡<toareă contractulă subsecventă nr.ă 7ă înregistrată subă nr.ă (...).05.2015 astfel 
încât,ă primindă lucr<riă pl<titeă dină bugetulă Municipiuluiă Bucure群ti,ă societateaă
denun郡<toareăs<ăpoat<ăpl<tiă înăcontinuareămita,ă întruneşteăelementeleăconstitutiveă
aleă infracYiuniiă deă constituireă aă unuiă grupă infracМională organizat,ă prev.ă deă art.ă
367 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen. 

 
7.a. Fapta inculpatului ALBUăROMEO,ăzisă„Romic<”,ăconstândăînăaceeaă

c<ă înăcursulăanuluiă2013ăl-aăajutatăpeăPOPAăBOGDANăCORNELăs<ădisimuleze 
prin intermediul S.C. (...) S.R.L.ă adev<rataă natur<ă aă provenien郡eiă sumeiă deă
1.380.932,94  lei primit<ădeă laădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...) 
dreptă mit<ă 群iă pre郡ă ală influen郡ei, prină creareaă aparenYeiă c<ă întreă societateaă
denunY<toareăşiăS.C. (...) S.R.L., dar Кi între S.C. (...) S.R.L. Кi S.C. (...) S.R.L.  au 
existată relaYiiă contractualeă careă s<ă justificeă plataă sumeloră deă baniă men郡ionate, 
cunoscândăc<ă sumeleăproveneauădină s<vâr群ireaă infrac郡iunilorădeă luareădeămit<ă 群iă
trafic deă influen郡<,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă
complicitateălaăsp<lareădeăbani,ăprev.ădeăart.ă48ăC.pen.ărap.ă laăart.ă29ălit.ăbădină
Legea nr. 656/2002. 

7.b. Fapta inculpatului ALBUăROMEO,ăzisă„Romic<”,ăconstândăînăaceeaă
c<ă înăcursulăanului 2014 l-aăajutatăpeăPOPAăBOGDANăCORNELăs<ădisimulezeă
prin intermediul S.C. (...) S.R.L.ă adev<rataă natur<ă aă provenien郡eiă sumeloră deă
699.860 lei primit<ădeă laădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă(...) drept 
mit<ă群iăpre郡ăalăinfluen郡ei, prinăcreareaăaparenYeiăc<ăîntreăsocietateaădenunY<toareăşiă
S.C. (...) S.R.L., dar Кi între aceasta din urm< Кi S.C. (...) S.R.L., ca Кi cu S.C. (...) 
S.R.L. auă existată relaYiiă contractualeă careă s<ă justificeă plataă sumeloră deă baniă
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men郡ionate,ăcunoscândăc<ăsumeleăproveneauădinăs<vâr群ireaăinfrac郡iunilorădeăluareă
deămit<ă群iătraficădeăinfluen郡<,ăîntruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeă
complicitateălaăsp<lareădeăbani,ăprev.ădeăart.ă48ăC.pen.ărap.ă laăart.ă29ălit.ăbădină
Legea nr. 656/2002. 

7.c. Fapta inculpatului ALBUăROMEO,ăzisă„Romic<”,ăconstândăînăaceeaă
c<ă înă lunaă augustă 2015,ă l-a ajutat pe POPA BOGDAN CORNEL, director la 
A.C.C.U.,ă s<ă intreă înă posesiaă sumeiă deă 7.000ă euroă peă careă acestaă şiă STANCAă
CRISTIANăoăpretinseser<ădeălaădenunY<toriiăS.C.ă(...) S.R.L. prin (...), (...) şiă(...), 
prinăpreluareaăefectiv<ăaăbanilorădeă laă (...) şiă remitereaă loră luiăPOPAăBOGDANă
CORNEL,ă ştiindă c<ă aceştiă baniă urmeaz<ă s<ă fieă remişiă deă celă dină urm<ă luiă
CONSTANTINESCUă MIRCEAă OCTAVIAN,ă directoră economică înă cadrulă
aparatului Primaruluiă Municipiuluiă Bucureşti,ă caă mit<,ă pentruă c<ă directorulă
economicăaăfostădeăacordăs<ădispun<ăvirareaăcuăprioritateăaăsumelorănecesareăc<treă
C.C.P.B.P.B.ă pentruă aă seă puneaă achitaă lucr<rileă executateă deă societateaă
denunY<toareăînăbazaăcontractului subsecventănr.ă7ăînregistratăsubănr.ă(...).05.2015, 
întruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeăcomplicitate la  complicitate  
laădareădeămit< prev. de art. 48 rap. la art. 48 rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 
6 din Legea nr. 78/2000. 

7.d. Fapta inculpatului ALBUăROMEO,ăzisă„Romic<”,ăconstândăînăaceeaă
c<ăaăaderatăînăcursulăanuluiă2013ălaăgrupulăinfrac郡ionalăorganizat,ăformatăini郡ialădină
4ăpersoaneăstructurateăpeătreiăpaliereă(executan郡iă– societateaădenun郡<toare,ăfactoriă
decizionali – inculpatul POPAăBOGDANăCORNELă群iăpersoaneăcareăîlăajutauăs<ă
intreă înă posesiaă mitei,ă înă numerară – inculpa郡iiă ALBUă ROMEOă 群iă NI軍;ă ION),ă
群tiindă c<ă acestaă urm<re群teă ac郡iuneaă concertat<ă prină careă inculpatulă POPAă
BOGDANă CORNELă acordaă societ<郡iiă denun郡<toareă maiă multeă contracte de 
execu郡ieă lucr<riălaăinstitu郡iileăpeăcareăleăconduceaăsauăinfluen郡aă(laăC.C.P.B.P.B.,ă
înă anulă 2013ă caă directoră 群iă înă aniiă 2014-2015ă prină influen郡aă exercitat<ă asupraă
conduceriiă acesteiă institu郡ii,ă iară laă A.C.C.U.ă înă anulă 2014ă caă director),ă pentruă oă
perioadaănedeterminat<ăînăcareăinculpatulăcontinuaăs<ăde郡in<ăfunc郡iaădeădirector,ăînă
scopulăcomiteriiăinfrac郡iunilorădeăluareă群iădareădeămit<,ăachitat<ădisimulatăînăbazaă
unoră documenteă deă subcontractareă fictiveă prină intermediulă unoră societ<郡iă
controlate de inculpa郡iiă ALBUă ROMEOă 群iă NI軍;ă ION,ă pentruă caă POPAă
BOGDANă CORNELă s<ă intreă înă posesiaă miteiă înă numerar.ă Inculpatulă ALBUă
ROMEOăaăsprijinităactivitateaăgrupuluiăînăaniiă2013-2014ăatâtăprinăintermediereaă
schimbului de documente fictive (facturi, contracte, devizeădeă lucr<riă etc.)ă întreă
martoriiădenun郡<tori,ăS.C.ă(...) S.R.L.ă群iăsociet<郡ileăcontrolateădeăinculpatulăNI軍;ă
ION (S.C. (...) S.RL.ă 群iă S.C.ă (...) S.R.L.),ă precumă 群iă întreă S.C.ă (...) S.R.L.ă 群iă
societ<郡ileă controlateă deă NI軍;ă ION,ă inclusivă prină semnareaă unoraă dintreă eleă înă
numele S.C. (...) S.R.L.,ă câtă 群iă prină preluareaă miteiă înă numerară deă laă inculpatulă
NI軍;ă IONă înă aniiă 2013ă 群iă 2014,ă respectivă deă laă inculpatulă BENGALICIă
CLAUDIUă înă aniiă 2014ă 群iă 2015,ă înă vedereaă remiteriiă eiă inculpatuluiă POPAă
BOGDAN CORNEL,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă
constituireăaăunuiăgrupăinfracМionalăorganizat,ăprev.ădeăart.ă367ăăC.pen. 

