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Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii Ţăpîrdea Andrei, 

Budriş Cornel Florin, Braga Cristian Grigore, Bărbosu Ovidiu Marian, Chirculescu 
Sorin-Horea, Chiosa Costinel, Dragomir Valerian, Dărăbuţ  Florin, Dobîndă Florin-
Sever, Pănescu Florin Dan, Petcov Stoian, Ţăran Ioan, Şutea Mihai Adrian, Verdeţ 
Dorin Adrian, Degan Marian Lucian, Haşu Gabriel Bebe, Ivanovici Victor Sebastian, 
Marc Ştefan, Surulescu Nicolae, Tănase Cătălin-Teodor, Darie Ioan Marian, Cotora 
Lcian, Avram Sorin – Daniel, Mocanu Adrian, Tarcea Petru, Antoni Dănuţ, Jurcuţiu 
Olimpiu, Bârjovanu Ioan, Ghiţan Marius Dorin, Tănase Vasile, Ivana Marin, 
Caramatrac Ion–Alin, Bănuţ Petrişor Bogdan, Selegean Ioan, Badău Teodor, Muntean 
Valentin Titus, Colf Iulian, Alexoaei Ilie, Ardelean  Florentin Claudiu, Biliuz -Valentin 
Sorin, Cojocaru Vasile, Dan Sava, Dicu -Marian Mihai, Felecan -Radu Cătălin, Gubic -
Ştefan Milan, Ionescu –Valentin Lucian, Marincu Răzvan, Matei -Viorel Lilian, Porav –
Ciprian Ionuţ, Tocaciu Francisc, Ţăpîrdea Andrei, Moaleş  Constantin, Popa  Ioan – 
Cornel, Ciobotaru Adrian, Maier  Adrian, Vrâncuţ Augustin – Ilie, Kurila Andrei, Micşa 
Elena, Burdan Ghiţă–Cristian, Novac Dorin Liviu, Cumpănăşoiu Ana, Augustinov 
Petru, Prisecaru Ioan, Apostol Darius, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor 
de aderare la un grup infracţional organizat şi luare de  mită în formă continuată 
precum şi pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă 
continuată sau contrabandă, după caz, prev. de art., 7 alin. 1 din Legea nr.39/2003, 
art. 254 alin. 2 Cod penal, rap. la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 
41 alin. 2 Cod penal şi art. 26 Cod penal rap. la art. 270  alin. 2 lit. a din Lg.86/2006 şi  
art. 274 din aceeaşi lege, precum  şi la art. 17 lit.f  şi art. 18 alin. 3 din Lg. 78/2000, cu 
aplic. art. 41 al.2 cp sau după caz art. 270 alin.2 lit. a din Lg. 86/2006 şi art. 274 din 
aceeaşi lege, precum şi  art. 17 lit.f şi art. 18 alin. 3 din Lg 78/2000, cu aplic. Art. 41 
alin.2 Cp., şi judecarea laturii civile a cauzei cu privire la inculpaţii Petkovic 
Sinişa, Uiuiu Claudiu Adrian şi Verdeţ Gheorghe. 

La apelul nominal  făcut în şedinţă publică se prezintă inculpatul Apostol Darius 
asistat de avocat oficiu Miloş Raluca, inculpatul Braga Cristian Grigore asistat de 
avocat ales Paşca Ionuţ, inculpatul Budriş Cornel Florin asistat de avocat ales Neagu 
Florian, inculpatul Cotora Lucian asistat de avocat ales Stăiculescu Călin, inculpatul 
Dărăbuţ Florin asistat de avocat ales Bălăşoiu Victor, inculpatul Dragomir Valerian 
asistat de avocat ales Stoica Adrian, inculpatul Haşu Gabriel Bebe asistat de avocat 
ales Anastasescu Arcadie, inculpatul Ivanovici Victor Sebastian asistat de avocat ales 
Bariz Cristian, inculpatul Tănase Cătălin Teodor asistat de avocat ales Boeru Eugen, 
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inculpatul Ţăran Ioan asistat de avocat ales Anastasescu Arcadie, inculpatul Antoni 
Dănuţ asistat de avocat ales Muntean Florian, inculpatul Bădău Teodor asistat de 
avocat ales Bălăşoiu Victor, inculpatul Bănuţ Petrişor Bogdan asistat de avocat ales 
Stăiculescu Călin, inculpatul Bârjovanu Ioan asistat de avocat ales Crişan Nicu, 
inculpatul Caramatrac Ion Alin asistat de avocat ales Petre Petrişor, inculpatul Colf 
Iulian asistat de avocat ales Paşca Ionuţ, inculpatul Ghitan Marius Dorin asistat de 
avocat ales Paşca Ionuţ, inculpatul Ivana Marin asistat de avocat ales Colca Marcel, 
inculpatul Muntean Valentin Titus asistat de avocat ales Petre Petrişor, inculpatul 
Selegean Aurel Ioan asistat de avocat ales Anastasescu Arcadie, inculpatul Tarcea 
Petru asistat de avocat ales Ioniţă Marius, inculpatul Tănase Vasile asistat de avocat 
ales Fanu Moca Adrian, pentru inculpatul Uiuiu Claudiu Adrian lipsă se prezintă 
avocat ales Buicu Cătălin, inculpatul Alexoaei Ilie asistat de avocat ales Sabou Daniel, 
inculpatul Ardelean Florentin Claudiu asistat de avocat ales Fanu Moca Adrian, 
inculpatul Biliuz Valentin Sorin asistat de avocat ales Colca Marcel, inculpatul 
Cojocaru Vasile asistat de avocat Bălăşoiu Victor în substituirea avocatului ales 
Ciolacu Vladimir, inculpatul Dan Sava asistat de avocat oficiu Miloş Raluca, inculpatul 
Dicu Marian Mihai asistat de avocat ales Stăiculescu Călin, inculpatul Felecan Radu 
Cătălin asistat de avocat ales Tufariu Angelina, inculpatul Gubic Ştefan Milan asistat 
de avocat ales Paşca Viorel şi Bălăşoiu Victor, inculpatul Ionescu Valentin Lucian 
asistat de avocat ales Paşca Ionuţ, inculpatul Marincu Răzvan asistat de avocat ales 
Croitoru Narcis Nicuşor, inculpatul Porav Ciprian Ionuţ asistat de avocat ales Petre 
Petrişor, inculpatul Tocaciu Francisc asistat de avocat ales Stănilă Sergiu, inculpatul 
Burdan Ghiţă-Cristian asistat de avocat oficiu Despi Adrian, iar ulterior de avocat ales 
Mateuţ Gheorghiţă, inculpatul Novac Dorin Liviu asistat de avocat ales Ioniţă Marius, 
inculpatul Vrâncuţ Augustin-Ilie asistat de avocat ales Tufariu Angelina, inculpatul 
Avram Sorin Daniel asistat de avocat ales Alexandru Ştefan, inculpatul Bărbosu 
Ovidiu Marian asistat de avocat ales Anastasescu Arcadie, inculpatul Chiosa Costinel 
asistat de avocat ales Cuţ Dorin, pentru inculpatul Chirculescu Sorin-Horea lipsă se 
prezintă avocat ales Sabou Daniel, inculpatul Darie Ioan Marian asistat de avocat ales 
Neagu F., inculpatul Degan Marian Lucian asistat de avocat ales Neagu Florian, 
inculpatul Dobîndă Florin-Sever asistat de avocat ales Ioniţă Marius, inculpatul 
Mocanu Adrian asistat de avocat ales Rusu Aspru Antoniu, inculpatul Pănescu Florin 
Dan asistat de avocat Bălăşoiu Victor în substituirea avocatului ales Ionescu Ioana, 
inculpatul Petcov Stoian asistat de avocat ales Treistaru Adrian, inculpatul Surulescu 
Nicolae asistat de avocat ales Crişan Nicu, inculpatul Sutea Mihai Adrian asistat de 
avocat ales Stoica Adrian, inculpatul Verdeţ Dorin Adrian asistat de avocat ales 
Tufariu Angelina, pentru inculpatul Verdeţ Gheorghe lipsă se prezintă avocat 
Stăiculescu Călin în substituirea avocatului ales Ţăranu Camelia, inculpatul Jurcuţiu 
Olimpiu asistat de avocat ales Ioniţă Marius, inculpatul Matei Viorel Lilian asistat de 
avocat ales Tufariu Angelina, inculpatul Augustinov Petru asistat de avocat ales 
Muntean Florian, inculpatul Ciobotaru Adrian asistat de avocat ales Baş Marcela, 
inculpata Cumpănăşoiu Ana asistată de avocat ales Paşca Viorel şi Şteţ Aurica, 
inculpatul Kurila Andrei asistat de avocat ales Anastasescu Arcadie, inculpatul Maier 
Adrian asistat de avocat ales Petre Petrişor, inculpata Micşa Elena asistată de avocat 
ales Albu Liliana Graţiela, inculpatul Moaleş Constantin asistat de avocat ales 
Anastasescu Arcadie, pentru inculpatul Petkovic Sinisa lipsă se prezintă avocat ales 
Cândea Claudia, inculpatul Popa Ioan-Cornel asistat de avocat ales Zandomeni Radu, 
inculpatul Prisecaru Ioan asistat de avocat ales Molnar Radu, inculpatul Ţăpîrdea 
Andrei asistat de avocat ales Mişea Eugen, lipsind moştenitorul inculpatului Marc 
Ştefan lipsă, numitul Marc Alian Ioan şi părţile civile intimate Direcţia Regională pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, D.G.F.P. Timiş şi A.N.A.F. Bucureşti. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 
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S-a  făcut referatul cauzei  de către grefierul de şedinţă, după care, 
Inculpatul Burdan Ghiţă arată că are apărător ales, pe domnul avocat 

Gheorghiţă Mateuţ dar acesta întârzie, depune împuternicirea avocaţială. Mai 
depune cerere de scutire a amenzii. 

Se mai constată depusă la dosar adresa nr. 761160/14.01.2014 a Poliţiei Deta 
vizând pe inculpatul Caramatrac Alin împreună cu documentele vizând planificarea în 
serviciu de patrulare/permanenţă cu menţiunea că acestea nu au fost declasificate, 
fiind la dispoziţia exclusivă a judecătorului. 

Se mai constată depusă la dosar din partea inculpatului Avram Sorin Daniel o 
cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru pronunţarea unei 
hotărâri preliminare. 

Instanţa pune în discuţie cererea. 
Apărătorul ales al inculpatului susţine cererea aşa cum a fost formulată în 

scris şi arată că pentru soluţionarea laturii civile este necesară o astfel de interogare, 
pentru stabilirea datoriei vamale. Dă citire întrebării preliminare. 

Avocat Angelina Tufariu susţine cererea arătând că întrebarea preliminară 
este pertinentă şi utilă soluţionării cauzei. 

Avocat Fanu Moca Adrian solicită admiterea cererii şi sesizarea Curţii 
Europene arătând că soluţionarea cauzei depinde de aceasta, prejudiciul este 
esenţial în ceea ce priveşte complicitatea la infracţiunea de contrabandă. 

Toţi avocaţii inculpaţilor achiesează la această cerere. 
Procurorul solicită respingerea cererii având în vedere că prejudiciul a fost 

corect estimat de partea civilă, Curtea Europeană nu va recalcula prejudiciul, suma e 
calculată la suma minimă posibilă. Mai arată că această cerere s-a făcut pentru 
tergiversarea cauzei. 

Instanţa în deliberare respinge cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare având în vedere 
hotărârea din 02.04.2009, camera 3 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene precum şi 
hotărârea din 29.04.2010, hotărâri preliminare, chiar art. 233 lit. d) din Regulamentul 
Comunităţii Europene deoarece s-a mai pronunţat în cauze similare, iar cererile prin 
care s-a tranşat chestiuni de drept sunt inadmisibile,mai mult fiind instanţă de fond nu 
e obligatorie sesizarea Curţii Europene, acestea putând fi invocate şi în calea de 
atac. 

Se mai constată depusă o cerere din partea inculpatului Avram Sorin Daniel 
de solicitare a ordinului ministrului administraţiei şi internelor în temeiul în care 
numitul Nicsici Oliver Eugen a deţinut în perioada lunii ianuarie 2011 calitatea de 
organe de cercetare al poliţiei judiciare. 

Avocatul ales al inculpatului Avram Sorin Daniel susţine cererea arătând că e 
doar o simplă adresă, răspunsul vizează şi pe alţi inculpaţi, Mai arată că acesta 
neavând această calitate toate actele întocmite de acesta ar fi lovite de nulitate 
absolută. 

Procurorul solicită respingerea cererii inculpatului Avram Daniel având în 
vedere că aceste documente există, sunt clasificate, Nicisic a avut calitatea de organ 
al poliţiei judiciare, le-a văzut. 

Instanţa, în deliberare, respinge cererea inculpatului Avram vizând a se 
solicita ordinul M.I. a lui Nicsici pentru că aceasta a fost introdusă prin ordonanţa 
procurorului, nici un al organ nu îl, putea investi dacă nu avea calitatea prevăzută de 
lege. 

Nemaifiind alte cereri şi excepţii, instanţa constată încheiată cercetarea 
judecătorească şi acordă cuvântul în dezbaterea cauzei în fond. 

Procurorul susţine rechizitoriul nr. 269/P/2010 al D.N.A. arătând că unii dintre 
inculpaţi au recunoscut faptele, au ajutat la aflarea adevărului şi au facilitat tragerea 
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la răspundere a altor inculpaţi. Arată că prin coroborarea declaraţiilor investigatorilor, 
a tuturor înregistrărilor ambientale şi telefonice faptele inculpaţilor au fost probate, 
fiind comise cu intenţie directă şi scop calificat, s-au produs urmările socialmente 
periculoase, iar între faptele inculpaţilor şi rezultatul produs există legătură de 
cauzalitate, solicitând condamnarea inculpaţilor la o pedeapsă cu executare în regim 
de detenţie. Astfel, solicită condamnarea inculpaţilor: 

APOSTOL DARIUS - pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), precum 
şi pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (2 
acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

BUDRIŞ CORNEL FLORIN - pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup 
infracţional organizat şi a două infracţiuni de luare de mită, în formă continuată (una 
compusă din 23 acte materiale, iar cealaltă, din 2 acte materiale), precum şi pentru 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (19 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

BRAGA CRISTIAN GRIGORE pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale) şi 
contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. 
a C.p. 

BĂRBOSU OVIDIU MARIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), 
precum şi pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, toate cu aplic. 
art. 33 lit. a C.p.  

CHIRCULESCU SORIN-HOREA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat, luare de mită şi contrabandă calificată, toate cu aplic. art. 
33 lit. a C.p.  
 CHIOSA COSTINEL pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), precum şi 
pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 
acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

DRAGOMIR VALERIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (26 acte materiale), precum 
şi pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (22 
acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

DĂRĂBUŢ  FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale) şi 
contrabandă calificată, în formă continuată (8 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. 
a C.p.  

DOBÎNDĂ FLORIN-SEVER pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (7 acte materiale) şi 
contrabandă calificată, în formă continuată (7 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. 
a C.p.  

PĂNESCU FLORIN DAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) şi 
contrabandă, precum şi pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, 
toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

PETCOV STOIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (8 acte materiale), precum şi 
pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, toate cu aplic. art. 33 lit. a 
C.p. 
 ŞUTEA MIHAI ADRIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, , ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 
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ŢĂRAN IOAN  pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional 
organizat şi luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), precum şi pentru 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

VERDEŢ DORIN ADRIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), precum şi 
pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (9 
acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

DEGAN MARIAN LUCIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (19 acte materiale), precum 
şi pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (17 
acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 
 HAŞU GABRIEL BEBE pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), precum şi 
pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (7 
acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN  pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la 
un grup infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), 
precum şi pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă 
continuată (5 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  
 SURULESCU NICOLAE  pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), precum şi 
pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 
acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  
 TĂNASE CĂTĂLIN-TEODOR pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), 
precum şi pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă 
continuată (2 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 
 DARIE IOAN MARIAN pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. 
 COTORA LUCIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, dare de mită, în formă continuată (6 acte materiale) şi a două 
infracţiuni de contrabandă, dintre care una calificată şi comisă în formă continuată (2 
acte materiale), toate cu aplic. art. 33 C.p. 
 AVRAM SORIN - DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită şi contrabandă calificată, toate cu aplic. art. 33 lit. a 
C.p.  
 MOCANU ADRIAN  pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, precum şi complicitate la infracţiunea de 
contrabandă calificată, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

TARCEA PETRU pentru săvârşirea infracţiunilor  de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (14 acte materiale), 
contrabandă calificată, în formă continuată (12 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 
lit. a C.p.  

 ANTONI DĂNUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor aderare la un grup infracţional 
organizat, luare de mită, în formă continuată (13 acte materiale), complicitate la 
infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (11 acte materiale), toate cu 
aplic. art. 33 lit. a C.p. 

JURCUŢIU OLIMPIU pentru săvârşirea infracţiunilor de  aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), 
contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale),  toate cu aplic. art. 33 lit. 
a C.p.  
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BÂRJOVANU IOAN pentru săvârşirea infracţiunilor aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte 
materiale),  toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

GHIŢAN MARIUS DORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (8 acte 
materiale),  toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

TĂNASE VASILE pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte 
materiale),  toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

IVANA MARIN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional 
organizat, luare de mită, în formă continuată (6 acte materiale), complicitate la 
infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (6 acte materiale),  toate cu 
aplic. art. 33 lit. a C.p.  

CARAMATRAC ION – ALIN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (9 acte materiale), 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (9 acte 
materiale),  toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

BĂNUŢ PETRIŞOR BOGDAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte 
materiale),  toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

SELEGEAN AUREL-IOAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), 
contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. 
a C.p.  