 
8.a. Fapta inculpatului NI軍;ăION,ăzisă„Ochelaristu’”,ăconstândăînăaceeaă

c<ăînăcursulăanuluiă2013,ăl-a ajutat pe POPA BOGDAN CORNELăs<ădisimulezeă
prin intermediul S.C. (...) S.R.L.ăşiăS.C. (...) S.R.Lăadev<rataănatur<ăaăprovenien郡eiă
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sumelor de 510.724,73 lei, respectiv 399.346,71 lei Кi 1.380.932,94 lei, primite de 
laădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă(...), drept mit<ă群iăpre郡ăalăinfluen郡ei, 
prinăcreareaăaparenYeiăc<ă întreăsocietateaădenunY<toareăşiăS.C.ă (...) S.R.L.ă şiăS.C. 
(...) S.R.L., dar Кi între S.C. (...) S.R.L. şi S.C. (...) S.R.L auă existată relaYiiă
contractualeă careă s<ă justificeă plataă sumeloră deă baniă men郡ionate,ă cunoscândă c<ă
sumeleă proveneauă dină s<vâr群ireaă infrac郡iuniloră deă luareă deă mit<ă 群iă trafică deă
influen郡<,ăasigurându-iă luiăPOPAăBOGDANăCORNELăintrareaă înăposesiaăaceloră
sume,ă maiă pu郡ină comisionulă deă 8,5șă re郡inută de inculpat pentru activitatea 
infracМional<, prin coordonarea ridic<rii acelor sume de bani în numerar de la 
banca unde se aflau deschise conturile celor dou< societ<Yi, preluarea şiă
înmânareaă loră c<treă POPAă BOGDANă CORNEL,ă înă acestă modă pierzându-se 
practic beneficiarul real al sumelor din momentul ridic<riiădeălaăbanc<,ăîntruneşteă
elementeleă constitutiveăaleă infracYiuniiădeăcomplicitateă laă sp<lareădeăbani,ăprev.ă
de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002. 

8.b. Fapta inculpatului NI軍;ăION,ăzisă„Ochelaristu’”,ăconstândăînăaceeaă
c< înăcursulăanuluiă2014, l-aăajutatăpeăPOPAăBOGDANăCORNELăs<ădisimulezeă
prin intermediul S.C. (...) S.R.L. adev<rataă natur<ă aă provenien郡eiă sumeloră deăă
1.139.700 lei, respectiv 349.750 lei, primiteă deă laă denunY<toriiă S.C. (...) S.R.L. 
prin (...), (...) şiă(...), dreptămit<ă群iăpre郡ăalăinfluen郡ei, prinăcreareaăaparenYeiăc<ăîntreă
societateaădenunY<toareăşiăS.C.ă(...) S.R.L., precum Кi între S.C. (...) S.R.L. Кi S.C. 
(...) S.R.L. auă existată relaYiiă contractualeă careă s<ă justificeă plataă sumeloră deă baniă
men郡ionate, cunoscândăc<ăsumeleăproveneauădinăs<vâr群ireaăinfrac郡iunilorădeăluareă
deămit<ă群iătraficădeăinfluen郡<,ăasigurându-i lui POPA BOGDAN CORNEL intrarea 
înăposesiaăacelorăsume,ămaiăpu郡inăcomisionulădeă8,5șăre郡inutăde inculpat pentru 
activitatea infracМional<, prin coordonarea ridic<rii acelor sume de bani în 
numerar de la banca unde se aflau deschise conturile celor dou< societ<Yi, 
preluarea şiă înmânareaă loră c<treă POPAă BOGDANă CORNEL,ă înă acestă modă
pierzându-se practic beneficiarul real al sumelor din momentul ridic<riiă deă laă
banc<,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă complicitate la 
sp<lareă deă bani,ă prev.ă deă art.ă 48ă C.pen.ă rap.ă laă art.ă 29ă lit.ă bă dină Țegeaă nr.ă
656/2002. 

8.c. Fapta inculpatului NI軍;ăION,ăzisă„Ochelaristu’”,ăconstândăînăaceeaă
c<ăa aderatăînăcursulăanuluiă2013ălaăgrupulăinfrac郡ionalăorganizat,ăformatăini郡ialădină
4ăpersoaneăstructurateăpeătreiăpaliereă(executan郡iă– societateaădenun郡<toare,ăfactoriă
decizionali – inculpatulăPOPAăBOGDANăCORNELă群iăpersoaneăcareăîlăajutauăs<ă
intreă înă posesia mitei,ă înă numerară – inculpa郡iiă ALBUă ROMEOă 群iă NI軍;ă ION),ă
群tiindă c<ă acestaă urm<re群teă ac郡iuneaă concertat<ă prină careă inculpatulă POPAă
BOGDANă CORNELă acordaă societ<郡iiă denun郡<toareă maiă multeă contracteă deă
execu郡ieă lucr<riălaăinstitu郡iileăpeăcareăleăconduceaăsauăinfluen郡aă(laăC.C.P.B.P.B.,ă
înă anulă 2013ă caă directoră 群iă înă aniiă 2014-2015ă prină influen郡aă exercitat<ă asupraă
conduceriiă acesteiă institu郡ii),ă pentruă oă perioadaă nedeterminat<ă înă careă inculpatulă
continuaăs<ăde郡in<ăfunc郡iaădeădirector,ăînăscopulăs<vâr群iriiăinfrac郡iunilorădeăluareă群iă
dareădeămit<,ăachitat<ădisimulatăînăbazaăunorădocumenteădeăsubcontractareăfictiveă
prină intermediulă unoră societ<郡iă controlateă deă inculpa郡iiă NI軍;ă IONă 群iă ALBUă
ROMEO,ă pentruă caă POPAă BOGDANă CORNELă s<ă intreă înă posesiaă miteiă înă
numerar; inculpatulăNI軍;ăIONăaăsprijinităactivitateaăgrupuluiăînăaniiă2013ă群iă2014ă
atâtăprinăintermediereaăschimbuluiădeădocumenteăfictiveă(facturi,ăcontracte,ădevizeă
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deă lucr<riă etc.)ă întreă martoriiă denun郡<toriă oriă S.C.ă (...) S.R.L.,ă dup<ă caz,ă 群iă
societ<郡ileă controlateă de inculpat (S.C. (...) S.RL.ă 群iă S.C.ă (...) S.R.L.), pentru 
acordurile cadru cu C.C.P.B.P.B. nr. (...).04.2013ă群iănr.ă(...).01.2014 (cele descrise 
laă puncteleă 1ă 群iă 2),ă câtă 群iă prină preluareaă miteiă înă numerară deă laă reprezentan郡iiă
acestoră societ<郡iă 群iă remiterea ei inculpatului ALBU ROMEO, pentru inculpatul 
POPA BOGDAN CORNEL,ăîntruneşteăelementeleăconstitutiveăaleăinfracYiuniiădeă
constituireăaăunuiăgrupăinfracМionalăorganizat,ăprev.ădeăart.ă367ăăC.pen. 

 
9.a Fapta inculpatului BENGALICIăCLAUDIU,ăzisă„Ben”, constândăînă

aceeaă c<ă înă cursulă anuluiă 2014,ă l-aă ajutată peă POPAă BOGDANă CORNELă s<ă
disimuleze prin intermediul S.C. (...) S.R.L.ă adev<rataă natur<ă aă provenien郡eiă
sumelorădeă728.500ălei,ărespectivă349.800ălei,ăprimiteădeălaădenunY<toriiăS.C.ă (...) 
S.R.L. prin (...), (...) şiă (...), respectiv de la S.C. (...) S.R.L.ădreptămit<ă群iăpre郡ăală
influen郡ei,ă prină creareaă aparenYeiă c<ă întreă societateaă denunY<toareă şiă S.C.ă (...) 
S.R.L.,ă respectivă întreă S.C.ă (...) S.R.L.ă 群iă S.C.ă (...) S.R.L.ă auă existată relaYiiă
contractuale care s<ăjustificeăplataăsumeiădeăbaniămen郡ionate,ăcunoscândăc<ăaceastaă
proveneaă dină s<vâr群ireaă infrac郡iuniloră deă luareă deă mit<ă 群iă trafică deă influen郡<,ă
asigurându-iăluiăPOPAăBOGDANăCORNELăintrareaăînăposesiaăacelorăsume,ăprină
transferul succesiv al sumelor de baniăprinămaiămulteăsociet<郡i,ătoateăcontrolateădeă
inculpat,ă activitateă urmat<ă deă scoatereaă aceloră sumeă deă baniă înă numerară deă laă
bancaăprină intermediulăcardurilorăoriă înămodădirectăşiă înmânareaălorăc<treăPOPAă
BOGDANă CORNEL,ă înă acestă modă pierzându-se practic beneficiarul real al 
sumeloră dină momentulă ridic<riiă deă laă banc<,ă directă oriă prină carduri,ă întruneşteă
elementeleă constitutiveăaleă infracYiuniiădeăcomplicitateă laă sp<lareădeăbani,ăprev.ă
de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002. 

9.b. Fapta inculpatului BENGALICIăCLAUDIU,ăzisă„Ben”,ăconstândăînă
aceeaă c<ă înă cursulă anuluiă 2014,ă l-aă ajutată peă POPAă BOGDANă CORNELă s<ă
disimuleze prin intermediul S.C. (...) S.R.L.ăadev<rataănatur<ăaăprovenien郡eiăsumeiă
de 3.290.000 lei primit<ă deă laă denunY<toriiă S.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă (...) 
dreptă mit<ă 群iă pre郡ă ală influen郡ei, prină creareaă aparenYeiă c<ă întreă societateaă
denunY<toareă şiă S.C. (...) S.R.L.  auă existată relaYiiă contractualeă careă s<ă justificeă
plataăsumelorădeăbaniămen郡ionate,ăcunoscândăc<ăsumeleăproveneauădinăs<vâr群ireaă
infrac郡iuniloră deă luareă deă mit<ă 群iă trafică deă influen郡<,ă asigurându-i lui POPA 
BOGDAN CORNEL intrarea în posesia acelor sume, mai puМin comisionul de 
13,5 % reМinut de inculpat pentru activitatea infracМional<, prin transferul 
succesiv al sumelor de bani prin mai multe societ<Мi, toate controlate de inculpat, 
activitate urmat< de scoaterea acelor sume de bani în numerar de la banca prin 
intermediul cardurilor ori în mod direct şi înmânarea lor c<tre POPA BOGDAN 
CORNEL, în acest mod pierzându-se practic beneficiarul real al sumelor din 
momentul ridic<rii de la banc<, direct ori prin carduri,ă întruneşteă elementeleă
constitutiveă aleă infracYiuniiă deă complicitateă laă sp<lareă deă bani,ă prev.ă deă art.ă 48ă
C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002. 

9.c. Fapta inculpatului BENGALICIăCLAUDIU,ăzisă„Ben”,ăconstândăînă
aceeaăc<ăînăcursulăanilor 2014-2015, l-aăajutatăpeăPOPAăBOGDANăCORNELăs<ă
disimuleze prin intermediul S.C. (...) S.R.L.ăadev<rataănatur<ăaăprovenien郡eiăsumeiă
de 4.561.546 lei, primit<ădeălaădenunY<toriiăS.C. (...) S.R.L. prin (...), (...) şiă(...), 
prin subcontractarea de la S.C. (...) S.R.L.ă c<treă societateaă denun郡<toare,ă laă oă
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valoareănetăinferioar<ăceleiădinăcontracteleăaferenteăîncheiateăîntreăS.C.ă(...) S.R.L. 
群iă A.C.C.U., potrivită în郡elegerii,ă creându-seă aparen郡aă c<ă diferen郡aă deă valoareă
reprezint<ă profitulă S.C.ă (...) S.R.L., asigurându-i totodat< lui POPA BOGDAN 
CORNEL intrarea în posesia acelor sume, mai puМin comisionul de 13,5 % reМinut 
de inculpat pentru activitatea infracМional<, prin transferul succesiv al sumelor de 
bani <rin mai multe societ<Мi, toate controlate de inculpat, activitate urmat< de 
scoaterea acelor sume de bani în numerar de la banca prin intermediul 
cardurilor ori în mod direct şi înmânarea lor c<tre POPA BOGDAN CORNEL, în 
acest mod pierzându-se practic beneficiarul real al sumelor din momentul 
ridic<rii de la banc<, direct ori prin carduri,ăîntruneşteăelementeleăconstitutiveăaleă
infracYiuniiădeăcomplicitateălaăsp<lareădeăbani,ăprev.ădeăart.ă48ăC.pen.ărap. la art. 
29 lit. b din Legea nr. 656/2002. 

9.d. Fapta inculpatului BENGALICIăCLAUDIU,ăzisă„Ben”, constândăînă
aceeaăc<ăaăaderatăînăcursulăanuluiă2014ălaăgrupulăinfrac郡ionalăorganizat,ăformatălaă
acel moment din 4 persoane structurate pe trei paliere (executan郡iă – societatea 
denun郡<toare,ă factoriă decizionaliă – inculpatulă POPAă BOGDANă CORNELă 群iă
persoaneă careă îlă ajutauă s<ă intreă înă posesiaă mitei,ă înă numerară – inculpa郡iiăALBUă
ROMEO,ă NI軍;ă IONă 群iă BENGALICIă CLAUDIU),ă 群tiindă c<ă acestaă urm<re群teă
ac郡iuneaă concertat<ă prin care inculpatul POPA BOGDAN CORNEL acorda 
societ<郡iiă denun郡<toareă maiă multeă contracteă deă execu郡ieă lucr<riă laă institu郡iileă peă
careăleăconducea,ărespectivăinfluen郡aă(înăanulă2014,ălaăC.C.P.B.P.B.ăprinăinfluen郡aă
exercitat<ă asupraă conduceriiă acesteiă institu郡ii,ă iară laă A.C.C.U.,ă înă calitateă deă
director),ă pentruă oă perioadaă nedeterminat<ă înă careă inculpatulă continuaă s<ă de郡in<ă
func郡iaă deă director,ă înă scopulă comiteriiă infrac郡iuniloră deă luareă 群iă dareă deă mit<,ă
achitat<ă disimulată înă bazaă unoră documenteă deă subcontractare fictive prin 
intermediulă unoră societ<郡i,ă pentruă caă POPAă BOGDANă CORNELă s<ă intreă înă
posesiaă miteiă înă numerar;ă inculpatulă BENGALICIă CLAUDIUă aă sprijinită
activitateaăgrupuluiăînăaniiă2014ă群iă2015ăprinăfolosireaăsociet<郡iiăpeăcareăoăcontrola,ă
S.C. (...) S.R.L.,ă pentruă primireaă uneiă p<r郡iă dină mitaă datorat<ă deă societateaă
denun郡<toareă luiă POPAă BOGDANă CORNEL,ă pentruă acordulă cadruă cuă
C.C.P.B.P.B. nr. (...).01.2014ă(celădescriseălaăpunctulă2),ăinculpatulăpredândămitaă
primit<ădeălaăsocietateaădenun郡<toareăluiăALBU ROMEO, pentru inculpatul POPA 
BOGDANăCORNEL;ăacela群iăinculpatăBENGALICIăCLAUDIUăaăacceptatăînăanulă
2014ă s<ă preiaă S.C.ă (...) S.R.L.,ă deă laă ALBUă ROMEO,ă continuândă peă parcursulă
execu郡ieiă acorduluiă cadruă nr.ă (...).05.2014 încheiată cuă A.C.C.U.ă activitateaă deă
folosireăaăsociet<郡ii,ădară群iăaăaltoraăpeăcareăleăcontrolaă(S.C.ă (...) S.R.L., S.C. (...) 
S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S,C, (...) S.R.L.),ăăînăvedereaăintr<riiăînă
posesia lui POPA BOGDAN CORNEL a mitelor convenite cu societatea 
denun郡<toare,ă întruneşteă elementeleă constitutiveă aleă infracYiuniiă deă constituire a 
unuiăgrupăinfracМionalăorganizat,ăprev.ădeăart.ă367ăăC.pen. 