BADĂU TEODOR pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), 
contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte materiale),  toate cu aplic. art. 33 lit. 
a C.p.  

MUNTEAN VALENTIN TITUS pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (7 acte materiale), 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte 
materiale),  toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

COLF IULIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional 
organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale), complicitate la 
infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (3 acte materiale),  toate cu 
aplic. art. 33 lit. a C.p. 

ALEXOAEI ILIE pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (15 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (14 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU pentru săvârşirea infracţiunilor de 
constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (6 acte 
materiale) şi complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată 
(5 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

BILIUZ - VALENTIN SORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  
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COJOCARU – VASILE pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

DAN SAVA - pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional 
organizat, dare de mită, în formă continuată (6 acte materiale), contrabandă calificată 
în formă continuată (2 acte materiale) şi contrabandă, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi 
art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003, precum şi cu aplic. art. 37 lit. a C.p. 

DICU - MARIAN MIHAI pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (6 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

FELECAN - RADU CĂTĂLIN - pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

GUBIC - ŞTEFAN MILAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale) şi 
contrabandă calificată, în formă continuată (2 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. 
a C.p.  

IONESCU - VALENTIN LUCIAN - pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la 
un grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (11 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (5 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

MARINCU RĂZVAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

MATEI - VIOREL LILIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (8 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (8 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

PORAV - CIPRIAN IONUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, în formă continuată (4 acte 
materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

TOCACIU FRANCISC - pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui 
grup infracţional organizat, luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale) şi 
complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

ŢĂPÎRDEA ANDREI pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), ambele 
cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

MOALEŞ  CONSTANTIN  pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), ambele 
cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

POPA  IOAN - CORNEL -  pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale), ambele 
cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

CIOBOTARU ADRIAN   pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), ambele 
cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 
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MAIER ADRIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), ambele 
cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

VRÂNCUŢ AUGUSTIN - ILIE pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (7 acte materiale), 
ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

KURILA ANDREI pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup 
infracţional organizat şi luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), ambele 
cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

MICŞA ELENA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional 
organizat şi luare de mită (1 act material), ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

BURDAN  GHIŢĂ - CRISTIAN  pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un 
grup infracţional organizat şi luare de mită (1 act material), ambele cu aplic. art. 33 lit. a 
C.p. şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 39/2003. 

NOVAC  DORIN - LIVIU pentru săvârşirea a două infracţiuni  de aderare la un  
grup infracţional organizat, a două infracţiuni de luare de mită, în formă continuată (2 
acte materiale şi, respectiv, 5 acte materiale) şi a infracţiunii de contrabandă calificată, 
în formă continuată (5 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

CUMPĂNĂŞOIU ANA   pentru săvârşirea a două infracţiuni de aderare la un  
grup infracţional organizat, a două infracţiuni de luare de mită, în formă continuată (3 
acte materiale şi, respectiv, 4 acte materiale) şi a infracţiunii de contrabandă calificată, 
în formă continuată (4 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

AUGUSTINOV PETRU pentru săvârşirea a două infracţiuni  de aderare la un  
grup infracţional organizat, o infracţiune de luare de mită (1 act material),  o infracţiune 
de luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) şi infracţiunea de contrabandă 
calificată, toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p. 

PRISECARU IOAN pentru săvârşirea a două infracţiuni de aderare la un  grup 
infracţional organizat, o infracţiune de luare de mită (1 act material),  o infracţiune de 
luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale) şi infracţiunea de contrabandă 
calificată, în formă continuată (4 acte materiale), toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.  

Mai solicită obligarea inculpaţilor UIUIU CLAUDIU-ADRIAN, VERDEŢ 
GHEORGHE şi PETKOVIC SINISA - la plata despăgubirilor civile, către partea civilă, 
conform constituirii de parte civilă. 

Mai solicită  în temeiul art.11 pct. 2 lit.b) C.p.p rap la art.10 lit.g) C.p.p 
încetarea  procesului penal faţă de inc. MARC ŞTEFAN  pentru săvârşirea 
infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi luare de mită, în formă 
continuată (7 acte materiale), precum şi pentru complicitate la infracţiunea de 
contrabandă calificată, în formă continuată (7 acte materiale), întrucât a survenit 
decesul inculpatului. 

În temeiul art. 88 C.p., solicită deducerea, din pedeapsa care se va aplica pentru 
infracţiunile deduse judecăţii, durata reţinerii şi arestării preventive inculpaţilor: 

APOSTOL DARIUS începând cu 08.02.2011, orele 1900, până la 07.05.2011 
inclusiv. 

BĂRBOSU OVIDIU MARIAN de la 09.02.2011, orele 0250, la 10.03.2011, 
inclusiv; 

BRAGA CRISTIAN GRIGORE începând cu 09.02.2011, orele 0635, până la 
07.05.2011 inclusiv.  

BUDRIŞ CORNEL-FLORIN începând cu 09.02.2011, orele 0630, până la 
07.05.2011 inclusiv.  

CHIOSA COSTINEL de la 09.02.2011, orele 0945, la 07.04.2011, inclusiv; 
CHIRCULESCU SORIN HOREA de la 09.02.2011, orele 0025, la 09.04.2011, 

inclusiv; 
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COTORA LUCIAN începând cu 12.04.2011, orele 1015, până la 07.05.2011 
inclusiv.  

DĂRĂBUŢ FLORIN începând cu 09.02.2011, orele 1100, până la 07.05.2011 
inclusiv.  

DOBÎNDĂ FLORIN SEVER de la 09.02.2011, orele 1240, la 08.04.2011, inclusiv; 
DRAGOMIR VALERIAN începând cu 09.02.2011, orele 1055, până la 07.05.2011 

inclusiv.  
HAŞU GABRIEL BEBE începând cu 09.02.2011, orele 1110, până la 07.05.2011 

inclusiv.  
IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN începând cu 09.02.2011, orele 1112, până la 

07.05.2011 inclusiv.  
MARC ŞTEFAN de la 16.02.2011, orele 0255, la 12.04.2011, inclusiv; 
PĂNESCU FLORIN DAN de la 09.02.2011, orele 1810, la 08.04.2011, inclusiv; 
PETCOV STOIAN de la 08.02.2011, orele 2250, până la 20.02.2011, inclusiv;  
SURULESCU NICOLAE de la 09.02.2011, orele 1037, la 08.04.2011, inclusiv; 
ŞUTEA MIHAI ADRIAN de la 08.02.2011, orele 1700, la 08.04.2011, inclusiv; 
TĂNASE CĂTĂLIN TEODOR începând cu 08.02.2011, orele 2225, până la 

07.05.2011 inclusiv ; 
ŢĂRAN IOAN începând cu 09.02.2011, orele 1450, până la 07.05.2011 inclusiv.  
VERDEŢ DORIN ADRIAN de la 09.02.2011, orele 1625, la 08.04.2011, inclusiv; 
ANTONI DĂNUŢ începând cu 08.02.2011, orele 2030, până la 07.05.2011 

inclusiv.  
BADĂU TEODOR de la 09.02.2011, orele 2130, la 10.02.2011, orele 2130, şi până 

la 07.05.2011 inclusiv.  
BĂNUŢ PETRIŞOR BOGDAN începând cu 08.02.2011, orele 1730, până la 

07.05.2011 inclusiv .  
BÂRJOVANU IOAN începând cu 09.02.2011, orele 0550, până la 07.05.2011 

inclusiv.  
CARAMATRAC ION-ALIN începând cu 09.02.2011, orele 0700, până la 

07.05.2011 inclusiv.  
COLF IULIAN începând cu 09.02.2011, orele 1035, până la 07.05.2011 inclusiv.  
GHIŢAN MARIUS DORIN începând cu 09.02.2011, orele 1205, până la 

07.05.2011 inclusiv .  
IVANA MARIN începând cu 09.02.2011, orele 0935, până la 07.05.2011 inclusiv. 
JURCUŢIU OLIMPIU de la 09.02.2011, orele 1020, la 28.04.2011, inclusiv; 
MUNTEAN VALENTIN TITUS începând cu 09.02.2011, orele 1300, până la 

07.05.2011 inclusiv .  
SELEGEAN AUREL IOAN începând cu 09.02.2011, orele 1140, până la 

07.05.2011 inclusiv.  
TARCEA PETRU începând cu 09.02.2011, orele 1030, până la 07.05.2011 

inclusiv.  
TĂNASE VASILE începând cu 09.02.2011, orele 0320, până la 07.05.2011 

inclusiv.  
ALEXOAEI ILIE începând cu 09.02.2011, orele 0430, până la 07.05.2011 inclusiv.  
ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU începând cu 08.02.2011, orele 2211, până la 

07.05.2011 inclusiv.  
BILIUZ VALENTIN SORIN începând cu 09.02.2011, orele 0605, până la 

07.05.2011 inclusiv.  
COJOCARU VASILE începând cu 09.02.2011, orele 0025, până la 07.05.2011 

inclusiv .  
DAN SAVA începând cu 09.02.2011, orele 1935, până la 07.05.2011 inclusiv .  
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DICU MARIAN MIHAI începând cu 09.02.2011, orele 1530, până la 07.05.2011 
inclusiv.  

FELECAN RADU-CĂTĂLIN începând cu 08.02.2011, orele 2350, până la 
07.05.2011 inclusiv.  

GUBIC ŞTEAFAN MILAN de la 23.02.2011 până la 07.05.2011 inclusiv.  
IONESCU VALENTIN LUCIAN începând cu 09.02.2011, orele 1750, până la 

07.05.2011 inclusiv.  
MARINCU RĂZVAN începând cu 08.02.2011, orele 2125, până la 07.05.2011 

inclusiv.  
MATEI VIOREL-LILIAN de la 09.02.2011, orele 1730, la 28.04.2011, inclusiv; 
PORAV CIPRIAN-IONUŢ începând cu 08.02.2011, orele 1930, până la 

07.05.2011 inclusiv.  
TOCACIU FRANCISC începând cu 08.02.2011, orele 1800, până la 07.05.2011 

inclusiv.  
AUGUSTINOV PETRU de la 09.02.2011, orele 1350, la 10.02.2011, orele 1350; 
BURDAN GHIŢĂ CRISTIAN de la 09.02.2011, orele 2125, la 10.02.2011, orele 

2125, şi până la 07.05.2011 inclusiv.  
CUMPĂNĂŞOIU ANA de la 09.02.2011, orele 2210, la 09.04.2011, inclusiv; 
MAIER ADRIAN de la 09.02.2011, orele 1815, la 09.04.2011, inclusiv; 
MICŞA ELENA de la 09.02.2011, orele 1505, la 10.02.2011, orele 1505; 
MOALEŞ CONSTANTIN de la 09.02.2011, orele 0510, la 09.04.2011, inclusiv; 
NOVAC DORIN-LIVIU începând cu 09.02.2011, orele 1630, până la 07.05.2011 

inclusiv.  
POPA IOAN CORNEL de la 08.02.2011, orele 2215, la 08.04.2011, inclusiv; 
ŢĂPÎRDEA ANDREI de la 08.02.2011, orele 1940, la 08.04.2011, inclusiv; 
VRÂNCUŢ AUGUSTIN-ILIE începând cu 09.02.2011, orele 1825, până la 

07.05.2011 inclusiv.  
 Mai solicită menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse de procuror în faza de 
urmărire penală menţionate pe larg în rechizitoriu,  

În temeiul art.19 din Legea 78/2000 solicită confiscarea de la inculpaţi a 
sumelor în Euro sau echivalentul în lei, cât şi a  sumelor în lei,  primite sau remise  cu 
titlu de mită, conform sumelor indicate în rechizitoriu. 

Cu privire la sumele de bani predate de investigatorul acoperit VODĂ MIHAI 
CRISTIAN şi investigatorii cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN şi 
BREBENOIU ANDREEA IRINA arată că prin ordonanţa din 03.03.2011, s-a dispus 
luarea măsurii asigurătorii, prin instituirea sechestrului, asupra sumelor de 10.710 euro 
şi 1.117 lei, care au fost primite, pe parcursul desfăşurării activităţilor autorizate în 
dosarul 269/P/2010, de către investigatorul sub acoperire VODĂ MIHAI CRISTIAN şi 
investigatorii cu identitate reală NICHŞICI OLIVER EUGEN şi BREBENOIU ANDREEA 
IRINA vol. 62, UP. Măsura a fost pusă în aplicare conform recipiselor de consemnare 
nr.2786365/1, 2786351/1 şi chitanţelor nr. 26422674/1, 26422330/1 toate din 
03.03.2011 vol. 61 U.P. Solicită menţinerea măsurilor asigurătorii dispusă prin 
ordonanţa din 03.03.2011, cu privire la sumele de 10.710 euro şi 1.117 lei, şi ca 
instanţa să dispună confiscarea acestora. 

În baza art.14 şi 346 C.p.p. solicită admiterea acţiunii civile formulate  de 
M.F.P. – A.N.A.F. – A.N.V – D.R.A.O.V. TIMIŞOARA împotriva  inculpaţilor şi 
obligarea  acestora la plata către partea civilă a sumelor  reprezentând taxe vamale, 
T.V.A. şi accize) plus dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate, conform O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, de la scadenţă până la data plăţii 
efective; 

Conform dispoziţiilor art. 191 C.pr.pen. solicită obligarea  inculpaţilor la plata 
cheltuielilor judiciare către stat şi a se avea în vedere că doar în faza de urmărire 
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penală au fost efectuate cheltuieli în cuantum de 350.000 RON la care se adaugă 
cheltuielile de judecată pe durata a 3 ani de proces. 

Mai arată că va depune concluzii scrise. 
Pentru inculpatul Verdeţ Gheorghe lipsă, avocat Stăiculescu Călin în 

substituirea avocatului ales Ţăranu Camelia invocă excepţia tardivităţii constituirii de 
parte civilă arătând că aceasta s-a constituit ulterior. Pe fond solicită respingerea ca 
nefondată a constituirii de partea civilă arătând că prejudiciul nu a fost dovedit, e 
doar o afirmaţie a părţii civile. 

Pentru inculpatul Uiuiu Claudiu lipsă, avocat ales Buicu Cătălin achiesează la 
excepţia tardivităţii constituirii de partea civilă. Pe fond solicită respingerea ca 
nefondată a constituirii de partea civilă. 

Pentru inculpatul Petkovic Sinisa lipsă, avocat ales Cândea Claudia arată că 
este tardivă constituirea de partea civilă. Pe fond solicită respingerea ca nefondată a 
constituirii de partea civilă arătând că prejudiciul nu e dovedit şi justificat. 

Procurorul solicită respingerea excepţiei tardivităţii invocată. 
1. Pentru inculpatul Apostol Darius, avocat din oficiu Miloş Raluca solicită 

achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) C.p.p. coroborat cu art. 10 lit. a) 
C.p.p. pentru toate infracţiunile imputate inculpatului prin rechizitoriu arătând că nu 
există probe împotriva sa. Depune concluzii scrise. 

Inculpatul Apostol Darius arată că este de acord cu cele susţinute de avocat şi 
solicită achitarea sa arătând că este nevinovat, nu a luat sumele de bani imputate, nu 
a aderat la grup organizat, nu a ajutat pe nimeni să comită acte de contrabandă. Mai 
arată că a lucrat numai la zona verde. 

2. Pentru inculpatul Braga Cristian, avocat Paşca Ionuţ susţine concluziile 
depuse în scris la termenul anterior şi solicită achitarea inculpatului pentru toate 
infracţiunile reţinute în sarcina sa, în baza art. 10 lit.a) C.p.p., cu subsidiarul lit. d) 
C:p.p. în ceea priveşte infracţiunea de contrabandă calificată, respingerea acţiunii 
civile având în vedere temeiul achitării şi ridicarea măsurii sechestrului asigurator 
dispusă prin ordonanţa DNA. Arată că probele pretins a fi făcute în acuzare nu 
înlătură dubiul care îi profită inculpatului, orice dubiu echivalează cu o probă de 
nevinovăţie. Construcţia juridică ce a stat la baza întocmirii rechizitoriului se 
întemeiază pe o pretinsă dovedire a actelor concrete de luare de mită, respectiv 
primirea unei sume de bani de unde s-a plecat prin deducţii logice, prin calcule 
matematice, printr-un raţionament invers să se reconstituie acele cantităţi de ţigări 
pretins a fi tranzitat punctul vamal. Parchetul în acuzare a apelat la un artificiu 
inventând acest algoritm de împărţire a banilor. Acest algoritm nu se susţine 
deoarece ar însemna că în fiecare zi în care se pretinde că s-au primit bani cu titlu de 
mită trebuiau să fie trimişi în judecată toţi poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali din 
ziua respectivă, ceea ce nu s-a întâmplat. Ideea algoritmului a avut rolul de a eluda 
necesitatea probării existenţei elementului material al infracţiunii, respectiv acţiunea 
în sine, instituind practic o prezumţie de vinovăţie, căci, după cum se observă, în 
cazul concret al inculpatului Braga, dar şi în multe alte cazuri, nu s-a făcut proba 
primirii efective a vreunei sume de bani, ci doar s-au prezentat discuţii din cadrul turei 
de serviciu, pentru ca în final să se considere că acestea dovedesc, coroborat cu 
ideea de algoritm, primirea de bani cu titlu de mită la sfârşitul turei. Dacă se exclude 
însă, ideea de algoritm, care, nu există şi instituie în mod nepermis o prezumţie de 
vinovăţie, se va observa că probele nu confirmă primirea de către inculpat a vreunei 
sume de bani, simplele presupuneri sau aprecieri subiective ale procurorului nefiind 
suficiente pentru a suplini lipsa de probe. Solicită înlăturarea silogismului de algoritm. 
În ce priveşte pe inculpatul Braga solicită a fi avute în vedere că în ceea ce priveşte 
cele 4 infracţiuni de luare de mită au la bază nişte discuţii din timpul turei, pentru că 
nu s-au dovedit primirea vreunei sume de bani în mod concret. În fapt simple discuţii 
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la care participă şi inculpatul, nicidecum probe ale primirii vreunei sume de bani, 
trebuie apreciate prin prisma afirmaţiilor inculpatului făcute în faţa instanţei, 
coroborate cu probele depuse în apărare dar şi cu alte probe aflate la dosar. Astfel, 
din declaraţia inculpatului dată în faţa instanţei, rezultă, pe de o parte, că unele 
discuţii se poartă în contextul în care persoanele bănuite a avea ţigări sau alte bunuri 
ascunse în autoturisme pentru a le sustrage de la controlul vamal erau lăsate să se 
prezinte la control tocmai pentru a putea fi ulterior controlate total în garajul pus la 
dispoziţie în acest scop în cadrul Biroului Vamal Moraviţa, iar, pe de altă parte, alte 
discuţii la care a participat şi investigatorul Vodă sunt urmare a faptului că inculpatul 
Braga nu a făcut altceva decât să aprobe afirmaţiile investigatorului, nedorind să dea 
naştere unui conflict cu acesta, în contextul în care văzuse că mai mulţi colegi din 
PTF Moraviţa au fost mutaţi urmare a unor dispute cu Vodă. Nu se poate susţine că 
aceste discuţii pot face dovada primirii ulterior a vreunei sume de bani cu titlu de 
mită. Mai arată că nici o înregistrare sau vreo transcriere nu dovedeşte primirea 
vreunei sume de bani.  