 
(…) 
 
 

III.ăMIJLOACELEăDEăPROB;: 
ProbaYiuneaăadministrat<ăînăcauz<ăseăcompuneădin: 
(…) 
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IV.  DATEăPRIVINDăM;SURILEăPREVENTIVE 
PrinăordonanYaădinădataădeă06.09.2015ăs-aădispusăluareaăm<suriiăpreventiveă

a reYinerii faY<ădeăinculpatulăOPRESCUăSORINăMIRCEAăpeăoădurat<ădeă24ăore,ă
începândăcuădataădeă06.09.2015,ăoraă00:33ăpân<ălaădataădeă07.09.2015,ăoraă00:33. 

PrinăordonanYaădinădataădeă06.09.2015 s-aădispusăluareaăm<suriiăpreventiveă
a reYinerii faY<ădeăinculpatulăSTANCAăCRISTIANăpeăoădurat<ădeă24ăore,ăîncepândă
cuădataădeă06.09.2015,ăoraă17:50ăpân<ălaădataădeă07.09.2015,ăoraă17:50ă 

PrinăordonanYaădinădataădeă06.09.2015ăs-a dispus luarea m<suriiăpreventiveă
a reYinerii faY<ădeăinculpataăPETROIăAVASILOAEăRUXANDRAăMIHAELAăpeă
oă durat<ă deă 24ă ore,ă începândă cuă dataă deă 06.09.2015,ă oraă 17:52ă pân<ă laă dataă deă
07.09.2015, ora 17:52.  

PrinăordonanYaădinădataădeă06.09.2015ăs-aădispusăluareaăm<suriiăpreventive 
a reYinerii faY<ădeăinculpatulăŞUPEAL;ăFLORINăpeăoădurat<ădeă24ăore,ăîncepândă
cuădataădeă06.09.2015,ăoraă18:33ăpân<ălaădataădeă07.09.2015,ăoraă18:33 

PrinăordonanYaădinădataădeă06.09.2015ăs-aădispusăluareaăm<suriiăpreventiveă
a reYinerii faY<ă deă inculpatulă BENGALICIă CLAUDIUă peă oă durat<ă deă 24ă ore,ă
începândăcuădataădeă06.09.2015,ăoraă19:46ăpân<ălaădataădeă07.09.2015,ăoraă19:46. 

PrinăordonanYaădinădataădeă06.09.2015ăs-aădispusăluareaăm<suriiăpreventiveă
a reYinerii faY<ă deă inculpatulă CONSTANTINESCUă MIRCEA-OCTAVIAN pe o 
durat<ă deă 24ă ore,ă începândă cuă dataă deă 06.09.2015,ă oraă 21:46ă pân<ă laă dataă deă
07.09.2015, ora 21:46. 

Prină încheiereaă pronun郡at<ă laă dataă deă 06.09.2015ă înă dosarulă nr.ă
32580/3/2015ă deă judec<torulă deă drepturiă şiă libert<Yiă dină cadrulă Tribunaluluiă
Bucureşti,ădefinitiv<ălaădataădeă14.09.2015,ăaăfostăluat<ăm<suraăarest<riiăpreventiveă
aă inculpatuluiă OPRESCUă SORINă MIRCEAă pentruă oă perioad<ă ă deă 30ă deă zile,ă
începândăcuădataădeă07.09.2015ăpân<ălaădataădeă06.10.2015,ăemiYându-se mandatul 
deăarestareăpreventiv< nr. 501/UP/06.09.2015. 

Prină încheiereaă pronun郡at<ă laă dataă deă 07.09.2015ă înă dosarulă nr.ă
32627/3/2015ă deă judec<torulă deă drepturiă şiă libert<Yiă dină cadrulă Tribunaluluiă
Bucureştiă aă fostă luat<ă m<suraă arest<riiă preventiveă aă inculpaYiloră STANCAă
CRISTIAN (mandat de arestareă preventiv<ă nr.ă 505/UP),ă CONSTANTINESCUă
MIRCEAă OCTAVIANă (mandată deă arestareă preventiv<ă nr.ă 502/UP),ă PETROIă
AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELAă (mandată deă arestareă preventiv<ă nr.ă
503/UP),ă ŞUPEAL;ă FLORINă (mandată deă arestareă preventiv<ă nr.ă 504/UP)ă şiă
BENGALICIă CLAUDIUă (mandată deă arestareă preventiv<ă nr.ă 506/UP)ă şiă m<suraă
arest<riiă laă domiciliuă aă inculpaYiloră POPAă BOGDANă CORNELă şiă ALBUă
ROMEO pentruăoăperioad<ăădeă30ădeăzile,ăîncepândăcuădataădeă07.09.2015ă群iăpân<ă
la data de 06.10.2015.  

Prină încheiereaă pronun郡at<ă laă dataă deă 30.09.2015ă înă dosarulă nr.ă
35055/3/2015ă deă judec<torulă deă drepturiă şiă libert<Yiă dină cadrulă Tribunaluluiă
Bucureştiăauăfostăprelungiteăm<suraăarest<riiăpreventiveăaăinculpaYilorăOPRESCUă
SORIN MIRCEA, STANCA CRISTIAN, CONSTANTINESCU MIRCEA 
OCTAVIA,ă PETROIă AVASILOAEă RUXANDRAă MIHAELA,ă ŞUPEAL;ă
FLORINăşiăBENGALICIăCLAUDIUăşiăm<suraăarest<riiălaădomiciliuăaăinculpaYiloră
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POPAăBOGDANăCORNELăşiăALBUăROMEO,ăpentruăoăperioad<ăădeă30ădeăzile,ă
începândăcuădataădeă07.10.2015ă群i pân<ălaădataădeă05.11.2015.ă 

Prin încheierea/deciziaă pronun郡at<ă laă dataă deă 29.10.2015ă înă dosarulă nr.ă
36603/3/2015ă deă judec<torulă deă drepturiă şiă libert<Yiă dină cadrulă Cur郡iiă deă Apelă
Bucure群tiăa fost admis<ăcontesta郡iaăinculpatuluiăOPRESCUăSORINăMIRCEAă群iăaă
fostăînlocuit<ăm<suraăarest<riiăpreventive cu cea a arestului la domiciliu,  pentru o 
perioad<ă ă deă 30ă deă zile,ă deă laă dataă puneriiă înă libertate.ă Esteă deă notorietateă c<ă
inculpatulă aă fostă pusă înă libertateă laă aceea群iă dat<,ă astfelă c<ă m<suraă esteă valabil<  
pân<ălaădataădeă27.11.2015.  

Prină încheiereaă pronun郡at<ă laă dataă deă 30.10.2015ă înă dosarulă nr.ă
38929/3/2015ă deă judec<torulă deă drepturiă şiă libert<Yiă dină cadrulă Tribunaluluiă
Bucureştiăauăfostăprelungiteăm<suraăarest<riiăpreventive aăinculpaYilorăSTANCAă
CRISTIAN, CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIA, PETROI AVASILOAE 
RUXANDRAă MIHAELA,ă ŞUPEAL;ă FLORINă şiă BENGALICIă CLAUDIUă şiă
m<suraăarest<riiălaădomiciliu aăinculpaYilorăPOPAăBOGDANăCORNELăşiăALBUă
ROMEO,ă pentruă oă perioad<ă ă deă 30ă deă zile,ă începândă cuă dataă deă 06.11.2015 群i 
pân<ălaădataădeă05.12.2015.  

Prină încheierea/deciziaă pronun郡at<ă laă dataă deă 02.11.2015ă înă dosarulă nr.ă
36854/3/2015ă deă judec<torulă deă drepturiă şiă libert<Yiă dină cadrulă Cur郡iiă deă Apelă
Bucure群tiă aă fostă admis<ă contesta郡iaă inculpateiă PETROIă AVASILOAEă
RUXANDRAăMIHAELAă群iăaăfostăînlocuit<ăm<suraăarest<rii preventive cu cea a 
controlului judiciar, pentruăoăperioad<ăădeă60ădeăzile,ăîncepândăcuădataăpuneriiăînă
libertate.ăDinăinforma郡iileăde郡inuteărezult<ăc<ăaceast<ăm<sur<ăesteăvalabil< pân<ălaă
data de 31.12.2015.  

Înăbazaăart.ă72 C.pen. instanYaădeăjudecat<ăva dispune computarea duratei 
reYineriiăşiăaăarest<riiăpreventiveăaăinculpaYilor. 

 
* 

*  * 
 
(…) 
 
 
 

V.ăDATEăPRIVINDăINCULPAXII: (…)ă 
 
  
 
 

VI.ăDATEăPRIVINDăURM;RIREAăPENAL; (…) 
 
M<suriăasigur<torii: 
Peăparcursulădesf<şur<riiă urm<ririiăpenale au fost luate dou<ăcategoriiădeă

m<suriăasigur<torii. 
1. Astfel,ă înă vedereaă confisc<riiă bunuriloră inculpaYiloră

CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN, PETROI AVASILOAE 
RUXANDRA MIHAELA 群i 訓UPEL;ă FLORIN,ă pentru recuperarea mitelor 
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primite,ă respectivă aă inculpa郡iloră ALBU ROMEO, BENGALICIă CLAUDIUă 群iă
NI軍;ăION, pentru recuperarea sumelorădeăbaniăsp<late, prinăordonanYeleădină
datele de 28.10.2015, 02.11.2015, 04.11.2015, respectiv 16.11.2015 s-a dispus, înă
temeiul art. 289 alin. 3 C.pen., art. 112 alin. 1 lit. d, alin. 5 C.pen., art. 20 din 
Legea nr. 78/2000 rap. la art. 249 - 253 C.pr.pen., respectivăînătemeiulăart. 32 din 
Legea nr. 656/2002,ă dară 群iă art.ă 254ăC.pr.pen (pentru poprire), luarea m<suriloră
asigur<torii constândăînăindisponibilizarea,ăprinăinstituireaăsechestruluiăasupra: 

- sumei de 3.600ă euroă ridicat<ă deă laă inculpatulă CONSTANTINESCUă
MIRCEAăOCTAVIANăcuăocaziaăperchezi郡ieiădomiciliare 

- asupraă nudeiă propriet<郡iă de郡inut<ă deă inculpataă PETROIă AVASILOAEă
RUXANDRA MIHAELA, (…)ă , asupraă imobiluluiă situată înă Buftea,ă (…),ă jude郡ă
Ilfov, formatădinăcl<direăînăsuprafa郡<ădeă77,55ămpă群iăterenăaferentăînăsuprafa郡<ădeă
939,79ă mp,ă dobândită prină contractulă deă vânzare-cump<rareă autentificată subă
num<rulă(…)ă, pân<ălaăconcurentaăvaloriiădeă24.900ălei, 

- asupraăaă coteiădeă50șădină imobilulă situată înăBucure群ti,ă sectoră4,ă (…)ă , 
de郡inut<ă deă inculpatulă 訓UPEAL;ă FLORINă ((…)ă ), format din format din 3 
camereă群iădependin郡e,ăînăsuprafa郡<ăutil<ădeă68,30ămpă群iăcotaăindiviz<ădeă1,28șădină
suprafa郡aă deă folosin郡<ă comun<,ă avândă num<rulă cadastrală (…)ă ,ă dobândită prină
contractulă deă vânzare-cump<rareă autentificată subă num<rulă (…)ă , pân<ă laă
concurenta valorii de 12.000 lei 

- asupra sumelor de: 19.976,99ăleiă(afla郡iăînăcontulă(…)ădeschis pe numele 
(...) la (...)), 14.996,00ă leiă (afla郡iă înă contulă (...) deschis pe numele (...) la (...)), 
11.868,49ăleiă(afla郡iăînăcontulă(...) deschis pe numele (...) la (...)) 

- prin poprire, asupra sumei de 68.216,48ă lei,ă peă careă ter郡ulă S.C.ă (...) 
S.R.L.ăoădatoreaz<ăc<treăS.C.ă(...) S.R.L.ă群iăcareăreprezint<ăoăplat<ănedatorat<, 

- sumelor de 25.500 lei, sumaă deă 1.300ă euroă 群iă 2.900ă lei,ă predateă deă
inculpatulăALBUăROMEOăcuăocaziaăperchezi郡ieiădomiciliare 

- ceasuluiă deă mân<ă b<rb<tescă inscripYionată ULYSSEă NARDINă dină
metalădeăculoareăgalben<ăcuăbr<Yar<ădinăsilicon 

- coteiă deă 50șă dină apartamentulă situată înă Bucure群ti, (…)ă , sector 1, 
împreun<ăcuăcotelorăparteădinădrumulădeăacces,ăspa郡iuătehnic,ăspa郡iuădeădepozitare,ă
cuă suprafa郡aă total<ă deă 107,76ă mp,ă prină contractulă deă vânzareă cump<rareă
autentificat cu nr. (…)ă,  

- cotei deă50șădinăapartamentulăsituatăînăBucure群ti,ă (…)ă,ădobândităînă
baza actului autentificat sub nr. (…)ă ,ă compusă dină apartamentă cuă suprafa郡aă deă
99,03ă mp,ă teras<,ă locă deă parcareă 群iă box<,ă contraă unuiă pre郡ă deă 61.090ă euro 
(echivalentul a 267.984 lei),  
ultimeleădou<ăpân<ălaăconcuren郡aăvaloriiădeă1.948.860,94 lei, 

- imobilă situată înă Bucureşti,ă (…)ă ,ă sectoră 4,ă (cot<ă deYinereă 50ș),ă înă
indiviziune cu (…)ă,ăcot<ădeYinereă50șă),ăcompusădinădou<ăcamereăşiădependinYeă
împreun<ă cuă cotaă indiviz<ă aferent<ă dină p<rYileă şiă dependinYeleă comuneă aleă
imobilului care prin natura loră suntă înă folosinYaă tuturoră coproprietarilor,ă imobilă
dobândităprinăcontractulădeăvânzare-cump<rareănr.ă(…); 

- 1ălocuinY<ăsituat<ăînăcom.ă1ăDecembrie,ă(…)ă,ăjudeYulăIlfovăcompus<ădină
parteră şiă etajă (417ămp),ă 1ă spaYiuă comercială comercială compusă dină parteră şi etaj 
(128 mp), 1 garaj (52 mp), anexe, (…)ă şiăterenulăaferentăînăsuprafaY<ădeă1874ămpă
(…)ă; 
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- terenă arabilă intravilană înă suprafaY<ă deă288ămpă situată înă (…)ă , conform 
contractuluiă deă vânzareă cump<rareă (…), situată ă ă înă com.ă 1ă Decembrie,ă (…)ă , 
judeYulăIlfov; 

- terenă arabilă intravilană înă suprafaY<ă deă980ămpă situată înă (…)ă , conform 
contractuluiă deă vânzareă cump<rareă (…),ă situată ă ă înă com.ă 1ă Decembrie,ă (…)ă , 
judeYulăIlfov; 

- terenă arabilă intravilană înă suprafaY<ă deă983ămpă situată înă (…)ă , conform 
contractuluiă deă vânzareă cump<rareă (…)ă ,ă situată înă com.ă 1ă Decembrie,ă (…)ă , 
judeYulăIlfov; 

- 1 apartamentă situată înă com.ă 1ă Decembrie,ă (…)ă  judeYulă Ilfov,ă ă înă
suprafaY<ădeă86,55ămp,ăcompusădină4ăcamereădeă locuită şiădependinYeăprecumăşiă
cotaă indiviz<ă ă deă 6,97șă dină p<rYileă şiă dependinYeleă comuneă aleă imobiluluiă şiă
terenulăaferentălocuinYeiăînăsuprafaY<ădeă10,97ămp,ăintabulatăînăCarteaăfunciar<ănr.ă
(…) 

- autoturism BMW model (…)ă cot<ă deYinere100ș,ă dobândită conformă
facturii nr. (…)ă; 

- autoturism AUDI A7, serie motor (…)ă,ăserieăşasiu (…)ă,ăcot<ădeYinereă
50șăînăindiviziuneăcuă(...) (cot<ădeYinereă50ș),ăconformăcontractuluiădeăvânzare-
cump<rareădină03.11.2014; 

- autoturism MERCEDES BENZ GL –Klasse, serie motor (…)ă , serie 
şasiuă (…)ă ,ă cot<ă deYinereă 50șă înă indiviziuneă cuă (...) (ă cot<ă deYinere 50%), 
dobândităconformăfacturiiăseriaă(…)ă,  
pân<ălaăconcurentaăvaloriiădeă3.780.454,38ălei, 
înă vedereaă confisc<riiă specialeă aă foloaselor primite de inculpa郡iiă
CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN, PETROI AVASILOAE 
RUXANDRAă MIHAELAă 群iă 訓UPEL;ă FLORIN drept mit<,ă respectiv pentru 
recuperarea sumelor de baniălaăsp<lareaăc<roraăauăajutat BENGALICI CLAUDIU, 
ALBUăROMEOă群iăNI軍;ăIONă((…)ă). 