Cu privire la actul material din 28/29.10.2010 arată că sunt doar discuţii, 
inculpatul a cerut control total aşa cum rezultă din discuţii. Acuzaţia este lipsită de 
suport probator, nici înregistrarea în mediul ambiental, nici raportul investigatorului 
Nichsici neconţinând date în acest sens, astfel că este vorba de o simplă supoziţie a 
parchetului ce porneşte de la anumite pasaje scoase din context, interpretate ca 
făcând referire la ţigări. În realitate, în această noapte discuţiile s-au purtat în sensul 
că persoanele suspectate că încearcă să introducă în ţară ţigări ascunse vor fi lăsate 
să se prezinte la controlul vamal, nu vor fi întoarse, ci vor fi supuse controlului total în 
garajul Biroului Vamal Moraviţa („Nu întoarcem nimic! … Când este o problemă, de 
voi ştiţi sau e…Nici nu tre’ să ştie el. Laşi înăuntru, l-am tras, l-am făcut! Gata!”; „Am 
zis chiloţeală, facem chiloţeală, vă rog din suflet.” Afirmaţiile inculpatului converg cu 
probele depuse de inculpat la volumul III dosar instanţă în care se vede activitatea sa 
deosebit de eficientă, fiind şeful de tură cu cea mai bună activitate. Pasajele reţinute 
în rechizitoriu în care inculpatul Braga îi spune numitului Dan Sava „Vezi, cum ţi-am 
zis să vii a doua oară!”, „Deci, mai vii o dată cum ai venit prima dată! Punct!”, „… Eu 
ţi-am spus să vii frumos o dată, cu trei, cu patru… Ai zis că ai patru ...[neinteligibil]... 
trei!”, „M-am uitat! Bun, sunt patru ...(neinteligibil)... Mai vii o dată aşa şi ciao!...” au 
fost greşit interpretate ca făcând referire la ţigări, inculpatul Braga explicând sensul 
acestora cu ocazia audierii sale din 30.10.2012. Astfel, potrivit reglementărilor 
vamale, orice persoană care tranzita frontiera avea voie să aducă bunuri în sumă de 
300 euro cu scutire de taxe vamale şi TVA, numai pentru ce depăşea această sumă 
impunându-se taxarea (potrivit Regulamentului CE nr. 1186/2009, art. 41 şi Directivei 
2007/74/CE, secţiunea II, art. 7 alin. 1). În acest context, discuţiile se referă tocmai la 
faptul că inculpatul Braga îi atrage atenţia că bunurile sale depăşesc valoarea 
permisă, cu toate că i s-a spus cu cât poate să vină (cu bunuri de trei sute, nu de 
patru sute, cât avea acesta), avertismentul lucrătorului vamal fiind în final „Mai vii o 
dată aşa şi ciao!...”, în sensul că nu i se va permite trecerea cu scutire de taxă.  

Cu privire la actul material din 04.01.2011 arată că discuţia nu relevă în nici un 
caz că persoana despre care se discută ar fi inculpatul Braga, căci nu există 
elemente colaterale care să confirme că pronumele „el”, folosit de Dragomir Valerian, 
s-ar referi la Braga Cristian Grigore. În plus, urmărind continuarea discuţiei, se 
observă cu claritate că este vorba de o pură supoziţie a lui Dragomir Valeran, care în 
continuare afirmă că „Bă, le dă… Dacă nu le-ar da … (neinteligibil) n-ar…” şi că 
„Da… Eu cred că le dă, că s-ar încorda Alin, dacă nu…”. O altă discuţie se referă la 
faptul că inculpatul se adresa numitului Degan cu sintagma „bunicu’, hai să-ţi dau!”, 
acuzarea susţinând că în aceste împrejurări Braga îi remitea numitului Degan bani 
proveniţi din mită. Contrar susţinerilor parchetului, imaginile înregistrate nu relevă 
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existenţa acestor remiteri, iar în acele împrejurări inculpatul Braga nu făcea altceva 
decât să-i predea numitului Degan, poliţist de frontieră, cererile de control amănunţit 
formulate de poliţia de frontieră către lucrătorii vamali, cereri care după ce erau 
completate şi de lucrătorii vamali se restituiau poliţiei de frontieră, fapt ce se întâmpla 
de mai multe ori pe parcursul turei de serviciu pentru a nu aglomera şi prelungi inutil 
activitatea la sfârşitul acesteia.  

Cu privire la actul material din 08.01.2011 arată că afirmaţia inculpatului „…ne 
auzim, ne vedem!” făcută numitului Caramatrac, şeful Postului de Poliţie Moraviţa, 
din care parchetul a tras concluzia că inculpatul îi va da vreo sumă de bani este 
nefondată, se bazează pe presupuneri. Mai arată că inculpatul, aşa cum rezultă din 
procesului-verbal din data de 08.01.2011, comunicat de Biroul vamal Moraviţa sub 
nr. 30615/09.10.2012 a părăsit serviciul cu aproximativ 3 ore înainte de încheierea 
turei, fiind imposibil ca la sfârşitul turei să fi avut legătură cu pretinsele împărţiri de 
bani. 

Cu privire la actul material din 09/10.01.2011 arată la fel că era chiar 
imposibilă primirea sau împărţirea vreunei sume la sfârşitul turei, căci, la fel ca în 
data de 08.01.2011, inculpatul Braga a plecat din serviciu mai devreme cu 
aproximativ 5 ore. 

Mai arată că nu se poate reţin în concurs infracţiunea de contrabandă cu 
aceea de mită concomitent fiind incidente disp. art. 10 lit. d) C:p.p. întrucât premisa 
luării mitei de către lucrătorul vamal înlătură elementul esenţial al contrabandei în 
forma alin. 2 al art. 270. Cele două infracţiuni sunt ireconciliabile. Arată că dacă 
vameşul ar lua mită nu ar mai fi vorba de control vamal, bunurile nu sunt ascunse de 
către contrabandist. Solicită a fi avute în vedere cele detaliate în scris. 

Inculpatul Braga Cristian arată că este de acord cu avocatul său ales şi solicită 
achitarea sa pentru infracţiunile reţinute prin rechizitoriu arătând că nu există la dosar 
nici o filmare, nici o discuţie din care să rezulte că a primit vreo sumă de bani cum 
titlu de mită, a prezentat toată activitatea sa în vol. III instanţă, Vodă şi-a încălcat 
atribuţiile de serviciu şi a minţit. Mai arată că are confiscări de ţigări în activitatea sa, 
a lucrat 18 ani în vamă, a vrut să-şi facă treaba, nu a permis intrarea de ţigări în ţară, 
la percheziţia de acasă nu i s-a găsit nimic, dosarul de la ANI i-a fost clasat.  

3. Pentru inculpatul Colf Iulian, avocat Paşca Ionuţ susţine concluziile depuse 
în scris la termenul anterior şi solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor din 
infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1 
din Legea nr. 39/2003, în infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, 
prevăzută de art. 323 Cod penal; achitarea inculpatului pentru toate infracţiunile 
reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu în baza art. 11 pct. 2 lit. a) C.p.p. raportat, în 
principal, la art. 10 lit. a) C.p.p., cu singura excepţie în ceea ce priveşte actul material 
din data de 12/13.01.2011, în cazul căruia achitarea pentru infracţiunea de luare de 
mită se impune în baza art. 10 lit. d) C.p.p., în ceea ce priveşte infracţiunea de 
contrabandă calificată în formă continuată putându-se reţine cu titlu subsidiar şi 
incidenţa art. 10 lit. d) C.p.p.; ridicarea măsurii sechestrului asigurator dispuse prin 
ordonanţele DNA; respingerea acţiunii civile formulate în cauză. Arată că se impune 
schimbarea de încadrare juridică având în vedere că nu este vorba de o ierarhie prin 
prisma voinţei membrilor săi ci eventual o organigramă profesională distinctă de acel 
pretins grup infracţional, este strict prin funcţiile de serviciu, aşa zişii lideri sunt şefii 
de tură. Dacă aveam de a face cu lideri propriu-zişi ai vreunui grup infracţional 
organizat, aceştia şi-ar fi păstrat această calitate independent de schimbările de 
poziţie din ierarhia aparatului funcţionăresc, ceea ce în cazul de faţă nu se poate 
reţine. Mai mult, se observă că nu exista nici un fel de subordonare între şefii de tură 
ai vameşilor şi poliţiştii de frontieră, după cum nici lucrătorii vamali nu se subordonau 
şefilor de tură ai poliţiei de frontieră, iar persoanele care se susţine că introduceau 
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ţigări în ţară nu se subordonau niciuneia din cele două categorii de funcţionari, 
acţionând independent. Nici măcar parchetul nu susţine că şefii de tură ai vameşilor 
ar fi avut vreo influenţă asupra poliţiştilor de frontieră, sau invers. 

Mai arată că rămân valabile şi cu privire la acest inculpat aspectele de ordin 
general relatate în scris precum şi la inculpatul anterior şi anume, raţionamentul 
invers, algoritmul. Cu privire la cele 5 acte materiale arată că au la bază o prezentare 
distorsionată a realităţii de către investigatorul Nicsici prin procesele verbale 
întocmite, consemnările mincinoase sunt contrazise chiar de înregistrările pe care 
acesta le-a făcut şi care arată sensul real al discuţiilor care este în favoarea 
inculpatului. 

Cu privire la primul act material din 12/13.01.2011, când se susţine că s-ar fi 
colectat mită în valoare totală de 1.360 euro, din care inculpatul Colf şi-ar fi însuşit 20 
de euro, arată că deşi primirea sumei de 20 euro de către inculpatul Colf de la 
investigatorul Nichsici este reală, nu corespunde realităţii natura acestei sume, căci 
nu a fost în niciun caz vorba despre mită, ci despre o sumă solicitată de Colf cu titlu 
de împrumut, aspect ce rezultă explicit din înregistrările în mediul ambiental 
efectuate chiar de investigator. 

Cu privire la actul material din data de 20/21.01.2011, când din suma de 490 
euro inculpatul Colf şi-ar fi însuşit 97 euro arată că acuzaţia se bazează şi de 
această dată pe susţinerile mincinoase ale investigatorului Nichsici, care în procesul-
verbal din data de 21.01.2011 (vol. 8 UP) arată la filele 2-3 PV că în timp ce se afla 
în tonetă cu Muntean şi Colf, primul ar fi cerut unui şofer care transporta 12 baxuri de 
ţigări să-i dea talonul cu suma ce li se cuvine; în plus, arată că Muntean i-ar fi spus 
că „a făcut plăţile”, referindu-se la banii împărţiţi ca mită poliţiştilor, din care o parte i-
ar fi dat inculpatului Colf pentru a fi împărţiţi celorlalţi, aspect pe care Colf, fiind de 
faţă, l-ar fi confirmat. Or, din transcrierile aferente acestor discuţii înregistrate rezultă 
că inculpatul nu se afla acolo, doar mai târziu a venit. Discuţia reală este de 2 baxuri, 
nu de 12. 

Cu privire la actul material din data de 23.01.2011 priveşte colectarea sumei 
de 4.505 euro şi 120 lei din care inculpatul Colf şi-ar fi însuşit 300 euro. Acuzaţia se 
bazează strict pe împrejurarea că în jurul orelor 19:00, investigatorul NICHŞICI 
OLIVER EUGEN a intrat împreună cu agenţii COLF IULIAN şi MUNTEANU 
VALENTIN TITUS în biroul şefului de grupă, unde cel din urmă, l-a pus să stingă 
lumina pentru a se proteja de eventualele mijloace de înregistrare, după care a scos 
un teanc de bancnote în euro şi a format pe masă mai multe teancuri, împărţind banii 
primiţi de la şeful de tură al vameşilor susţinându-se că în aceste împrejurări Colf 
Iulian şi-ar fi însuşit suma de 300 euro. Însă  înregistrările ambientale transcrise prin 
procesul-verbal aflat la filele 354-362, vol. 27 UP, dovedesc cu totul altceva, 
respectiv că inculpatul Colf nu a primit vreo sumă de bani, ci, din contră, a plecat din 
încăpere, a refuzat repetat, în ciuda insistenţelor lui Nichsici de a rămâne, iar probele 
administrate în cauză nu confirmă nici primirea ulterioară a banilor. 

Cu privire la actul material din data de 24/25.01.2011, din suma pretins 
colectată de 840 euro, se susţine că inculpatul Colf  şi-a însuşit 50 euro, aspect ce ar 
fi probat prin declaraţia investigatorului Nichsici. În realitate, inculpatul Colf nu a 
primit această sumă, acestea se referă doar la plăţile către Belacop şi Duşco, 
furnizorii de alimente şi alte produse de unde se aproviziona toată tura, implicarea sa 
evidenţiindu-se numai în privinţa stingerii datoriei faţă de furnizorii de alimente sau 
alte produse nealimentare. 

Cu privire la actul material din la data de 27.01.2011 s-a colectat cu titlu de 
mită suma de 8.400 euro din care inculpatul Colf şi-a însuşit 500 euro, acuzaţia 
bazându-se doar pe faptul că Muntean Valentin i-ar fi spus investigatorului Nichsici, 
că a primit de la vameşul Augustinov Petru 4.000 euro şi a hotărât să îi împartă, 
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urmând să dea câte 500 euro lui Nichsici, Haşu, Colf şi Străuţ, reţinând şi pentru el 
aceeaşi sumă. În realitate, inculpatul Colf nu a primit nici un ban cu titlu de mită din 
această sumă: Probele de la dosar dovedesc lipsa de temeinicie a acuzaţiei, fiind 
inadmisibil ca simpla afirmaţie a unei persoane privind intenţiile sale viitoare să fie 
interpretate, în lipsa altor probe, în sensul că în mod cert acele intenţii s-au 
materializat.  

Cu privire la infracţiunea de contrabandă arată că aceasta nu poate fi reţinută 
stric teoretic concomitent cu mita. 

Procurorul solicită respingerea cererii de schimbare de încadrare juridică 
arătând că nu este vorba de un grup ocazional, este unul specific, fiecare inculpat a 
aderat la acest grup, a tăcut, ştia ce se întâmplă, că se strângeau bani, că nu se 
făcea control, aceste lucru funcţionând şi în prezent, acel grup subzistă şi în prezent. 
Depune o sentinţa penală definitivă în care s-a reţinut infracţiunea de grup. 

Inculpatul Colf Iulian arată că a lucrat ca poliţist şi la zona verde, şi în punct, 
cu referire la 2 acte materiale arată că atunci nu a avut acces la control documente, a 
lucrat în alte locuri. Este de acord cu cele susţinute de apărătorul său ales. 

4. Pentru inculpatul Ghiţan Marius, avocat Paşca Ionuţ susţine concluziile 
depuse în scris la termenul anterior şi solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor 
din infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 
1 din Legea nr. 39/2003, în infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de 
infracţiuni, prevăzută de art. 323 Cod penal; achitarea inculpatului pentru infracţiunea 
de contrabandă calificată în baza art. 11 pct. 2 lit. a) C.p.p. raportat la art. 10 lit. d) 
C.p.p. Solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii sub minimul special 
prevăzut de lege, urmare a reţinerii în favoarea sa a prevederilor art. 74 al. 1 lit. a) şi 
c) Cod penal, pentru infracţiunile de luare de mită, fără a reţine forma continuată a 
acesteia, şi de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, contopirea pedepselor 
pentru infracţiunile concurente fără aplicarea unui spor, dispunând totodată 
suspendarea sub supraveghere a pedepsei închisorii, în baza art. 861 Cod penal; Mai 
solicită în baza art. 88 C.pen. deducerea din pedeapsa rezultantă a duratei reţinerii şi 
arestării preventive, de la 09.02.2011 la 07.05.2011. Susţine schimbarea de 
încadrare ca şi la inculpatul anterior, mai arată că la nivelul ICCJ sunt două hotărâri 
în care s-a reţinut asocierea.  

Cu privire la infracţiunea de contrabandă arată că aceasta nu poate fi reţinută 
stric teoretic concomitent cu mita în scris fiind detaliat. 