Inculpatulă訓UPEAL;ăFLORINăaădepusălaădosarădou<ărecipiseăprinăcareăaă
f<cută dovadaă c<ă aă consemnată laă dispozi郡iaă organeloră judiciareă sumaă total<ă deă
13.000,ă anterioră instituiriiă sechestrului,ă înă timpă ceă inculpataă PETROIă
AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA  a depus recipise pentru întreagaăsum<ă
de 24.900 lei, ulterior instituirii sechestrului. 

Înă cazulă inculpatuluiă POPAă BOGDANă CORNEL,ă undeă seă reg<se群teă deă
altfel cea mai mare parte a mitei care a format obiect al cauzei, nu au fost 
instituiteăm<suriăasigur<toriiădeoareceăacestaănuă figureaz<ăcaăde郡in<torădeăbunuriă
(inclusivă sumeă înă conturiă bancare),ă iară investiga郡iileă financiareă efectuateă nuă au 
demonstrată indiciiă clareă deă transferă c<treă ter郡i aă unoră bunuriă careă s<ă dep<群easc<ă
veniturile sale licite. Situa郡iaă esteă identic<ă înă cazulă inculpatuluiă STANCAă
CRISTIAN. 

M<surileă asigur<toriiă dispuseă auă fostă puseă înă executare,ă conformă acteloră
depuse la dosar. 

2. Urmareă aă investiga郡iiloră financiareă efectuateă cuă privireă laă situa郡iaă
material<ă aă inculpa郡iloră 群iă membriloră familiiloră lor,ă înă sensulă art.ă 177 alin. 1 
C.pen.,ă înă cazulă inculpatuluiă OPRESCU SORIN MIRCEA 群iă (...), au rezultat 
indiciiăcuăprivireă laă inciden郡aădispozi郡iilorăart.ă1121 C.pen. referitoare la m<suraă
confisc<riiăextinse. 
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Înă consecin郡<,ă (…)ă s-a dispus, înă temeiulă art.ă 249ă alin.ă 1,ă 2,ă 4ă 群iă 5,ă
respectivă art.ă 251ă C.pr.pen.ă înă referireă laă art.ă 1121 C.pen., luarea m<suriloră
asigur<torii constândăînăindisponibilizarea, prin instituirea sechestrului asupra: 

- coteiăindivizeădeă5/6ădinăimobilulăsituatăînăBucureşti,ă (…)ă, sector 1, 
compusădinăapartamentăetajă3ă(patruăcamereădeălocuităşiădependinYeăcuăoăsuprafaY<ă
util<ă deă 172,34ă mp;ă 4,84ă mpă logie;ă 48,78ă mpă teras<, loc de parcare la demisol 
15,60ămpă şiă box<ă demisolă 2,63ămp,ă totală suprafaY<ă util<ă înă exclusivitateă 244,19ă
mp)ăşiăcotaăparteă indiviz<ăceă reprezint<ă101,64ămpăteren,ă imobileă identificateăcuă
numerele cadastrale (…)ă,ădobânditădeăinculpatulăOPRESCUăSORINăMIRCEA înă
bazaăcontractuluiădeă schimbăautentificată cuă încheiereaă (…)ă ,ă pân<ă laă concuren郡aă
valorii de 1.264.531,8 lei 

- imobiluluiăsituatăînăBucure群ti,ăsectoră1,ă(…)ă,ăapar郡inândănumiteiă(...), 
(...),ăpân<ălaăconcuren郡aăvaloriiădeă2.411.019,01ălei 

- sumelor de: 
- 31.350ăleiăpredat<ădeăinculpatăcuăocaziaăperchezi郡ieiădomiciliare 
- 9.000ăeuroăpredat<ădeăinculpatăcuăocaziaăperchezi郡ieiădomiciliare,  
- 31.050ăleiă群iă40.000ăleiăridicateăcuăocaziaăaceleia群iăperchezi郡iiă群i 
- 500ăeuroăridicateăcuăocaziaăaceleia群iăperchezi郡iiădeălaăimobilul din sat 

Ciolpani, de la inculpatul OPRESCU SORIN MIRCEA. 
- imobilului - cas<ă deă locuită cuă suprafaYaă deă 526ă mpă şiă terenă cuă

suprafaYaădeă895ămp,ăsituateăînăsatăCiolpani,ăcomunaăCiolpani,ă(…)ă,ăjudeYulăIlfov,ă
apar郡inândă aceluia群iă inculpată OPRESCUă SORIN MIRCEA,ă ceă aă achizi郡ionată
terenulă prină contractulă deă vânzareă cump<rareă autentificată deă (…) pân<ă laă
concuren郡aăvaloriiădeă115.252,14 lei. 

Pentruăaăseăajungeălaăaceast<ăm<sur<ăs-aăapreciat,ăînăesen郡< ( (...)),ăc<: 
- din extrasele de cont ale inculpatului rezult<ăalimentareaăconturilorăcuă

sumeă înă numerară ((…)ă )ă ală c<roră cuantumă dep<群e群teă cuă multă veniturileă liciteă
men郡ionateăînădeclara郡iileădeăavereă((…)ă)ă群iăceleădeclarateăorganelorăfiscaleă((…)).  

- oă parteă dină sumeleă depuseă înă anulă 2012ă înă contulă s<uă deă campanie 
electoral<ănuăprovinădeălaăpersoaneleămen郡ionateăînăaceleădocumente, unul dintre 
finan郡atoriiăindirec郡iăfiindăaceea群iăpersoan<ăcareăaă„împrumutat-o”ăpeă(…)ă) 

- veniturileă ob郡inuteă deă tat<lă s<uă înă ultimiiă 10ă aniă dină via郡<ă erauă
insuficiente pentru a fi sursa uneiă mariă p<r郡iă dină sumeleă deă baniă g<siteă laă
perchezi郡iaă domiciliar<ă (bancnoteleă fiindă preaă noi)ă 群iă aă celoră men郡ionateă înă
declara郡iaădeăavereă((…)ă) 

- dinăextraseleădeăcontăaleănumi郡iloră (...), (...) 群iă (...) rezult<ăunănum<ră
foarteămareădeătranzac郡iiăefectuateăfoarteădesăcuăsumeăînănumerară((…)ă)ăalăc<roră
cuantumădep<群e群teăcuămultăveniturileă liciteădeclarateădeăace群tiaăorganelorăfiscaleă
((…)ă).  

- sursele declarate de (...) pentru majoritatea sumelor, altfel primite cu 
titlul de „cadou”ă 群iă „împrumut”,ă le-a g<sit:ă „independent”ă deă inculpatulă
OPRESCU SORIN MIRCEA ((…)ă),ădeăfiecareădat<ăînăcondi郡iiăfoarteăfavorabileă
pentru ea (200.000-400.000 euro, de群iă cuantumulă indicată variaz<ă peă parcursulă
declara郡iei,ăf<r<ădobând<,ăremiseăîntotdeaunaăînănumerar,ămajoritarăîn sume mici, 
la interval de câtevaăzile,ătimpădeăcâ郡ivaăaniăînainteădeăstabilireaăuneiăvaloriălimit<ă
群iă deă întocmireaă unuiă înscrisă constatator,ă de群iă proveneauă laă oameniă necunoscu郡iă
pân<ă atunci,ă cuă termene de restituire tip 2024,ă cândăuniiădintreă împrumut<tori e 
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posibilăs<ănuămaiăfieăînăvia郡<ădinăcauzaăvârstei),ăastfelăîncâtămen郡iunileădinăaceleă
contracteădeăîmprumutănuăsuntăcorespunz<toareăadev<rului. 