Mai arată că singurul act material care este real este cel din data de 
08.01.2011 când a primit de la investigatorul Vodă suma de 170 euro în urma 
presiunii făcute de acesta şi de ameninţări. Mai solicită reţinerea de circumstanţe 
atenuante în favoarea inculpatului pentru acest act material având în vedere 
calificativele acestuia şi comportamentul său de la u.p. şi instanţă, are 1 copil minor 
în întreţinere, o familie organizată, nu are antecedente penale. Celelalte acte 
materiale nu sunt reale şi nu au putut fi recunoscute de inculpat astfel că se impune 
înlăturarea formei continuate de luare de mită. 

Restul actelor materiale, din datele de 22.10.2010, 04/05.11.2010, 
16/17.11.2010, 19.11.2010, 08.12.2010, 04.01.2011, 12.01.2011 şi 13/14.01.2011, 
nu sunt reale, în sensul că inculpatul Ghiţan nu a primit nicio sumă din cele reţinute 
în rechizitoriu, acuzaţiile fiind fără suport probator, în condiţiile în care aşa-zisele 
probe în acuzare nu sunt apte a forma convingerea că reflectă realitatea. În data de 
22.10.2010 inculpatul nu a fost la serviciu în acea tură. Solicită a fi avute concluziile 
depuse în scris unde se descriu pe larg toate susţinerile sale. 
 Procurorul îşi menţine concluziile anterioare în ceea ce priveşte schimbarea 
de încadrare juridică solicitând respingerea acesteia. 
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 Inculpatul Ghiţan Marius susţine ce a spus avocatul său ales arătând că a avut 
o atitudine sinceră. 

5. Pentru inculpatul Ionescu Valentin, avocat Paşca Ionuţ susţine concluziile 
depuse în scris la termenul anterior şi solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor 
din infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 
1 din Legea nr. 39/2003, în infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de 
infracţiuni, prevăzută de art. 323 Cod penal; achitarea inculpatului pentru infracţiunea 
de contrabandă calificată în baza art. 11 pct. 2 lit. a) C.p.p. raportat la art. 10 lit. d) 
C.p.p.; condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii sub minimul special prevăzut 
de lege, urmare a reţinerii în favoarea sa a prevederilor art. 74 al. 1 lit. a) şi c) Cod 
penal, pentru infracţiunile de luare de mită şi de asociere în vederea săvârşirii de 
infracţiuni, contopirea pedepselor pentru infracţiunile concurente fără aplicarea unui 
spor, dispunând totodată suspendarea sub supraveghere a pedepsei închisorii, în 
baza art. 861 Cod penal; în baza art. 88 C.pen. Mai solicită deducerea din pedeapsa 
rezultantă a duratei reţinerii şi arestării preventive, de la 09.02.2011 la 07.05.2011. 
Susţine schimbarea de încadrare şi achitarea pentru contrabandă ca la ceilalţi 
inculpaţi. Cu privire la infracţiunea de luare de mită şi asociere arată că acuzarea se 
bazează doar pe declaraţiile nereale ale investigatorului Nicsici, cu care inculpatul a 
fost detaşat împreună la Moraviţa, fiind chiar şi buni prieteni şi ceea ce a făcut ca pe 
parcursul deplasărilor constante pe care le făceau împreună între Timişoara şi 
Moraviţa să-l convingă pe inculpat să accepte în două situaţii, în data de 27.01.2011 
şi 28/29.01.2011, recunoscute de inculpat, sumele pe care i le-a dat acesta, sub 
acest aspect putându-se dovedi utile înregistrările integrale efectuate de investigator, 
nu doar pasaje selectate de acuzare după bunul plac. Restul actelor materiale arată 
că nu pot fi reţinute ca reale nefiind dovedite. Mai arată cu privire la primirea sumei 
de 20 euro din 27/28.11.2010 este susţinută de înregistrarea discuţiei purtate de 
inculpat în acea noapte cu investigatorul Nichsici, discuţie care se referă, însă, la 
fapte petrecute în altă zi, neidentificată cu precizie, nicidecum la acea noapte, aşadar 
câtă vreme faptele sunt petrecute într-o zi anterioară, nicidecum în data de 
27/28.11.2010, cum greşit se susţine, raţiuni de ordin procedural împiedică tragerea 
la răspundere a inculpatului pentru acel act material. 

Mai solicită reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului 
pentru două acte materiale având în vedere calificativele acestuia şi comportamentul 
său de la u.p. şi instanţă, are 1 copil minor în întreţinere.  

Solicită a fi avute concluziile depuse în scris unde se descriu pe larg toate 
susţinerile sale. 

Procurorul îşi menţine concluziile anterioare în ceea ce priveşte schimbarea 
de încadrare juridică solicitând respingerea acesteia. 

Inculpatul Ionescu Valentin arată că este de acord cu cele susţinute de 
avocatul său ales, lucrează de 20 de ani în poliţie, are medalii, este antrenor de 
Judo, a fost detaşat la Moraviţa de 2 luni de zile. 

6. Pentru inculpatul Budriş Cornel, avocat ales Neagu Florian depune la 
dosar în scris cerere de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de aderare la 
grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea 
de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. de art. 323 alin. 1 C.p. Arată că 
solicită acest lucru având în vedere că pentru alţi inculpaţi judecaţi în prezentul dosar 
această cerere a fost admisă de către instanţă şi ar fi injust şi nelegal ca alţi inculpaţi 
din acest dosar să fie condamnaţi pentru altă infracţiune. Solicită achitarea 
inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C.p.p. pentru 
infracţiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, respectiv de asociere aşa cum a  
fost solicitat prin cererea de schimbare de încadrare motivat de lipsa intenţiei 
inculpatului de a adera, avea doar atribuţii de serviciu. Solicită achitarea inculpatului 
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în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C.p.p. pentru infracţiunea de 
complicitate la contrabandă calificată arătând că nu sunt întrunite elementele 
constitutive pentru astfel de infracţiune, trebuie să existe o valoare în vamă a 
mărfurilor mai mare de 20.000 lei raportată la fiecare autovehicul care a trecut, la 
fiecare persoană. Mai arată că investigatorul Vodă a relatat că nu a văzut, că nu 
cunoaşte ce conţineau autoturismele, nu putea să ştie dacă conţineau ţigări, merge 
pe o presupunere. Mai solicită aplicarea  principiului in dubio pro reo. În ce priveşte 
infracţiunea de luare de mită solicită în principal achitarea inculpatului în temeiul art. 
11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C.p.p., a se reţine provocarea investigatorului. 
În subsidiar solicită condamnarea inculpatului pentru această infracţiune la o 
pedeapsă sun minimul special prev. de lege cu suspendarea executării pedepsei în 
oricare din modalităţile arătate de art. 81 respectiv 861 C.p. şi a se avea în vedere 
circumstanţele personale ale inculpatului, 74 lit. a, c). A se avea în vedere 
documentele depuse la dosar în circumstanţiere. Depune concluzii scrise. 

Procurorul îşi menţine concluziile anterioare în ceea ce priveşte schimbarea 
de încadrare juridică solicitând respingerea acesteia. 

Inculpatul Budriş Cornel arată că este de acord cu concluziile apărătorului său 
ales. 

7. Pentru inculpatul Degan Marian Lucian  avocat ales Neagu Florian depune 
la dosar în scris cerere de schimbare a încadrării juridice pe care o susţine oral din 
infracţiunea de aderare la grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 
nr. 39/2003 în infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni prev. de 
art. 323 alin. 1 C.p. Solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. 
la art. 10 lit. d) C.p.p. pentru infracţiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, 
respectiv de asociere, achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la 
art. 10 lit. d) C.p.p. pentru infracţiunea de complicitate la contrabandă calificată. În ce 
priveşte infracţiunea de luare de mită solicită în principal achitarea inculpatului în 
temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C.p.p., a se reţine provocarea 
investigatorului. În subsidiar solicită condamnarea inculpatului pentru această 
infracţiune la o pedeapsă sun minimul special prev. de lege cu suspendarea 
executării pedepsei în oricare din modalităţile arătate de art. 81 respectiv 861 C.p. şi 
a se avea în vedere circumstanţele personale ale inculpatului, 74 lit. a, c). Susţine 
aceleaşi raţiune avute în vedere la inculpatul anterior şi a se reţine provocarea 
investigatorului. Mai solicită a fi avute în vedere activitatea inculpatului, raportul ANI. 
Depune concluzii scrise şi o caracterizare a inculpatului. 

Procurorul îşi menţine concluziile anterioare în ceea ce priveşte schimbarea 
de încadrare juridică solicitând respingerea acesteia. 

Inculpatul Degan Marian Lucian arată că este nevinovat, legătura cu ceilalţi 
inculpaţi era doar în ceea ce priveşte atribuţiile de serviciu, investigatorul l-a 
provocat. 

8. Pentru inculpatul Darie Ioan Marian  avocat ales Neagu Florian arată că nu 
are solicitare de schimbare de încadrare juridică, inculpatul este acuzat pentru o 
infracţiune de luare de mită pentru care solicită achitarea în temeiul art. 11 punct. 2 
lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C.p.p. arătând că lipseşte forma de vinovăţie, investigatorul 
a avuto atitudine provocatoare. Mai arată că inculpatul a dat o declaraţie la procuror 
prin care a recunoscut fapta deoarece i-a fost dictată, astfel că solicită a fi avută în 
vedere declaraţia inculpatului dată la instanţă precum şi circumstanţele personale. 

Inculpatul Darie Ioan Marian susţine ce a spus avocatul său ales, îi pare rău, 
solicită achitarea. Mai arată că este poliţist de frontieră de 14 ani. 

9,10,11. Pentru inculpaţii Cotora Lucian, Dicu Marian Mihai, Bănuţ Petrişor 
Bogdan, avocat ales Stăiculescu Călin depune un set de înscrisuri în circumstanţiere 
pentru cei 3 inculpaţi şi solicită achitarea inculpaţilor în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) 
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rap. la art. 10 lit. d) C.p.p. pentru toate capetele de acuzare. În subsidiar solicită 
aplicarea unei pedepse cu suspendarea executării sub supraveghere prev. de art. 
861 C.p. pentru toţi inculpaţii. Arată că va depune concluzii scrise în termen de o 
săptămână  Infracţiunea de grup infracţional ar putea fi absorbită în infracţiunea de 
asociere prev. de art. 323 C.p. Arată că nu există probe privind traficul de ţigări, 
infracţiunea de contrabandă nu poate coexista cu infracţiunea de luare de mită. Cu 
privire la inculpatul Dicu arată că actul material din 04.01.2011 i se atribuie în mod 
greşit inculpatului, acesta nu era în tură în acea zi, ar putea fi Degan Marian Lucian. 
Cu privire la inculpatul Bănuţ, referitor la actul material din data de 08.01.2011 arată 
că inculpatul a recunoscut că a primit suma de bani de la Vodă, însă nu a condiţionat 
primirea banilor de îndeplinirea sau neîndeplinirea vreunei atribuţii de serviciu. De 
asemenea referitor la actul material din 12.01.2011, inculpatul a fost planificat pe linia 
2 de control şi de pe filmare nu apare nicio probă în sensul remiterii vreunei sume de 
bani. Cu privire la inculpatul Cotora arată că la dosar nu există nicio înregistrare 
video împotriva lui, inculpatul deţinea 2 societăţi în PTF Moraviţa, una era de vânzare 
de produse accizabile, nu există decât procesele verbale ale investigatorului care nu 
se coroborează nu nici o altă probă. Solicită a fi avute în vedere actele în 
circumstanţiere depuse, raportul Ani, faptul că inculpaţii au credite la bănci, nu au 
antecedente penale, Dicu este căsătorit, are 1 copil, au calificative foarte bune de la 
locul de muncă, inculpatul Cotora s-a prezentat la toate termenele de judecată, e 
căsătorit, are 2 copii. 

Inculpatul Cotora Lucian arată că este de acord cu cele susţinute de 
apărătorul său ales, contrabanda nu se poate reţine, era în scandal cu şefii de poliţie 
din vamă, nu a condus altă maşină, nu putea să transporte 15 baxuri de ţigări într-o 
noapte, prejudiciul care i se impută este prea mare. Mai arată că a avut un 
comportament sincer, a fost liberat pe cauţiune în primă fază, a colaborat cu 
organele de urmărire penală, are doi copii. 

Inculpatul Dicu Marian Mihai arată că este de acord cu cele susţinute de 
apărătorul său ales, nu a avut funcţie de conducere în vamă, nu i se reţin convorbiri 
telefonice. 

Inculpatul Bănuţ Petrişor Bogdan arată că este de acord cu cele susţinute de 
apărătorul său ales. 

12,13,14,15. Pentru inculpaţii Tarcea Petru, Dobândă Florin Sever, Novac 
Dorin Liviu, Jurcuţiu Olimpiu, avocat ales Ioniţă Marius solicită achitarea 
inculpaţilor în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C.p.p. şi în subsidiar  
Arată că s-au încălcat prev. art. 68 alin. 2 C.p.p. referitor la activitatea provocatoare a 
investigatorului Vodă, autorizaţia procurorului a depăşit limitele legale. Mai arată că 
înregistrările de la dosar sunt selective, doar pentru anumite persoane şi la anumite 
intervale de timp chiar dacă în vamă există camere video care înregistrează 24 ore 
din 24. Mai arată că liderul grupului a fost Vodă. În subsidiar solicită schimbarea de 
încadrare juridică. 

Procurorul îşi menţine concluziile anterioare în ceea ce priveşte schimbarea 
de încadrare juridică solicitând respingerea acesteia. 

Inculpatul Tarcea Petru arată că are 18 ani vechime în vamă, este de acord cu 
cele susţinute de apărătorul său ales, lasă la aprecierea instanţei vinovăţia sa. 

Inculpatul Dobândă Florin Sever arată că este de acord cu cele susţinute de 
apărătorul său ales. 

Inculpatul Jurcuţiu Olimpiu arată că este de acord cu cele susţinute de 
apărătorul său ales, lasă la aprecierea instanţei vinovăţia sa. 

Inculpatul Novac Dorin Liviu arată că a lucrat în vamă 15 ani, nu a avut 
probleme, nu are antecedente penale, are o fetiţă de 10 ani. 
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16. Pentru inculpatul Avram Sorin Daniel, avocat ales Alexandru Ştefan 
depune la dosar concluzii scrise împreună cu suport probator susţinându-le oral pe 
scurt. În esenţă solicită achitarea inculpatului pentru faptele imputate în temeiul art. 
11 punct. 2 lit. a coroborat cu art. 10 lit.a) C.p.p. şi respingerea pretenţiilor civile. 
Arată că inculpatul în luna ianuarie 2011 inculpatul nu a lucrat pe aceeaşi tură cu cei 
14 poliţişti, nici cu cei 3 vameşi, nici cu poliţiştii Caramatrac şi Ţăran la care se face 
trimitere în rechizitoriu, dovada fiind planificarea în serviciu din volumele 56,51, dosar 
UP precum şi că s-ar fi întâlnit cu cei doi din urmă sau că ar fi comunicat cu ei iar 
aceştia doi nu au vreun act material reţinut pe tura inculpatului. Mai arată că se face 
o confuzie între inculpatul Avram Sorin şi ofiţerul Avram Florin şi turele pe care au 
lucrat aceştia. Susţine oral pe scurt cele depuse la dosar arătând în esenţă că din 
înregistrările ambientale şi din toate probele de la dosar nu rezultă vreo activitate 
ilicită a inculpatului, nu a făcut parte din grup organizat, nu a luat mită, nu a făcut 
contrabandă. Şi martorii propuşi de procuror au arătat că nu au avut nici o legătură 
cu inculpatul, că era notoriu că nu se putea trece pe tura lui. 

Inculpatul Avram Sorin Daniel arată că cu Vodă nu a lucrat nici o zi, nu îl 
cunoaşte, cu Nicsici a fost corect, a avut o relaţie corectă, are o înregistrare de 20 de 
secunde în care nu se vorbeşte nimic. Arată că din toate probele de la dosar nu 
rezultă că are vreo implicare. Sunt greşeli în rechizitoriu deoarece se face referire la 
o tură de zi, iar din declaraţiile investigatorului rezultă că a fost tură de noapte. 

17. Pentru inculpatul Dan Sava, avocat oficiu Miloş Raluca depune concluzii 
scrise şi solicită achitarea inculpatului în baza art. 11 alin. 2 lit a) rap. la art. 10 lit. 
a)C.p.p. pentru toate infracţiunile reţinute în sarcina acestuia. Cu privire la măsura 
preventivă, solicită ridicarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. 

Procurorul solicită menţinerea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. 
Inculpatul Dan Sava solicită achitarea arătând că este nevinovat. Lasă la 

aprecierea instanţei măsura preventivă. 
18. Pentru inculpatul Chirculescu Sorin Horea lipsă, avocat ales Sabou 

Daniel solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. 
d) C.p.p. pentru cele 3 infracţiuni reţinute în sarcina sa. Arată că inculpatul a fost 
trimis în judecată pentru un singur act material de luare de mită, săvârşind 3 
infracţiuni într-un concurs ideal, este o încadrare nelegală şi nu poate subzista în 
prezenta speţă. Cu privire la infracţiunea de aderare la grup organizat arată că este o 
infracţiune repetitivă, şi fiind vorba de un singur act material de luare de mită nu se 
poate vorbi despre această repetitivitate. Mai arată că în perioada monitorizată 
inculpatul a fost la lucru în zeci de ture, şi a fost acuzat o singură dată, pentru o 
singură faptă ceea ce coroborat cu prezumţia de nevinovăţie şi principiul in dubio pro 
reo se poate trage concluzia că nu a săvârşit pe celelalte zeci de ture nici o 
infracţiune. Astfel arată că acest act material nu există şi nu a fost săvârşit niciodată. 
Cu privire la infracţiunea de contrabandă arată că infracţiunea de luare de mită nu 
poate fi în concurs cu infracţiunea de contrabandă calificată. 