- veniturileădinăcedareaăfolosin郡eiăbunurilorădeclarateăorganelorăfiscaleădeă
(...) nu erau reale ((…)ă) 

- modul netransparent 群i ilogicăînămodănormală înăcareăaăfinan郡atăachizi郡iaă
imobiluluiăasupraăc<ruiaăaăfostăinstituităsechestrulă((…)ă). 

Men郡ion<măc<ătoateăsumeleădeăbaniăremiseădreptămit<ăînăanulă2015ăauăfostă
puseă laă dispozi郡ieă deă martoriiă denun郡<toriă (...) 群i (...), motiv pentru care se va 
dispuneă restituireaăc<treăace群tiaăaăsumeloră recuperate deă25.000ăeuroă (primi郡iădeă
OPRESCU SORIN MIRCEA), 400 euroă(dinăceiăprimi郡iădeăCONSTANTINESCUă
MIRCEAă OCTAVIAN)ă 群iă 100 leiă (dină ceiă primi郡iă deă PETROIă AVASILOAEă
RUXANDRA MIHAELA). 

 
    * 
   *  * 
 
AvândăînăvedereăfoloaseleăcareăauăfostăremiseăcaăobiectăalăinfracYiunilor de 

corupYieăpentruăcareăauăfostăformulateăacuzaYiiăpenaleăînăprezentaăcauz<,ărespectiv 
ajutorulădatălaăsp<lareaăsumelorădeăbani,ăastfelăcumăauăfostădescrise înăsituaYiaădeă
fapt a acestui rechizitoriu, precumăşiăconsiderenteleăexpuseăînăordonanYeleădeăluareă
aăm<surilorăasigur<torii,ăseăimpune,ăînăconformitateăcuădispoziYiileăart.ă289 alin. 3 
C.pen.ă şiă art.ă 112ă alin.ă 1ă lit.ă d,ă alin. 5 C.pen., respectiv art. 32 din Legea nr. 
656/2002, confiscareaă special< de la inculpa郡iă aă sumeloră respective:ă
CONSTANTINESCU MIRCEA OCTAVIAN (4.000 euro), PETROI 
AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA (14.900 lei)ă 群iă 訓UPEL;ă FLORIN 
(12.000 lei). 

 軍inândă cont c<ă s-aă probată faptulă c<ă inculpatulă OPRESCU SORIN 
MIRCEAă aă comisă infrac郡iuneaă deă luareă deă mit<,ă totodat<ă f<cândă parteă dină anulă
2013 dintr-ună grupă infrac郡ională organizată careă aveaă caă scopă exactă s<vâr群ireaă
infrac郡iunilorădeădareă群iăluareădeămit<,ăastfelăcumăauăfostădescriseăînăsituaYiaădeăfaptă
a acestuiă rechizitoriu,ă dobândindă bunuriă 群iă valoriă careă dep<群escă veniturileă saleă
licite, din care o mare parte le-aătransferatăunuiămembruădeăfamilieăînăsensulălegiiă
penale, precumă şiă considerenteleă expuseă înă ordonanYeleă deă luareă aă m<suriloră
asigur<torii,ăseăimpune,ăînăconformitateăcuădispoziYiileăart. 1121 群iăart. 289 alin. 3 
C.pen., confiscarea extins< de la inculpat 群iădeălaăparteneraăsaădeăvia郡< a sumelor 
careădep<群escăvaloareaăveniturilorălicite. 

Prin urmare, se va propune prin prezentul rechizitoriu menYinereaă
m<surilorăasigur<toriiăluate peăparcursulăurm<ririiăpenaleăprinăordonanYeleăaflateă
laă dosar,ă înă vedereaă confisc<riiă speciale,ă aă confisc<riiă extinse,ă dar şiă pentruă
garantareaăexecut<riiăcheltuielilorăjudiciare,ăînăraportăcuăconsiderenteleăexpuse. 

FaY<ă deă celeă expuseă maiă sus,ă constatândă c<ă auă fostă respectateă
dispoziYiileă legaleă careă garanteaz<ă aflareaă adev<rului,ă c<ă urm<rireaă penal<ă
esteăcomplet<,ăexistândăprobeleănecesareăşiălegalăadministrate,ă 

Avândă înă vedereă c<ă dină materialulă deă urm<rireă penal<ă rezult<ă c<ă
faptele exist<ăşiăauăfostăs<vârşite de inculpaYii OPRESCU SORIN MIRCEA, 
POPA BOGDAN CORNEL, STANCA CRISTIAN, CONSTANTINESCU 
MIRCEA OCTAVIAN, PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA, 
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訓UPEAL;ă FLORIN,ă ALBUă ROMEO,ă NI軍;ă ION şiă BENGALICI 
CLAUDIU, careăr<spund din punct de vedere penal, 

 
D I S P U N: 

 
1. ÎnătemeiulădispoziYiilorăart.327ălit.ăaăC.pr.pen.,ătrimitereaăînăjudecat< a 

inculpaYilor: 
- OPRESCU 
SORIN MIRCEA 
faМ<ădeăcareăs-a luat 
m<suraăarestuluiălaă
domiciliu 

- (…)ă 

  
pentruăs<vârşireaă înăconcursăreal aăinfracYiunilorădeă luareădeămit<, prev. 

de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 群iă art.ă 7ă lit.ă aă din Legea nr. 78/2000, 
sp<lareădeăbaniăprev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002, abuză înăserviciu,ă
dac<ă funcМionarulă aă obМinută pentruă sineă sauă pentru altul un folos necuvenit, 
prev. de art. 297 C.pen. cu aplic. art. 132 dină Legeaă nr.ă 78/2000,ă precumă 群iă
constituireăaăunuiăgrupăinfracYionalăorganizatăprev. de art. 367 C.pen., toate cu 
aplic.ăart.ă38ăalin.ă1ădinăacelaşiăcod. 

 

- POPA BOGDAN 
CORNEL, 

faМ<ăde care s-a luat 
m<suraăarestuluiălaă

domiciliu 

- (…)ă 

pentruă s<vârşirea înă concursă real a patru infracYiuniă deă luareă deă mit<ă
prev.ă deă art.ă289ăC.pen.ă cuă aplic.ă art.ă 6ă dinăLegeaănr.ă78/2000,ă oă infrac郡iuneădeă
complicitateălaăluareădeămit<, prev. de art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 
6 din Legea nr. 78/2000, dou<ăinfracYiuniădeădareădeămit<, prev. de art. 290 C.pen. 
cuă aplic.ă art.ă 6ă dinăLegeaă nr.ă 78/2000,ă oă infrac郡iuneădeă complicitate la dare de 
mit<, prev. de art. 48 rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, 
cinci infracYiuniădeătraficădeăinfluenY<, prev. de art. 291 C.pen. cu aplic. art. 6 din 
Legea nr. 78/2000, patru infracYiuniădeăsp<lareădeăbani, prev. de art. 29 lit. b din 
Legea nr. 656/2002, oă infrac郡iuneă de abuză înă serviciu,ă dac<ă funcМionarulă aă
obМinutăpentruăsineăsauăpentruăaltulăunăfolosănecuvenit, prev. de art. 297 C.pe. 
cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000, trei infracYiuniă deă efectuarea de 
operaYiuniăfinanciare,ăcaăacteădeăcomerY,ăincompatibileăcuăfuncYia,ăatribuYiaăsauă
îns<rcinareaă peă careă oă îndeplineşteă oă persoan<ă oriă încheiereaă deă tranzacYiiă
financiare,ă utilizândă informaYiileă obYinuteă înă virtuteaă funcYiei,ă atribuYieiă sauă
îns<rcin<riiăsale,ăînăscopulăobYineriiăpentruăsineăsauăpentruăaltulădeăbani,ăbunuriă
ori alte foloase necuvenite, înăform<ăcontinuat<,ăprev.ădeăart.ă12ălit.ăaădinăLegeaă
nr.ă78/2000ăcuăaplic.ăart.ă35ăalin.ă1ăC.pen.ă群iăconstituireăaăunuiăgrupăinfracYională
organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.. 
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- STANCA 
CRISTIAN, 

în stare de arest 
preventiv 

- zisă„Grenad<”,ă(…)ă, 
 

pentruă s<vârşireaă înă concursă real a patru infracYiuniă deă complicitate la 
luareădeămit< prev. de art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 
78/2000, dou< infracYiuniăcomplicitate la dare deămit<, prev. de art. 48 rap. la art. 
290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 Кi constituire a unui grup 
infracYionalăorganizatăprev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din acelaşi 
cod,. 