19. Pentru inculpatul Alexoaei Ilie, avocat ales Sabou Daniel solicită 
schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de aderare la grup infracţional 
organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 în infracţiunea de asociere în 
vederea săvârşirii de infracţiuni prev. de art. 323 alin. 1 C.p. Mai solicită în principal  
achitarea inculpatului pentru toate infracţiunile reţinute în sarcina sa în temeiul art. 11 
punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C.p.p. iar în subsidiar condamnarea inculpatului la 
o pedeapsă sub minimul special, cu suspendare sub supraveghere. Arată că 
inculpatul este acuzat doar pentru 15 acte de luare de mită, suma totală fiind de 825 
euro, dar a lucrat pe 80-90 de ture şi se bazează exclusiv pe declaraţia 
investigatorului Vodă, fără alte probe, neputând servi aflării adevărului. Cu privire la 
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infracţiunea de contrabandă arată că infracţiunea de luare de mită nu poate fi în 
concurs cu infracţiunea de contrabandă calificată. 

Inculpatul Alexoaei Ilie arată că este de acord cu concluziile avocatului său 
ales, în prezent este pensionar. 

20. Pentru inculpatul Gubic Ştefan Milan, avocat Paşca Viorel depune la 
dosar o cerere de schimbare de încadrare juridică din infracţiunea de grup 
infracţional organizat în infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, 
din infracţiunea de luare de mită în formă continuată în infracţiunea de tăinuire prev. 
de art. 221 C.p., din infracţiunea de contrabandă în infracţiunea de abuz în serviciu 
prev. de art. 248 C.p. Arată că în cauză nu s-a probat existenţa grupului organizat ca 
formă a actelor preparatorii. În rechizitoriu se face referire că exista o înţelegere între 
şeful de tură al vameşilor cu şeful de tură al poliţiştilor dar nu este dovedită în ceea 
ce priveşte pe inculpat. Arată că inculpatul nu a fost şef de tură din august până în 
noiembrie, lucru dovedit cu ordinele instituţiilor, nu putea să facă o înţelegere, cu atât 
mai puţin cu Dragomir Valerian, cu care era într-o ceartă continuă, lucru care rezultă 
din interceptări. Mai arată că dacă inculpatul a făcut parte din grup, este greu de 
explicat cum a aderat la un grup care nu se ştie de cine a fost iniţiat, aderarea 
presupune preexistenţa acesteia, cunoaşterea şi alipirea la activitatea grupului. Cele 
3 acte materiale nu sunt dovedite, şi chiar dacă ar fi dovedite nu există acea cerinţă a 
grupului organizat care desfăşoară o activitate cu durată în timp şi sunt mai degrabă 
acte aleatorii asemănătoare în cel mai rău caz cu asociere în vederea săvârşirii de 
infracţiuni. Astfel solicită în principal achitarea pentru această infracţiune iar în 
subsidiar schimbarea încadrării în art. 8 rap. la art. 323 C.p. astfel cum s-a dispus în 
alte cauze. Infracţiunea de luare de mită presupune o pluralitate naturală de 
făptuitori, nu există luare de mită fără dare de mită, iar luarea de mită în formă 
continuată nu poate exista decât în ipoteza în care cel care ia mită pretinde în mod 
repetat aceluiaşi mituitor avantaje materiale pentru a-şi încălca atribuţiile de serviciu 
în legătură cu aceeaşi activitate  Împărţirea banilor la sfârşitul turei după cum se 
pretinde în rechizitoriu este un act posterior consumării infracţiunii de luare de mită, 
putând constitui doar infracţiunea de tăinuire. Mai arată că nu pot fi toţi inculpaţi 
autori la infracţiunea de luare de mită pentru că luarea nu se face decât de unul, este 
o activitate care nu se face în coautorat. Cu privire la infracţiunea de contrabandă 
arată că nu sunt întrunite elementele acestei infracţiuni pentru că trecerea prin 
punctul de frontieră a unor bunuri declarate dar care nu sunt vămuite sau nu sunt 
oprite nu constituie o ascundere a acestora prin metodele specifice contrabandei. Nu 
este o trecere prin alte locuri, nu este o activitate de trecere peste frontieră ci este o 
activitate specifică atribuţiilor de serviciu, respectiv abuz în serviciu. Mai arată că 
inculpatul Gubic prin Ordinul 6709 din 29.07.2010 a fost revocat din funcţia de şef de 
tură până în 08.11.2010. Inculpatul în data de 26.10.2010 nu a făcut control fizic 
niciodată, a fost în gheretă, nu există înregistrare audio video, iar Vodă 
consemnează ceea ce i-ar fi spus Dragomir, este o probă indirectă, iar Dragomir nu a 
recunoscut nicio faptă. Astfel solicită achitarea inculpatului pentru această faptă în 
temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C.p.p. Vodă şi-a depăşit atribuţiile 
de serviciu, trebuia doar să simuleze darea de bani, el chiar a primit bani, astfel 
solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) 
C.p.p. pentru datele din 4/5.11.2010 şi 8/9.11.2010. Neexistând infracţiunea de luare 
de mită, nu există nici infracţiunea de aderarea şi nici infracţiunea de grup. 

Procurorul solicită respingerea cererilor de schimbare de încadrare juridică a 
faptei. 

Avocat Bălăşoiu Victor în completare pentru inculpatul Gubic Ştefan arată că 
achiesează la concluziile avocatului Paşca Viorel şi solicită achitarea inculpatului art. 
11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C.p.p. pentru infracţiunea de grup arătând că e 
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vorba de o pluralitate de infractori, activitatea în vamă nu a încetat, pluralitatea nu 
poate sta în picioare, eventual art. 323 C.p. Chiar Vodă a arătat în declaraţia sa că 
nu ştie cine a constituit grupul, structura organizatorică nu trebuie confundată cu 
structura grupului, nu e subordonare între cele 3 categorii de persoane cercetate. 
Susţine cererea de schimbare de încadrare din luare de mită în tăinuire. Din filmări 
rezultă că vameşii nu au verificat şi nu au controlat, stăteau în tonetă. Raţionamentul 
lui Vodă este discuţia lui Tarcea Petru cu Jurcuţiu şi este o probă indirectă cu referire 
la data de 26.11.2010, iar în data de 4/5 inculpatul pleacă înaintea turei deci  nu 
poate participa la împărţire. Solicită achitarea inculpatului art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la 
art. 10 lit. a) C.p.p. 

Inculpatul Gubic Ştefan Milan arată că are 57 ani, lucrează din 1980 în vămi, 
nu a avut niciodată probleme, nu a luat de la nimeni nici un euro. 

21. Pentru inculpatul Burdan Ghiţă-Cristian, avocat oficiu solicită acordarea 
de onorariu avocat oficiu total sau parţial având în vedere că s-a prezentat domnul 
avocat ales Gheorghiţă Mateuţ pentru inculpat. Instanţa constată că a încetat 
delegaţia de avocat oficiu. Avocatul ales al inculpatului, Gheorghiţă Mateuţ arată că a 
formulat o cerere de strămutare a cauzei la ICCJ, cu termen de suspendare la data 
de 17.01.2014,depunând certificat în acest sens. Pe fondul cauzei, cu privire la 
infracţiunea de aderare la grup infracţional organizat arată că nu există nicio probă în 
ceea ce priveşte pe inculpat, situaţia inculpatului este una particulară, este încadrat 
la PTF Moraviţa din anul 2007, la Foeni a fost detaşat doar o zi în 23.09.2010, în 
urma unei detaşări, neexistând actul de aderare, doar detaşarea, inculpatul îl 
cunoaşte doar pe unul singur pe cel care a fost detaşat odată cu el. Având în vedere 
definiţia de grup infracţional organizat nu se poate reţine fapta, nu există nicio probă, 
vreo legătură cu ceilalţi inculpaţi şi nici reprezentarea subiectivă a inculpatului că 
este vorba de o grupare infracţională organizată, nu există nicio probă materială din 
care să rezulte elementul obiectiv al aderării, în rechizitoriu  nu se precizează când a 
avut loc aderarea, în ce a constat, care e acţiunea materială astfel că solicită 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C.p.p. pe 
motiv că fapta lipseşte în materialitatea ei. În privinţa infracţiunii de luare de mită 
prev. de art. 254 alin.2 C.p., i se reţine inculpatului doar un singur act material fără să 
se prezinte nici măcar o singură probă, potrivit art. 63 C.p.p., actul trebuie să fie 
determinat, o asemenea faptă nu se poate întemeia pe prezumţii, doar prezenţa 
inculpatului la data de 23.09.2010 nu poate să ducă la concluzia că a săvârşit fapta, 
nu s-a indicat un act determinat, scopul, când a avut loc acţiunea de primire, care a 
fost modalitatea, direct sau indirect, nu se indică elementul obiectiv, nu există nicio 
probă care să-l implice pe inculpat în nici o faptă penală. Astfel faţă de inculpat s-a şi 
respins propunerea de luare a măsurii  arestării preventive. Face trimitere la volumul 
41 dosar UP – f.41 unde din convorbiri nu rezultă că săvârşirea vreunei infracţiuni 
prev. de legea penală de către inculpat, nu rezultă nicio legătură cu celelalte 
persoane şi nu rezultă fapta materială, în înregistrările de imagine nu apare 
inculpatul, declaraţiile investigatorilor sub acoperire, sau martorilor nu declară sau îl 
implică pe inculpat. Face trimitere la declaraţia lui Urosevic Dragan, Bogdanovici 
Vitomir, Milencovici Toja, Mitroi Răzvan, toate nu fac referire la inculpatul Burdan. 
Solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 345 alin. 3 coroborat cu art. 11 punct. 2 
lit. a) şi art. 10 lit. a) C.p.p. deoarece fapta nu există, fapta lipseşte în materialitatea 
ei. Va depune concluzii scrise pentru termenul de amânare a pronunţării. 

Inculpatul Burdan Ghiţă Cristian arată, că este nevinovat şi că este de acord 
cu concluziile apărătorului său. 

22. Pentru inculpatul Badău Teodor, avocat ales Bălăşoiu Victor solicită 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C.p.p. 
pentru infracţiunea de grup infracţional organizat iar în subsidiar schimbarea de 
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încadrare în infracţiunea de asociere. Arată că grupul nu era structurat, nu avea 
conducere, nu exista o structură piramidală, precum şi soluţiile ÎCCJ. şi a nu se 
confunda structura din vamă cu structura unui grup. În subsidiar poate exista o 
pluralitate ocazională nu o pluralitate de infractori. În ceea ce priveşte infracţiunea de 
luare de mită arată că însuşirea directă nu a fost dovedită, nu au fost luate sume de 
bani cu virgulă, e imposibil de luat în calcul suma de 496,25 euro – primul act 
material. Mai arată că toate actele materiale nu sunt dovedite, nu există proces-
verbal de transcriere cu referire la inculpat, în altă zi nu se înţelege cât a luat 
inculpatul, în altă zi era pe sensul de ieşire. Cu privire la infracţiunea de contrabandă 
arată că produsele accizabile au intrat prin PTF. În subsidiar poate fi vorba de o 
infracţiune incidente în codul fiscal dar nu se poate vorbi de infracţiunea prev. de art. 
270 codul vamal. Concursul ideal cu infracţiunea de luare de mită nu poate fi luat în 
calcul. Solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 10 lit. a) C.p.p. pentru aceste 
infracţiuni. 

Inculpatul Badău Teodor arată că nu a luat parte la grup infracţional, nu a avut 
poziţie definită niciodată, luarea de mită e nefondată, sumele luate nu sunt reale, e 
un calcul matematic, nu se ştie cine a dat şi cine a luat. Arată că este de acord cu 
cele susţinute de avocatul său ales şi este nevinovat. 

23. Pentru inculpatul Dărăbuţ Florin, avocat ales Bălăşoiu Victor solicită 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C.p.p. 
pentru infracţiunea de grup infracţional organizat iar în subsidiar schimbarea de 
încadrare în infracţiunea de asociere. Mai arată că inculpatul este acuzat de 7 acte 
materiale de luare de mită, acesta a recunoscut la urmărirea penală motiv pentru 
care solicită a se ţine cont de circumstanţele personale atenuante ale inculpatului şi 
solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu suspendare – art. 861 C.p.p. 

Inculpatul Dărăbuţ Florin arată că a dat declaraţie la urmărirea penală pe care 
şi-o menţine în totalitate, nu a mers pe disp. art. 3201 C.p.p. deoarece nu a 
recunoscut infracţiunea de grup organizat, nu a făcut parte din acest grup. Solicită a 
fi avută în vedere situaţia familială, soţia sa a fost grav bolnavă, toată lumea ştia 
situaţia în care se afla, activitatea sa profesională, are 1 copil, părinţii bolnavi. 

24. Pentru inculpatul Pănescu Florin, avocat Bălăşoiu Victor în substituirea 
doamnei avocat Ionescu Ioana arată că va depune în scris concluziile. Solicită 
achitarea pentru infracţiunea de grup infracţional organizat, cu schimbarea încadrării 
în disp. art. 323 C.p.. Arată că s-a solicitat aplicarea art. 3 din art. 323 C.p. cum că nu 
se pedepseşte fapta denunţată înainte de a fi descoperită. Inculpatul a făcut un 
denunţ în anul 2008, s-a întocmit dosarul nr. 54/P/2008 al DNA Bucureşti, acesta s-a 
conexat şi doreşte ca inculpatul să meargă pe reducerea pedepsei. Pentru cele două 
acte materiale de luare de mită solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 
2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C.p.p., nefiind dovedite, iar pentru infracţiunea de 
contrabandă solicită achitarea în temeiul art. 10 lit. a) C.p.p., iar cu privire la 
cartuşele de ţigări găsite acasă solicită achitarea în temeiul art. 10 lit. d) C.p.p. 
Solicită a fi avute în vedere concluziile scrise care vor fi depuse de avocatul ales. 
Pentru toţi inculpaţii pe care îi reprezintă solicită respingerea acţiunii civile ca 
nedovedită, şi ridicarea sechestrului asigurator. 

Inculpatul Pănescu Florin arată că este singur întreţinător de familie, are 1 
copil minor, a depus la registratură în circumstanţiere adeverinţă de la MRU că în 
datele de 08.12, 09/10.12.2010 când se reţin 2 acte de contrabandă nu a fost tura sa 
de lucru, nu putea să meargă pe tura altuia, el a fost la Deta. Mai arată că a lucrat pe 
tură cu Braga, acesta lucru cu soţia sa, putea să-i de banii prin soţie, nu trebuia să-i 
dea prin Vodă. Face trimitere la vol. 26 f.406-506 dosar UP. Mai solicită a fi avute în 
vedere în circumstanţiere caracterizarea, raportul ANI, activitatea sa. 
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25. Pentru inculpatul Cojocaru Vasile, avocat Bălăşoiu Victor în substituirea 
avocatului ales Ciolacu Vladimir, solicită achitarea pentru infracţiunea de grup 
infracţional organizat, cu schimbarea încadrării în disp. art. 323 C.p. Pentru cele 5 
acte materiale de luare de mită solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 
2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C.p.p. arătând că acesta lucra la zona verde, acolo lucra, 
era imposibil ca să le comită fiind la o distanţă semnificativă, neexistând o probă 
directă. Pentru infracţiunea de contrabandă menţine aceleaşi concluzii. 

Inculpatul Cojocaru Vasile arată că are 52 ani, e grănicer la origine, lucra la 
zona verde tot timpul, nu putea să controleze documentele la trecerea frontierei 
pentru că nu avea pregătirea necesară, nu ştie nimic despre vreun grup infracţional, 
nu a aderat, nu a pretins vreo sumă de bani, nu a dat vreo sumă de bani, nu a văzut 
pe altcineva să ia bani. Solicită achitarea sa. 

26. Pentru inculpatul Dragomir Valerian, avocat Stoica Adrian solicită 
ridicarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara pentru egalitate de tratament şi faţă de 
termenul rezonabil. Cu privire la latura penală a cauzei solicită a se constata 
caracterul nelegal al probelor obţinute la urmărirea penală în sarcina inculpatului, cu 
încălcarea art. 68 C.p.p. şi a se dispune conform art. 64 alin. 2 C.p.p. înlăturarea 
tuturor probelor nelegal administrate reţinute de DNA în sarcina inculpatului şi 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 alin.2 lit. a) C.p.p. coroborat cu art. 10 alin. 1 
lit. d) C.p.p. Pe latură civilă solicită respingerea acţiunii civile ca nefondată datorită 
caracterului incert al bunurilor care se presupune că au fost introduse în mod ilegal în 
ţară şi datorită inexistenţei prejudiciului. Cu privire la măsura sechestrului asigurator 
solicită menţinerea ei doar cu privire la concurenţa valorii reţinute de parchet cu 
privire la fiecare proces verbal, suma de 5000 euro. Susţine oral motivele concluziile 
scrise depuse pe larg în scris la dosar. Arată că toate probele administrate în ceea 
ce priveşte pe inculpatul Dragomir au fost administrate cu încălcarea gravă a 
principiului loialităţii dar şi a art. 8 din CEDO şi a debut în momentul selectării sale de 
către DNA. Inculpatul a avut reprezentare că prin acţiunile pe care le derulează la 
Moraviţa acţionează în interesul economic, conspirat, al unei autorităţi centrale a 
statului. Selectarea inculpatului s-a realizat cu încălcarea regulilor caracterului pasiv 
al activităţilor investigative acoperite pe care le poate desfăşura o autoritate judiciară. 
Face trimite la 3 speţe CEDO Ramanauskas v Lituania şi Biko v Rusia, 
Constantin/Stoian v România, acesta reclamând respectarea anchetelor. Arată că 
din ansamblul tuturor probelor rezultă că înainte de derularea acestei operaţiuni nu 
exista vreo suspiciune rezonabilă cu privire la predispoziţia inculpatului de a săvârşi 
infracţiuni de genul celor reţinute ulterior în acuzare. În acest sens stau declaraţiile 
de martor date în faţa instanţei de comisarul Căplescu, Mudure şi faţă de lipsa 
oricărui document la dosarul cauzei din care să rezulte că anterior exista o minimă 
informaţie cu privire la predispoziţia inculpatului de a săvârşi infracţiuni. Mai arată că 
investigatorului nu a fost autorizat să desfăşoare o activitate în calitate de poliţist de 
frontieră, să desfăşoare o activitate proactivă în sensul provocării, să desfăşoare o 
activitate cu nerespectare principiului loialităţii şi corectitudinii. Mai arată că i s-a 
atribuit în mod nelegal inculpatului o convorbire purtată în realitate de Budriş cu 
Vodă, şi să i se evidenţieze în mod nelegal predispoziţia lui Dragomir. Mai arată că s-
a deturnat intenţionat sensul unei convorbiri între inculpat cu Vodă. Mai multe 
exemple sunt indicate pe scris în concluziile scrise. Mai arată că din procesele 
verbale redactate de investigator reiese o singură sumă de bani, 5000 euro, iar în 
rechizitoriu se reţine 10.000 euro fără a se indica raţionamentul reţinerii unei sume 
aşa mari. Arată că DNA a administrat probatoriul cu rea credinţă împotriva 
inculpatului ca să confere inculpatului caracterul unui lider. Mai arată că 
investigatorul este persoana care a obţinut cea mai mare sumă de bani din banii 
obţinuţi în mod ilicit în această perioadă de timp, investigatorul şi-a însuşit sume de 
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bani, bunuri în timpul anchetei fără a sesiza parchetul şi fără a le preda. Toate 
probele administrate ar trebui sancţionate cu nulitatea. Mai arată că DNA a colaborat 
cu domnul Buda, cu Iureş, despre care DGA a informat că la nivelul acestor 
persoane exista suspiciunea cu privire la implicarea acestora în acte de corupţie 
limitând aflarea adevărului până la capăt. Cu privire la circumstanţele personale ale 
inculpatului învederează atitudinea sinceră a acestuia încă de la urmărirea penală, 
este cunoscut ca un profesionist, e unul dintre cei mai buni poliţişti de frontieră din 
Timiş. În concluzie solicită achitarea inculpatului şi înlăturarea probelor administrate 
ilegal. 

Inculpatul Dragomir Valerian arată că despre Vodă a avut convingerea că 
îndeplineşte o misiune în slujba autorităţilor statului, stat care avea un interes 
conspirat legat de traficul de ţigări. Mai arată că a recunoscut faptele aşa cum s-au 
derulat şi a spus că tot ceea ce a făcut a făcut în contextul unui scenariu, în anumite 
împrejurări, a încercat să demonstreze aceste scenariu. Arată că a comis acele 
infracţiuni în anumite împrejurări, fără acest scenariu judiciar care a fost sprijinit în 
mod direct de către şefii inspectoratului judeţean şi general nu ar fi comis faptele. A 
avut dovezi de la investigatorul sub acoperire privind misiunea sa, că desfăşoară o 
activitatea în slujba statului, asta a fost convingerea sade la început. A avut 
convingerea că ceea ce face o face în slujba statului, stat care are un interes pe 
acest fenomen. Mai arată că investigatorul nu a venit la Deta întâmplător, a venit cu 
un scop, adică el, a făcut intervenţii pentru detaşarea sa. Are educaţie militară. Mai 
arată că a fost îndepărtat din Moraviţa în anul 2007 prin presiune şi regretă că nu a 
plecat de tot din sistem. Arată că este de acord cu cele susţinute de avocatul său şi 
mai solicită revocarea măsurii obligării de a nu părăsi  ţara. 

27. Pentru inculpatul Şutea Mihai Adrian, avocat Stoica Adrian solicită 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 alin.2 lit. a) C.p.p. coroborat cu art. 10 alin. 1 
lit. a) C.p.p. Arată că nu există la dosar nicio probă că inculpatul a săvârşit faptele, nu 
rezultă că inculpatul avea legătură cu traficanţii, DNA nu a determinat momentul 
când a aderat inculpatul la grup, şi în ce mod, care a fost rolul lui. Mai arată că 
inculpatul a confiscat la zona verde înainte de introducerea în cauză a 
investigatorului cantitatea de 31 baxuri de ţigări Cu privire la circumstanţele 
personale ale inculpatului învederează instanţei că acestea este căsătorit are 
calificative foarte bine, este cinstit, curajos. Depune caracterizări la dosar. 

Inculpatul Şutea Mihai Adrian arată că nu a pretins, nu a primit şi nu a împărţit 
sume de bani. Crede că în urma confiscării făcute a deranjat pe cineva. Lasă la 
aprecierea instanţei soluţionarea cauzei arătând că este de acord cu cele susţinute 
de avocatul său. 

28,29. Pentru inculpaţii Bârjovanu Ioan şi Surulescu Nicolae, avocat ales 
Crişan Nicu depune concluzii scrise la dosar pe care le susţine oral. Susţine 
nelegalitatea unor probe pe parcursul urmăririi penale, interceptările, folosirea 
investigatorului aşa cum a fost motivat în scris făcând trimitere şi la decizia CC 
962/2009. Mai arată că investigatorul Vodă şi-a de depăşit limitele legale, chiar 
Şaptebani a declarat că iniţiatorul grupului este Vodă. Arată că nu se poate reţine 
infracţiunea de grup infracţional, în cauză este vorba de o pluralitate de autori care 
au fost constituiţi pe ordin de zi pe unitate, şeful fiind cel din conducerea 
inspectoratului poliţiei de frontieră care a probat acele ture. Cu privire la infracţiunea 
de luare de mită în formă calificată arată că trebuie înlăturate disp. art. 41 C.p. pentru 
aceleaşi considerente invocate de avocatul Paşca Viorel respectiv că nu există 
rezoluţie infracţională unică. Cu privire la infracţiunea de complicitate la contrabandă 
în formă calificată arată lipsa de rezoluţie infracţională unică şi solicită înlăturarea 
disp. art. 41 C.p. Solicită a fi avute în vedere circumstanţele personale ale 
inculpatului Bârjovanu care a avut o atitudine sinceră, o familie. Inculpatul a 
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recunoscut în întregime dar nu a fost de acord cu încadrarea juridică. Solicită pentru 
faptele care sunt dovedite aplicarea unei pedepse cu suspendare cu aplic. art. 86 
C.p.p. sau 861 C.p.p. Inculpatul Surulescu nu a recurs la dreptul la tăcere cum se 
susţine în rechizitoriu, probele de la dosar sunt subţiri în ceea ce-l priveşte pe acesta, 
dintr-o înregistrare rezultă că inculpatul era un ghimpe pentru ceilalţi inculpaţi. 
Solicită achitarea acestuia în întregime. 

Inculpatul Bârjovanu Ioan arată că este de acord cu cele susţinute de avocatul 
său ales, regretă faptele. 

Inculpatul Surulescu Nicolae arată că este de acord cu cele susţinute de 
avocatul său ales şi că a lucrat la postul B51. 

30. Pentru inculpatul Ivanovici Victor Sebastian, avocat Bariz Cristian 
depune concluzii scrise şi solicită în principal achitarea în baza art. 11 punct. 2 lit. a) 
C.p.p. rap. la art. 10 lit. a) C.p.p. pentru infracţiunea de aderare la grup infracţional 
organizat, achitarea în baza art. 11 punct. 2 lit. a) C.p.p. rap. la art. 10 lit. d) C.p.p. 
pentru infracţiunea de complicitate la contrabandă iar cu privire la infracţiunea de 
luare de mită solicită în principal achitarea în baza art. 11 punct. 2 lit. a) C.p.p. iar în 
subsidiar solicită aplicarea unei pedepse în condiţiile art. 861c.p.p. Din declaraţia lui 
Vodă rezultă că nici acesta nu ştia cine e liderul grupului. Mai arată că nu poate fi un 
concurs de infracţiuni între cea de luare de mită şi cea de complicitate la 
contrabandă, inculpatul şi-a desfăşurat activitatea în zona verde, la ieşirea din ţară, 
nu putea controla, deci nu putea fi complice. Mai invocă instigarea investigatorului. 
Mai solicită a fi avute în vedere persoana inculpatului care are doi copii minori, a avut 
o atitudine sinceră. 

Inculpatul Ivanovici Victor Sebastian arată că este de acord cu concluziile 
apărătorului său şi regretă faptele comise. 

Instanţa, având în vedere ora înaintată şi numărul mare de inculpaţi care 
urmează să pună concluzii, în temeiul art. 340 alin.4 C:p.p. suspendă 
dezbaterile urmând ca acestea să fie reluate a doua zi, în data de 16.01.2014, 
când se continuă dezbaterile pe fondul cauzei. 

31. Pentru inculpatul Moaleș Constantin, avocat Anastasescu Arcadie 
depune cerere de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup 
infracțional organizat în art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 c.p.  respectiv 
aderare la un grup care nu este structurat, şi ruperea unităţii infracţionale reţinută în 
actul de acuzare adică forma continuată a infracţiunii de luare de mită şi aplicarea 
regulilor concursului de infracţiuni şi tratarea fiecărui act material ca unul separat. 
Arată că ÎCCJ a apreciat că această pluralitate trebuie examinată gradual în funcţie 
de incriminarea distinctă sau ca şi circumstanţă agravantă. Arată că se impune 
tratarea distinctă a actelor materiale, analiza distinctă a întrunirii elementelor 
constitutive ale infracţiunilor şi pronunţarea unei soluţii separate. Arată că aderarea 
inculpatului la vreun grup infracţional sau asociere nu există deoarece acesta a fost 
detaşat la Deta pentru 5 zile, nu cunoştea colegii cu care trebuia să-şi exercite 
atribuţiile de serviciu, nu se poate reţine că prima zi de lucru poate fi asimilată 
aderării. Mai arată că atât în data de 23.09 cât şi în 24.09. inculpatul îşi desfăşura 
activitatea în lina a doua  care nu are contact direct cu cei care tranzitează frontiera. 
Apreciază că aderarea nu există solicitând achitarea inculpatului pentru această 
infracţiune, după schimbarea de încadrare solicitată, pentru că ea nu există. Mai 
arată că şi cele două fapte de luare de mită imputate nu există. La dosar nu există 
înregistrări ambientale sau telefonice, investigatorii şi-au depăşit limitele, nu aveau 
voie să primească sau să dea bani şi sunt lovite de nulitate absolută actele 
întocmite.. Şeful Drăghiţă arată că nu i-a dat bani inculpatului. Astfel solicită 
achitarea inculpatului pentru cele două infracţiuni separate de luare de mită în 
temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. în lipsa oricăror probe directe, 
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înregistrări sau transcrieri. Mai arată că dacă se constată că aceste acte ale 
investigatorului au fost întocmite cu respectarea legii solicită a se constata că 
acestea nu se coroborează cu nici o altă probă şi a se dea eficienţă prezumţiei de 
nevinovăţie. Mai arată că după data de 24.09. inculpatul s-a întors la Moraviţa dar nu 
i se mai reţine nici un act material. 

Procurorul solicită respingerea cererilor de schimbare de încadrare solicitate 
arătând că inculpaţii cunoşteau modul de lucru, nu trebuiau să se cunoască între ei 
ca să ia bani, indiferent de schimbări, fiecare avea rolul lui, grupul era bine organizat, 
avea specific anume, iar cu privire la luarea de mită arată că este vorba de aceeaşi 
unitate infracţională. Cu privire la nulitatea probelor invocată depune la dosar copia 
ordonanţei de autorizare a unui investigator din care rezultă că acesta era autorizat şi 
a avut o atitudine pasivă, nu a provocat, practic era un obicei. Mai arată că îşi 
menţine concluziile de respingere a cererilor de schimbare de încadrare juridică care 
se vor solicita pentru fiecare inculpat. Va depune concluzii scrise. 

Inculpatul Moaleş Constantin arată că a fost detaşat la Foeni 5 zile, nu a lucrat 
nici pe sensul de intrare, nici la post control, a fost lucrător în linia 2, în 24.09. şeful 
de tură nu era prezent punct, astfel că nu putea să primească bani de la el, sunt 
contraziceri între procesele verbale şi rechizitoriu, nu are contrabandă dar în cererea 
de constituire de parte civilă apare. 

32. Pentru inculpatul Kurilă Andrei avocat Anastasescu Arcadie depune 
cerere de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup 
infracțional organizat în art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 c.p. respectiv 
aderare la un grup care nu este structurat, şi ruperea unităţii infracţionale reţinută în 
actul de acuzare adică forma continuată a infracţiunii de luare de mită şi aplicarea 
regulilor concursului de infracţiuni şi tratarea fiecărui act material ca unul separat. 
Arată că la toţi inculpaţii s-a reţinut aderarea, dar nu se poate adera la ceva ce nu 
există, şi Vodă declarând că nu a identificat o organizare specifică, astfel că solicită 
achitarea inculpatului. Apreciază că în cazul celor două acte de luare de mită 
neexistând identitate între mituitor nu se poate reţine infracţiunea unică. Arată că 
faptele de luare de mită nu există arătând că declaraţia investigatorului nu se 
coroborează cu alte probe, există un dubiu care profită inculpatului, solicitând 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. Va 
depune concluzii scrise. 

Procurorul îşi menţine concluziile de la inculpatul anterior în ceea ce priveşte 
cererea de schimbare de încadrare juridică. 

Inculpatul Kurilă Andrei arată că este de acord cu cele susţinute de avocatul 
său, este nevinovat, prima declaraţie a dat-o fiind constrâns la DNA, avocatul ia- zis 
că dacă vrea să meargă acasă trebuie să recunoască, nu susţine declaraţia de la 
urmărire penală, e victima investigatorului sub acoperire. 

33. Pentru inculpatul Bărbosu Ovidiu avocat Anastasescu Arcadie depune 
cerere de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup 
infracțional organizat în infracţiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 
323 c.p., din infracţiunea de luare de mită în formă continuată, în 3 infracţiuni de 
luare de mită separate şi din complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată în 
complicitate la contrabandă în forma simplă prev. de art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 lit. 
a) din Legea nr. 86/2006. Susţine cererea de schimbare de încadrare aşa cum a fost 
depusă în scris. Inculpatul a fost planificat la Roboscan, la tiruri, acest aparat fiind 
amplasat pe ieşirea din ţară. Cu privire la actul material din data de 14/15.10.2010 
arată că suma de 10 euro i s-a dat în data de 15.10, când inculpatul nu era la 
serviciu, de către Vodă, acest lucru nu se vede, fapta neexistând. Mai arată că în 
data de 14.10 a făcut o captură de ţigări. Cu privire la actul material din 22.10.2010, 
Vodă nu a  fost planificat, nu există nicio înregistrare, ci doar nişte discuţii 
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interpretate de Vodă. Fapta este neprobată, nu există. Actul material din 
23/24.10.2010, Vodă îl cheamă, nu se poate trage concluzia că inculpatul a primit 
suma de 25 euro, fapta nu există, solicitând achitarea pentru toate infracţiunile. Mai 
arată cu privire la infracţiunea de contrabandă, aceasta a fost atribuită vameşilor, iar 
complicitatea la poliţişti, ea nu există faptic, în materialitatea ei solicitând achitarea 
inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. În ce priveşte 
latura civilă arată că această constituire este tardivă şi se bazează doar pe probele 
părţii civile iar coroborarea părţii civile cu raportul DNA nu există. În concluzie solicită 
achitarea inculpatului, în principal, respingerea pretenţiilor civile ca inadmisibile, în 
subsidiar respingerea ca tardive, mai apoi ca nedovedite. 

Procurorul îşi menţine concluziile de la inculpatul anterior în ceea ce priveşte 
cererea de schimbare de încadrare juridică solicitând în plus şi respingerea cererii de 
schimbare de încadrare în ceea ce priveşte infracţiunea de contrabandă. 

Inculpatul Bărbosu Ovidiu lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei. 
34. Pentru inculpatul Ţăran Ioan, avocat Anastasescu Arcadie depune cerere 

de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup infracțional 
organizat în infracţiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 c.p., din 
infracţiunea de luare de mită în formă continuată, în 4 infracţiuni de luare de mită 
separate şi din complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată în complicitate la 
contrabandă în forma simplă – 4 acte materiale prev. de art. 26 rap. la art. 270 alin. 2 
lit. a) din Legea nr. 86/2006. Inculpatul a lucrat ca poliţist la rutieră, nu a  fost în 
punct, majoritatea se fereau de el, nu are legătură directă cu persoanele din punct. 
Mai arată că este o confuzie regretabilă de nume, inclusiv sesizarea din oficiu a DNA 
numele e Ţăran Florin, care apare ca o constată pe parcursul procesului penal şi în 
autorizaţii, nu are interceptare, nu are poză, nu are filmare. Mai arată că pe fiecare 
tură era planificat împreună cu un coleg, implicarea inculpatului nu este susţinută, 
Vodă, Brebenoiu şi alţii arată că nu îl cunoaşte, nu există activitate de aderare, 
implicarea lui a fost pentru picanterie, la el algoritmul de împărţire a banilor era ca la 
rezerva succesorală. În concluzie solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 
punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. pentru toate infracţiunile reţinute în sarcina 
sa şi a căror schimbare de încadrare s-a solicitat. Mai solicită ridicarea sechestrului 
asigurator Va depune concluzii scrise. 