CONSTANTINESU 
MIRCEA 

OCTAVIAN, 
înăstareădeăarest 

preventiv 

- (…)ă, 
 

pentruăs<vârşireaă înăconcursăreal aăinfracYiunilor de luareădeămit<, prev. 
deăart.ă289ăalin.ă1ăC.pen.ă cuăaplic.ă art.ă6ădinăLegeaănr.ă78/2000ă群iă constituire a 
unuiăgrupăinfracYionalăorganizatăprev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 
dinăacelaşiăcod. 

 

- PETROI 
AVASILOAE 
RUXANDRA 
MIHAELA, 

faМ<ădeăcareăs-a luat 
m<suraăcontroluluiă

judiciar 

- (…)ă, 
 

 

pentruăs<vârşireaă înăconcursăreal aăinfracYiunilor de luareădeămit<, prev. 
de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr.ă78/2000ă群i constituire a 
unuiăgrupăinfracYionalăorganizatăprev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 
dinăacelaşiăcod. 

 

- 訓UPEAL;ă
FLORIN, 

înăstareădeăarestă
preventiv 

- zisă„Sfântu’”, (…)ă, 
 

pentruăs<vârşireaăînăconcursăreal 群iăînăstareădeărecidiv< aăinfracYiunilor de 
luareă deă mit<, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 
78/2000ă群iăart.ă41ăalin.ă1ăC.pen.ă群i constituireăaăunuiăgrupăinfracYionalăorganizată
prev. de art. 367 C.pen., cuăaplic.ăart.ă38ăalin.ă1ă群iăart.ă41ăalin.ă1ădinăacelaşiăcod. 
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- ALBU ROMEO, 
faМ<ădeăcareăs-a luat 
m<suraăarestuluiălaă

domiciliu 

- zisă„Romic<”,ă(…)ă, 
 

pentruă s<vârşireaă înă concursă real a dou< infracYiuniă de complicitate la 
sp<lareă deă bani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 
656/2002, oăinfrac郡iuneăde complicitateălaăcomplicitateăălaădareădeămit< prev. de 
art.ă48ărap.ălaăart.ă48ărap.ălaăart.ă290ăC.pen.ăcuăaplic.ăart.ă6ădinăLegeaănr.ă78/2000ă群iă
constituireăaăunuiăgrupăinfracYionalăorganizatăprev. de art. 367 C.pen., cu aplic. 
art.ă38ăalin.ă1ădinăacelaşiăcod. 

- NI軍;ăION, 
 

- zisă„Ochelaristu’”,ă(…)ă, 
 

pentruă s<vârşireaă înă concursă real a dou< infracYiuniă deă complicitate la 
sp<lareădeăbani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 
Кi constituire a unuiă grupă infracYională organizată prev. de art. 367 C.pen., cu 
aplic.ăart.ă38ăalin.ă1ădinăacelaşiăcod. 

 

- BENGALICI 
CLAUDIU, 

înăstareădeăarestă
preventiv 

- zisă„Ben”,ă(…)ă, 
 

pentruă s<vârşirea înă concursă real a trei infracYiuniă deă complicitate la 
sp<lareădeăbani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 
Кi constituireă aă unuiă grupă infracYională organizată prev. de art. 367 C.pen., cu 
aplic.ăart.ă38ăalin.ă1ădinăacelaşiăcod. 

(…) 
2. Restituireaăc<treămartoriiădenun郡<toriă(...) 群iă(...) a sumelor recuperate 

deă 25.000ă euroă (primi郡iă deă OPRESCUă SORINă MIRCEA),ă 400 euro (din cei 
primi郡iă deă CONSTANTINESCUă MIRCEAă OCTAVIAN)ă 群iă 100 lei (din cei 
primi郡iădeăPETROIăAVASILOAEăRUXANDRAăMIHAELA). 

 
 

* 
*             * 

 
Înă temeiulă dispoziYiiloră art.ă 330ă C.pr.pen., propunem Tribunalului 

Bucure群ti: 
1. MenYinereaăm<suriiăarest<riiăpreventiveăaăinculpaYilor STANCA 

CRISTIAN,ă CONSTANTINESCUă MIRCEAă OCTAVIAN,ă 訓UPEAL;ă
FLORINă 群iă BENGALICIă CLAUDIU, m<sur<ă ceă expir<ă laă finalulă zileiă deă
05.12.2015; 

2. MenYinereaă m<suriiă arest<rii laă domiciliuă aă inculpaYiloră
OPRESCUă SORINă MIRCEA,ă POPAă BOGDANă CORNELă 群iă ALBUă
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ROMEO,ă m<sur<ă ceă expir<ă laă finalulă zileiă deă 27.11.2015, respectiv 
05.12.2015; 

3. MenYinereaă m<suriiă controluluiă judiciar fa郡<ă de inculpata 
PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA,ă m<sur<ă ceă expir<ă laă
finalul zilei de 31.12.2015. 

4. MenYinereaăm<surilorăasigur<torii luateă înăcursulăurm<ririiăpenaleă
prinăordonanYeleăemiseăînăcauz<ălaădatele de 26.10.2015, 02.11.2015, 04.11.2015, 
respectiv 16.11.2015, cu privire la indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului 
asupra: (…) 

5. Înă cazulă m<suriloră asigur<toriiă instituiteă prină ordonan郡aă dină dataă deă
28.10.2015 asupra bunurilor inculpatei PETROI AVASILOAE RUXANDRA 
MIHAELAănuăseăsolicit<ămen郡inereaăîntrucâtăpân<ălaăfinalizareaăurm<ririiăpenaleă
inculpata aăconsemnată laădispozi郡iaăorganeloră judiciareă întreagaă sum<ădeă24.900ă
lei. 

* 
*  * 

 
ÎnăconformitateăcuădispoziYiileăart. 329 alin. 2 C.pr.pen.,  dosarul cauzei va 

fi trimis la Tribunaluluiă Bucure群ti,ă competentă s<ă soluYionezeă cauza înă prim<ă
instanY<,ăconform art. 36 alin. 1 lit.ăaă群iăcăC.pr.pen.,ăăurmândăs<ăfieăcitaYi: 

 
InculpaYi: 

OPRESCU SORIN MIRCEA - (…).  
POPA BOGDAN CORNEL - (…)ă.  
STANCA CRISTIAN – S.R.A.P. – (…) 
CONSTANTINESCU OCTAVIAN MIRCEA - S.R.A.P. (…) 
ALBU ROMEO – (…)ă 
BENGALICI CLAUDIU - S.R.A.P. – (…)ă 
PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA - (…) 
訓UPEAL;ăFLORIN- S.R.A.P. – (…) 
NIX;ăION – (…)ă  

 
Martori: (…) 
 
 
Alte date: 
Seăstabilescăcheltuieliăjudiciareăînăsum<ăde 200.000 leiăcare,ăînăconformitateă

cu dispoziYiile art. 274 alin. 1ă şiă 2 C.pr.pen., urmeaz<ă s<ă fieă suportateă deă c<treă
inculpaYi.ă 
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