Procurorul îşi menţine concluziile de la inculpatul anterior în ceea ce priveşte 
cererea de schimbare de încadrare juridică. În ceea ce priveşte persoana inculpatului 
arată că nu este o eroare, este vorba despre inculpatul Ţăran Ioan. 

Inculpatul Ţăran Ioan arată că este tratat discriminatoriu având în plus o 
infracţiune faţă de ceilalţi inculpaţi nelucrând în punct. Mai arată că nu cunoaşte pe 
nimeni, nu a luat bani, nu a aderat la grup, nu are înregistrări, lucra pe aparatul radar, 
nu făcea control total, cerceta accidentele, avea calitatea de poliţist judiciar, are 22 
ani în poliţie, a luat tratament medical, Vodă a spus că nu-l cunoaşte, Brebenoiu nu îl 
cunoaşte. 

35. Pentru inculpatul Selegean Aurel, avocat Anastasescu Arcadie depune 
cerere de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup 
infracțional organizat în infracţiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 
323 c.p., din infracţiunea de luare de mită în formă continuată, în 5 infracţiuni de 
luare de mită separate şi din complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată în 
complicitate la contrabandă în forma simplă – 5 acte materiale prev. de art. 26 rap. la 
art. 270 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 86/2006. Arată că infracţiunea de aderare la grup 
nu se susţine, nici Vodă nu a reuşit capturi audio video. Cu privire la actul material 
din 08.12.2010 acesta era acasă, nu era la lucru, în 13/14.12.2010, la fel, în 
16.12.2010 din filmare nu rezultă că s-ar fi săvârşit infracţiuni sens în care solicită 
achitarea în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. pentru 
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infracţiunea de grup şi mită. Cu privire la infracţiunea de contrabandă arată că 
aceasta nu există, el nu poate fi acuzat de acte de sustragere de la controlul vamal, 
fiind lucrător vamal şi are obligaţia de a efectua controlul, solicitând achitarea în 
temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. În cazul în care se va dispune 
achitarea pe art. 10 lit. d) C.p.p. solicită respingerea acţiunii civile ca tardivă şi fără să 
fie probată. Mai arată că lucrarea la ANI s-a clasat. Mai solicită respingerea 
pretenţiilor civile şi ridicarea sechestrului asigurator. 

Procurorul îşi menţine concluziile de la inculpatul anterior în ceea ce priveşte 
cererea de schimbare de încadrare juridică 

Inculpatul Selegean Aurel arată că nu a  făcut parte din grup, nu a dat, nu a 
luat mită, nu a făcut contrabandă. A avut confiscări, şi amenzi pe tura sa, sunt 
neconcordanţe în sen sul că i se reţine că a dat bani lui Ţăran în data de 16.12.2010, 
iar lui Ţăran nu i se reţine acest lucru. 

36. Pentru inculpatul Haşu Gabriel Bebe, avocat Anastasescu Arcadie 
depune cerere de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup 
infracțional organizat în infracţiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 
323 c.p., din infracţiunea de luare de mită în formă continuată, în 9 infracţiuni de 
luare de mită separate şi din complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată în 
complicitate la contrabandă în forma simplă – 7 acte materiale prev. de art. 26 rap. la 
art. 270 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 86/2006. Arată că acest inculpat nu a fost şef de 
tură, se face o confuzie, doar a ţinut locul şefului de tură. Inculpatul nu a aderat la 
grup. Cu privire la luarea de mită arată că în 3 din cele 9 acte materiale se afirmă că 
nu se poate stabili de la cine şi în ce cuantum a luat bani, inculpatul nu a participat la 
nici o împărţeală, au spus-o Vodă şi Nicsici, Haşu nu îl suporta pe Nicsici, e imposibil 
ca acesta să, producă dovezi împotriva sa. În data de 28/29.01.2011 inculpatul era 
plecat pe fâşie, a venit dimineaţa şi se reţine că a luat 925 euro. Solicită achitarea 
inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. pentru faptele 
de luare de mită şi de contrabandă.  

Pentru toţi inculpaţii pe care îi reprezintă solicită a fi avută în vedere persoana 
acestora. 

Procurorul îşi menţine concluziile de la inculpatul anterior în ceea ce priveşte 
cererea de schimbare de încadrare juridică 

Inculpatul Haşu Gabriel Bebe arată că este de acord cu cele susţinute de 
avocatul său şi lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei. 

37. Pentru inculpatul Tănase Cătălin Teodor, avocat Boeru Eugen solicită 
achitarea inculpatului în principal în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) coroborat cu art. 10 
lit d) C:p.p. iar în subsidiar în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) coroborat cu art. 10 lit. a) 
şi c) C:p.p. pentru toate infracţiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. 
Depune concluzii scrise şi acte în circumstanţiere. Arată că inculpatul nu a săvârşit 
infracţiunea de aderare la grup infracţional organizat, toate acuzaţiile sunt generice 
bazate pe percepţiile investigatorului cu identitate reală şi pe prezumţiile organului de 
cercetare şi urmărire penală. Din declaraţia investigatorului Nicsici şi a martorului 
Voican Nicolae rezultă că aceştia nu l-au văzut pe inculpat să desfăşoare vreo 
activitate infracţională. Cu referire la actele materiale de luare de mită sunt de fapt 
acte nemateriale nefiind dovedite în materialitate lor. Arată că din probele cu 
înregistrările audio-video se observă că inculpatul nu a săvârşit aceste fapte, chiar se 
aude refuzul acestuia. Transcrierea înregistrărilor le-a ataşat concluziile scrise dând 
citire acestora şi arată că există neconcordanţă între ce se întîmplă de fapt şi ceea 
ce se prezintă în rechizitoriu. În concluzie arată că inculpatul nu poate fi condamnat 
doar pe prezumţii. Cu privire la infracţiunea de contrabandă arată că aceasta este 
legată de luarea de mită care nu este dovedită, astfel că şi această infracţiune nu 
este dovedită. 
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Inculpatul Tănase Cătălin Teodor arată că este nevinovat, nu lucra în mod 
direct pe pistă, el controla doar pe agenţii de tură, nu avea ştampilă, nu avea cod 
pentru a da drumul la maşini, e vinovat doar că nu l-a denunţat pe Nicsici în scris, nu 
are convorbiri telefonice cu contrabandişti, investigatorul insista să dea drumul la 
ţigări, are 1 copil de câteva luni. 

38. Pentru inculpatul Antoni Dănuţ, avocat Muntean Florian achiesează la 
cererile de schimbare de încadrare a încadrării juridice susţinute de ceilalţi avocaţi. 
Solicită achitarea inculpatului pentru infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată 
în temeiul art. 11 punct.2 lit. a) rap. la art. 10 lit. d) C.p.p. lipsind elementele 
constitutive ale unor infracţiuni. Arată că inculpatul nu avea acces în PTF, el doar 
patrula pe fâşie, nu controla maşini, nu avea tangenţe cu punctul de frontieră. Vodă 
provoca, vroia să-i dea bani pentru motorină, iar acum spune că nu îl cunoaşte. 
Grupul organizat nu există, inculpatul nu ştia despre grup, nu se ştie ierarhia stabilită. 
Probatoriul este întemeiat pe fragmente de înregistrări trunchiate ale lui Vodă. 
Inculpatul l-a perceput pe Vodă ca un conducător al vămii. Mai arată că inculpatul nu 
a cerut sumele de bani,a primit nişte sume de bani de la Vodă dar pentru altceva – 
combustibil, nu ca mită. Cu privire la infracţiunea de contrabandă arată că nu există 
nicio probă cu privire la această infracţiune. Mai solicită a se da eficienţă principiului 
in dubio pro reo. Depune concluzii scrise la dosar. 

Inculpatul Antoni Dănuţ arată că este de acord cu cele susţinute de avocatul 
său ales, e poliţist din anul 2003, nu a vrut să lucreze la Moraviţa, a lucrat 4 ani cu 
Nicsici şi Brebenoiu, doar Vodă dădea bani pentru combustibil. 

39. Pentru inculpatul Augustinov Petru, avocat Marian Florin solicită 
achitarea inculpatului pentru infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată în 
temeiul art. 11 punct.2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C.p.p. deoarece faptele nu există, la 
dosar nu există nicio probă că inculpatul a săvârşit faptele, el s-a ocupat de 
patrimoniu, nu făcea control fizic de auto sau mărfuri, la Foeni II nu exista grup 
infracţional organizat, inculpatul a fost la Foeni de 2 ori, probele în legătură cu 
Moraviţa se bazează pe interceptări telefonice şi ambientale între terţi, care vorbeau 
despre inculpat. La dosar nu există nico probă, vreo filmare cu inculpatul pentru nici 
o faptă. Din declaraţiile martorilor rezultă că acesta era un om dur, s-a certat şi cu 
primarul din Serbia Mai solicită a se da eficienţă principiului in dubio pro reo. Depune 
concluzii scrise la dosar. 

Inculpatul Augustinov Petru arată că este nevinovat, probele nu sunt 
concludente, faţă de el nu există niciuna, martorii au spus că nu a avut abateri 
disciplinare sau de serviciu, nu controla autovehicule, nu a luat mită, nu este vinovat 
de infracţiunea de contrabandă. 

40. Pentru inculpatul Caramatrac Ion Alin, avocat Cuţ Dorin depune concluzii 
scrise și înscrisuri şi solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct.2 lit. a) rap. 
la art. 10 lit. a) C.p.p. pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată 
deoarece acestea nu există, nu sunt dovedite. Cu privire la data de 08.12.2010 arată 
că a fost ziua inculpatului și nu a ieșit din casă. În datele de 21.11., 01.12., 08.12., 
16.12 inculpatul nu a fost la lucru. şi solicită a fi avută în vedere planificarea la 
serviciu aşa cum rezultă din adresa nedesecretizată pusă la dispoziţia instanţei. 
Solicită a fi avute pe larg concluziile scrise depuse la dosar. Inculpatul era şeful 
Poliţiei Stamora Moraviţa, nu avea legătură cu vama. A mai depus la dosar procese-
verbale de constatare a infracţiunii şi contravenţiei întocmite de inculpat chiar în cele 
5 date când i se reţin infracţiunile, astfel inculpatul a avut o atitudine de combatere. 
Vodă l-a inserat în două procese verbale în discuţii între colegi şi s-a atras concluzia 
că inculpatul a săvârşit infracţiunile. 

Inculpatul Caramatrac Ion Alin arată că nu este vinovat de învinuirile care îi 
sunt aduse. Avea alte atribuţii faţă de cei din vamă. Arată că în 5 zile nu a fost la 
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serviciu. Face trimitere la anumite file din rechizitoriu în care se aduc acuzaţii că ar fi 
primit bani împreună cu Muşat Florin şi Cerb Ion, care nu au fost audiaţi şi arată că 
nu este adevărat. Ar mai fi vrut să se depună la dosar şi agenda de lucru. În data de 
12.01.2011 a fost la serviciu dar în alt interval orar. Mai arată că a constatat 
infracţiuni flagrante în zilele în care i se reţin că a săvârşit infracţiuni. Mai arată că a 
prins persoane cu ţigări care sunt inculpaţi în alt dosar. Face trimitere la procesele 
verbale de constatare a infracţiunii flagrante depuse la dosar. 

41. Pentru inculpatul Maier Adrian avocat Cuţ Dorin depune concluzii scrise și 
înscrisuri şi solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct.2 lit. a) rap. la art. 
10 lit. a) C.p.p. pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată deoarece 
acestea nu există. Mai invocă nulitatea probelor de la dosar conform art. 912 C.p.p. şi 
anume ordonanţa procurorului din 21.10.2010 care nu însărcinează pe colaboratori 
pentru luare şi dare de mită ci exclusiv pentru activitatea de contrabandă şi acestea 
trebuiau făcute de procuror direct sau de organul de cercetare penală. Din 
declaraţiile martorilor rezultă că nu i se poate reţine infracţiunea de luare de mită. 
Solicită a fi avute concluziile depuse pe larg la dosar în scris. 

Procurorul solicită respingerea excepţiei privind nulitatea probelor arătând că 
investigatorii au fost autorizaţi şi sunt organe ale poliţiei judiciare. 

Inculpatul Maier Adrian arată că îl cunoaşte pe Balotă – Bogdanovici Vitomir 
din anul 2007, au fost colegi, nu a vrut niciodată să dea drumul la maşini, Balotă 
dorea să se dea drumul la maşini, A fost ameninţat la telefon că va fi mutat la Beba 
Veche. În data de 07.11.2010 era în clădire, implementa documente, pe inculpaţii 
Marta Marius şi Cumpănăşoiu Ana nu-i cunoaşte, Controlul vamal se făcea pe 
coloană, lui i se prezentau documentele, nu avea de unde să ştie ce e în maşini. 
Investigatorii nu aveau aviz de poliţie judiciară. 

42. Pentru inculpatul Chiosa Costinel, avocat Cuţ Dorin depune concluzii 
scrise și înscrisuri şi solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct.2 lit. a) rap. 
la art. 10 lit. a) C.p.p. pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată 
deoarece acestea nu există. Arată că a expus pe larg în concluzii acuzaţiile şi a 
răspuns pe larg pentru fiecare. Inculpatul nu a participat la nici o faptă penală. Arată 
că prin autorizaţia procurorului investigatorul a fost autorizat să promită, să ofere, să 
dea bani sau alte foloase în scopul obţinerii unor probe este nelegală şi conform art. 
68 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 64 alin. 2 C:p.p. solicită înlăturarea probelor obţinute 
ilegal. Mai arată că inculpatul a fost mjtat pe tura lui Vodă de pe o tură unde nu era 
activitate de corupţie, inculpatul nu a aderat la vreun grup infracţional organizat, doar 
a mers la lucru. Nu sunt probe că inculpatul a participat la fapte de luare de mită, 
rechizitoriul se bazează doar pe supoziţii, a fost poliţist de frontieră, el verifica doar 
persoanele, documentele, actele maşinii, nu ceea ce este în maşină, nu avea 
competenţă, şi-ar fi încălcat atribuţiile de serviciu, a avut incidente cu Vodă tot timpul. 
Face referire la persoana inculpatului care este singurul care are 100 de paşpoarte 
false identificate. Depune acte în circumstanţiere. 

Inculpatul Chiosa Costinel arată că este de acord cu cele susţinute de avocat 
său, este nevinovat, are 20 de ani vechime în poliţie, la percheziţie nu i s-au găsit 
bani, ţigări, la ANI i s-a clasat dosarul, a fost pus pe tură fără voinţa lui. 

43. Pentru inculpatul Muntean Valentin, avocat Cuţ Dorin depune concluzii 
scrise și înscrisuri şi solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct.2 lit. a) rap. 
la art. 10 lit. a) C.p.p. pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată 
deoarece acestea nu există. Susţine aceleaşi concluzii şi excepţii ca şi pentru ceilalţi 
inculpaţi anteriori. Din toate probele dosar nu rezultă vinovăţia inculpatului. 

Inculpatul Muntean Valentin arată că este de acord cu cele susţinute de 
avocatul său şi lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei. 
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44. Pentru inculpatul Porav Ciprian Ionuţ ,avocat Cuţ Dorin depune concluzii 
scrise și înscrisuri şi solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct.2 lit. a) rap. 
la art. 10 lit. a) C.p.p. pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată 
deoarece acestea nu există. Susţine aceleaşi concluzii şi excepţii ca şi pentru ceilalţi 
inculpaţi anteriori. 

În ceea ce priveşte latura civilă cu privire la toţii inculpaţii pe care îi apără 
arată că potrivit concluziilor de achitare pe 10 lit. a) C.p.p. apare ca inadmisibilă şi 
constituire de parte civilă. Mai arată că nu se poate calcula existenţa vreunui 
prejudiciu deoarece trebuie stabilită preţul produsului şi preţul costului de transport. 

Inculpatul Porav Ciprian Ionuţ arată că lucra la Roboscan unde se verifică 
numai tiruri, este nevinovat. 

45. Pentru inculpatul Ivana Marin, avocat Colca Marcel solicită achitarea 
inculpatului în temeiul art. 11 punct.2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a), c) C.p.p. întrucât 
faptele reţinute în sarcina inculpatului nu au fost săvârşite de către acesta. În ceea ce 
priveşte infracţiunea de contrabandă şu luare de mită din probele de la dosar a 
rezultat foarte clar că atribuţii de control fizic auto şi constatare a neregularităţilor prin 
trecerea frontierei o aveau vameşii şi nu poliţiştii de frontieră aşa cum prevede art. 2 
punct. 4 din Legea nr.86/2006. Face trimitere la fişa postului, la planificările acestuia 
la serviciu şi atribuţiile acestuia de serviciu din care rezultă că inculpatul era planificat 
pe linia 2, trebuia să depisteze falsurile în documente, nu ce obiecte se treceau. Mai 
arată că organele de urmărire penală nu au putut stabili marca ţigărilor şi au luat ca 
referinţă marca „Fast”, astfel un obiect care nu există, care nu a fost depistat sau 
confiscat atrage achitarea persoanei, rechizitoriul se bazează pe presupuneri, nu pe 
probe concludente. Din declaraţiile lui Vodă şi din procesele verbale încheiate nu 
rezultă că inculpatul ar fi ajutat în vreun mod la săvârşirea infracţiunii de 
contrabandă, din vizionarea DVD-urilor din data de 13.12.2013  rezultă că sunt 
afirmaţii mincinoase ale lui Vodă. Mai arată că probele sunt fabricate de DNA, sunt 
ilegal administrate, suporturile optice arată umbre, Vodă vorbea singur, acesta şi-a 
depăşit atribuţiile. Achiesează la normele europene, la valoarea probantă, la 
Lg.536/2006 şi legile române. Face trimitere la o discuţie între Vodă şi şeful de tură 
din care rezultă că inculpatului i s-ar fi dat suma de 25 euro, acesta lucrând în linia 2 
pe linia de control documente lucru care nu se vede pe înregistrări. Mai arată că 
inculpatul are calificative de foarte bine, a fost evaluat pentru spaţiul Schengen, a 
fost contactat de Althamer şi Tudorică şi nu a fost investigator sub acoperire. Cu 
privire la actul material din 13/14.01.2011 arată că din declaraţia lui Vodă şi din 
procesul verbal încheiat rezultă că i-a dat inculpatului suma de 50 euro, dar din 
înregistrare nu rezultă acest lucru, mai mult, inculpatul era planificat la un filtru la 7 
km de vamă la control tren. Din declaraţiile lui Degan şi a colegilor de lucru nu rezultă 
că Ivana a primit bani de la ei, chiar se fereau de el. Mai arată că inculpatul a relevat 
la televizor că în vamă se comit acte de corupţie astfel solicită a fi avute în vedere 
prev. art. 223 c.p. privind denunţul şi faptul că inculpatul a avut o activitate de a 
denunţa aceste acte de corupţie. Mai arată că timpii de pe DVD-uri nu corespund, 
organele de urmărire penală au tăiat, au pus doar ce au vrut. Solicită a fi avute în 
vedere concluziile scrise în care a detaliat pe larg fiecare act material cu indicarea 
suportului optic pentru fiecare şi din care rezultă nevinovăţia inculpatului. Mai arată 
că inculpatul este căsătorit, are 2 copii, soţia nu lucrează. Depune concluzii scrise şi 
adresa privind calificativele inculpatului. 

Inculpatul Ivana Marin arată că timp de 10 ani de zile până a venit 
investigatorul la Moraviţa a fost testat de nenumărate ori privind integritatea sa 
morală şi profesională, a fost felicita în şedinţă publică că a trecut testele, de multe 
ori a fost detaşat, mutat, fără acordul său, a fost tot timpul în război cu conducerea 
PTF, nu a crezut că se fabrică probe până acum, investigatorul Vodă făcea presiuni 
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asupra lui şi a colegilor săi, Vodă era planificat la control fizic auto şi era singurul 
care putea vedea ţigările. Mai arată că declaraţiile lui Vodă, a lui Buda, Tudorică 
Marian au fost mincinoase. Pentru Vodă el era o ţintă deoarece cunoştea porecla sa 
„Măru”. Investigatorul Vodă a avut o atitudine de provocare tot titmpul. Mai arată că 
s-a folosit la înregistrări un registrator Reiven şi Microreiven care avea capacitatea 
de a filma nonstop 16 ore şi investigatorul nu oprea filmarea. Autorizarea 
investigatorilor a fost pentru Sturza şi alţii, dar Sturza nu a avut investigatori pe tură. 
De niciunde nu rezultă că a luat bani de la Dragomir sau de la altcineva. Mai arată că 
nu se ştie cine conducea grupul şi când a aderat el la grup, chiar a avut o atitudine 
de respingere. 

46. Pentru inculpatul Biliuz Valentin Sorin, avocat Colca Marcel solicită 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct.2 lit. a) rap. la art. 10 lit. c) C.p.p. Arată 
că activitatea inculpatului era la control documente pe linia 2 şi nu la control fizic 
auto. Mai arată că organele de urmărire penală nu au putut stabili marca ţigărilor şi 
au luat ca referinţă marca „Fast”, astfel un obiect care nu există, care nu a fost 
depistat sau confiscat atrage achitarea persoanei, rechizitoriul se bazează pe 
presupuneri, nu pe probe concludente. Nu există prejudiciu şi nu i s-a instituit 
sechestru judiciar pe nici un bun. Mai arată că liderul grupului organizat nu rezultă 
din nici o probă de la dosar, doar Vodă spune că exista un grup organizat bine pus la 
punct. Cu privire la al doilea act material de luare de mită inculpatul era la zona verde 
la 20 km şi nu putea lua 20 euro. Mai arată că Vodă vorbea singur despre inculpat 
deoarece nu avea probe. Mai arată că există inadvertenţe în rechizitoriu în ceea ce 
priveşte numărul de baxuri de ţigări introduse în ţară şi nu există un proces verbal 
care să certifice numărul acestora. Este ireală afirmaţia din rechizitoriu de la fila 830 
unde se spune că unii inculpaţii i-au dat bani inculpatului. Solicită a fi avute în vedere 
concluziile scrise în care a detaliat pe larg fiecare act material cu indicarea suportului 
optic pentru fiecare şi din care rezultă nevinovăţia inculpatului. Mai arată că 
inculpatul e întreţinător de familie, mama lui a avut accident cerebral. Depune 
concluzii scrise şi adresa privind calificativele inculpatului. 

Inculpatul Biliuz Valentin Sorin arată că pentru data de 30.10, nu a aderat la 
grup infracţional organizat, el a respectat ordinul şefului unde să fie repartizat. În data 
de 19.11 a fost la 5 km de punct şi este ireal că se afla în punctul de frontieră. 

47,48. Pentru inculpaţii Tănase Vasile şi Ardelean Florentin Claudiu, avocat 
Fanu Moca Adrian solicită schimbarea de încadrare juridică din art. 7 alin. 1 din legea 
nr. 39/2003 în art. 8din Legea nr. 39/2003 cu referire. la art. 323 c.p, se raliază la 
concluziile avocatului Paşca Viorel şi arată că nu există nici un temei pentru reţinerea 
art. 7 neexistând ierarhie, nu sunt atribuţii clare şi nici algoritm. Solicită achitarea 
inculpaţilor în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. pentru art. 7 sau 
art. 8 din Legea 39/2003. Arată că grupul în care erau inculpaţii era o autoritate 
publică fiind numiţi acolo şi având atribuţii de serviciu. Mai solicită achitarea 
inculpaţilor în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. pentru fapta de 
luare de mită având în vedere că nu există nici o probă că s-a săvârşit această faptă 
de către inculpaţi. Arată că procesele verbale încheiate în urma activităţilor 
investigatorilor şi înregistrările video nu arată că inculpaţii au primit sume de bani, 
declaraţia lui Vodă este că inculpaţii urmau să primească bani nu că au primit, 
prezumţia de nevinovăţie nefiind răsturnată. Cu privire la inculpatul Ardelean arată că 
s-a dispus faţă de acesta trimiterea în judecată pentru constituirea unui grup 
infracţional organizat dar atât la începutul rechizitoriului cât şi la descrierea de la 
pct.41 din rechizitoriu se menţionează „în legătură cu infracţiunea de aderare la grup 
infracţional organizat”, este o eroare şi încadrarea juridică trebuie stabilită în mod 
clar, mai ales că inculpatul era un simplu agent şi nu putea constitui el grupul. Cu 
privire la infracţiunea de luare de mită arată că s-au comis erori care profită 
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inculpatului. Astfel în data de 4/5.11.2010 inculpatul era planificat la ieşirea TIR cum 
se observă şi din filmări şi nu avea nici o contribuţie în ceea ce priveşte contrabanda 
de ţigări şi nici nu avea nicio atribuţie, astfel că inculpatul nu putea săvârşi 
infracţiunea de luare de mită în acest context. În data de 8/9.11.2010 era de 
asemenea pe ieşirea TIR. În altă dată este la intrare TIR. Contrabanda nu s-a făcut 
cu camionul. Astfel nefiind vorba de încălcarea atribuţiilor de serviciu de către 
inculpatul Ardelean, fapta de luare de mită este exclusă. Mai arată că este vorba de 
infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. a) din legea nr. 86/2007 şi nu 
contrabandă calificată cum în mod greşit s-a reţinut în rechizitoriu. Astfel în temeiul 
art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. solicită achitarea inculpaţilor pentru 
infracţiunea de complicitate la contrabandă. Mai arată că sustragerea de la controlul 
vamal nu poate fi făcută de către lucrătorii vamali, astfel că nu poate fi reţinut că au 
ajutat vameşii când subiectul activ al infracţiunii nu poate fi lucrătorul vamal. În cazul 
în care se constată că există fapta de complicitate la infracţiunea de contrabandă 
solicită, achitarea inculpaţilor în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.d) 
C.p.p. neputând fi întrunite elementele constitutive. Pe latură civilă solicită în temeiul 
art. 346 alin.3 C.p.p. respingerea pretenţiilor civile având în vedere şi declaraţia lui 
Vodă, care a spus că nu a văzut cantităţile de ţigări, deşi avea atribuţii de control a 
autoturismelor şi trebuia să vadă ţigările. Va depune concluzii scrise. 

Procurorul îşi menţine concluziile puse anterior în ceea ce priveşte cererea de 
schimbare de încadrare juridică. 

Inculpatul Tănase Vasile arată că este de acord cu cele susţinute de avocatul 
său şi lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei. 

Inculpatul Ardelean Florentin Claudiu arată că nu a constituit şi nu a aderat la 
grup infracţional organizat, a fost agent, nu a deţinut funcţie de conducere, nu putea 
să dea ordin şefilor săi, a lucrat tot timpul la ieşirea din ţară şi la TIR şi nu avea 
atribuţii să verifice cu ce maşini se introduc ţigări, nu a ştiut de existenţa ţigărilor. 

49,50,51,52. Pentru inculpații Vrâncuț Augustin Ilie, Felecan Radu Cătălin, 
Matei Viorel Lilian și Verdeț Dorian Adrian, avocat Tufariu Angelina pune concluzii 
de achitare pentru toţi inculpaţii în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) 
C.p.p. pentru infracţiunea de grup infracţional organizat. În cazul în care se va 
schimba încadrarea juridică în asociere solicită achitarea inculpaţilor în temeiul art. 
11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. Cu privire la infracţiunea de luare de mită, 
în ceea ce priveşte pe inculpatul Vrâncuţ, arată că DIICOT a emis ordonanţe de 
autorizare a colaboratorilor pentru infracţiunea de contrabandă nu pentru infracţiunea 
de luare de mită astfel că invocă nulitatea absolută a actelor întocmite de 
colaboratori în baza art. 68 alin. 2 c.p.p., 64 alin. 2 c.p.p. rap. la art. 197 alin. 4 C:p.p. 
şi înlăturarea acestor probe din acuzarea inculpatului. Mai arată că nici unul dintre 
investigatori nu declară despre inculpatul Vrâncuţ, mai mult se arată că s-a opus 
introducerii de ţigări, s-a opus pretinderilor de bani. Arată că în concluzii scrise a 
făcut trimitere pentru fiecare act material în parte. Cu privire la infracţiunea de luare 
de mită pune concluzii de achitare în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) 
C.p.p. Mai arată că din probele audio video nu se vede şi nu se aude că inculpatul a 
participat la săvârşirea vreunei infracţiuni, ele au fost folosite abuziv de DNA şi 
solicită înlăturarea lor neconstituind o probă concludentă şi utilă. Nici declaraţiile 
coinculpaţilor nu relevă că inculpatul a pretins sau promit vreo sumă de bani. Mai 
arată că inculpatul are 2 copii minori, locuieşte cu părinţii, nu are bun imobil. A fost 
verificat de ANI şi s-a clasat cauza. Inculpatul şi-a desfăşurat onorabil sarcinile de 
serviciu şi s-a prezentat la toate termenele de judecată. Cu privire la inculpatul 
Felecan solicită achitarea inculpatului pentru luare de mită în temeiul art. 11 punct. 2 
lit. a) rap. la art. 10 lit.d) C.p.p. Invocă provocare şi instigarea prin detaşarea 
inculpatului. În baza art. 68 alin. 2 c.p.p., 64 alin. 2 c.p.p., art. 902 C.p.p. rap. la art. 
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197 alin. 4 C:p.p.invocă nulitatea actelor întocmite de Vodă şi înlăturarea lor ca probă 
la dosar şi din acuzarea ce se aduce celor 3 inculpaţi, fiind în consens şi cu practica 
CEDO. Mai arată că inculpatul Matei a cerut să i se ridice detaşarea de la Moraviţa, 
urmând a depune discuţia cu Iureş. Inculpatul l-a bătut pe Vodă şi au fost nişte 
discuţii pentru că se vedea instigarea acestuia. Inculpatul Verdeţ Dorian a ajutat la 
stabilirea unei stării de fapt corecte. Face trimitere la speţa Curţii de Apel Timişoara 
unde s-a dispus achitarea pentru că s-a reţinut provocarea din partea agentului 
statului. Mai arată că inculpaţii Verdeţ şi Matei au recunoscut la urmărirea penală şi 
în această variantă operează practica CEDO şi se poate dispune achitarea lor. 
Inculpatul Felecan a avut o poziţie constată, nu se consideră vinovat de săvârşirea 
vreunei infracţiuni. Referitor la infracţiunea de contrabandă solicită achitarea 
inculpaţilor în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. deoarece nu 
poate coexista contrabanda cu luarea de mită şi în subsidiar în temeiul art. 11 punct. 
2 lit. a) rap. la art. 10 lit.d) C.p.p. deoarece trebuie analizată datoria vamală făcând 
trimitere la disp. art. 234 alin. 3 din Codul vamal . Mai solicită respingerea laturii civile 
în principal ca tardivă şi în subsidiar ca nedovedită, iar datoria vamală nu este corect 
stabilită. Va depune concluzii scrise. 

Procurorul îşi menţine concluziile puse anterior în ceea ce priveşte cererea de 
schimbare de încadrare juridică. 

Inculpatul Vrâncuţ Augustin Ilie arată că este de acord cu cele susţinute de 
avocatul său şi arată că a fost planificat la Foeni de către şefii săi, declaraţiile lui 
Bogdanovici şi Milencovici au arătat că s-a opus trecerii cu ţigări, doar în data de 
22.10.2010 a fost pe sensul de intrare, în rest a fost doar pe ieşire, şi atunci a refuzat 
suma de 60 euro. 

Inculpatul Felecan Radu Cătălin arată că este poliţist de 15 ani, Vodă tot voria 
să se impună, a găsit un opozant în el, postul de control fizic auto nu a existat la 
Poliţia de Frontieră, are 2 copii minori. Mai arată că este de acord cu cele susţinute 
de avocatul său. 

Inculpatul Matei Viorel Lilian arată că este de acord cu cele susţinute de 
avocatul său şi că este poliţist de 15 ani, nu a avut calitatea de organ al poliţiei 
judiciare, Vodă îi ameninţa pe toţi, este nevinovat, totul este o înscenare. 

Inculpatul Verdeţ Dorian Adrian arată că este de acord cu cele susţinute de 
avocatul său, este de 18 ani poliţist de frontieră, a ieşit la pensie pe caz de boală. 

53. Pentru inculpata Cumpănăşoiu Ana, avocat Paşca Viorel depune o 
cerere de schimbare de încadrare juridică. Arată că inculpatei i se reţin două grupuri 
infracţionale.  Infracţiunea de grup infracţional organizat este o infracţiune continuă, 
nu puteau exista două grupuri, Foeni nu este o unitate distinctă de Moraviţa, este o 
anexă, este deschis periodic, este o formă de participaţie ocazională, unde trebuie să 
se determine calităţile fiecăruia, de investigator, complice sau autor. Arată că 
investigatorul Vodă a fost şi pe ture cu inculpata şi din august până în ianuarie nu a 
văzut-o, doar în 04.01.2011 a văzut-o că a aderat la grup. La fel şi Balotă la Foeni. 
Investigatorii insistau să dea drumul la maşini cu ţigări. În subsidiar arată că se poate 
reţine asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, nicidecum două infracţiuni de 
grup infracţional organizat, inculpat nu putea să adere, în mod spontan, la două 
grupuri în prima zi când s-a dus la Foeni. Solicită achitarea inculpatei. Cu privire la 
infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 din legea nr. 86/2006, în cauză 
nu există sustragere pentru că bunurile care trec prin punctul de frontieră ar trebui să 
fie ascunse, iar în cazul de faţă presupunând că faptele sunt reale, omul declară 
bunurile în vamă, câte le declară, iar în această situaţie funcţionarul vamal care 
omite să facă actele pe care legea le impune, nu comite contrabanda pentru că nu 
are cum să sustragă controlului vamal, el trebuie să facă control vamal. Astfel solicită 
achitarea inculpatei pentru infracţiunea de contrabandă. Mai arată că infracţiunea de 



 35

luare de mită nu poate fi săvârşită în formă continuată. Cea în formă continuată 
poate fi comisă doar atunci când acelaşi mituitor dă în mod repetat aceluiaşi mituit 
bunuri în baza unei rezoluţii infracţionale unice. Cu privire la actele materiale reţinute 
la Foeni arată că Balotă - Bogdanovici a fost autorizat de procuror pentru strângerea 
de informaţii în legătură cu infracţiunea de contrabandă, invocă nulitatea actelor 
întocmite de acesta, chiar el având o activitatea infracţională, depăşindu-şi limitele de 
investigator, el se implică direct în primirea de bani. Arată că din declaraţiile 
coinculpaţilor, ale martorilor şi din înregistrări nu rezultă că inculpata a primit vreo 
sumă de bani. Cu privire la actele materiale reţinute la Moraviţa solicită achitarea 
inculpatei pentru toate actele materiale de luare de mită invocând provocarea 
investigatorilor. În subsidiar, solicită aplicarea unei pedepse cu suspendare. 

Avocat Şteţ Aurica achiesează la concluziile avocatului Paşca Viorel şi mai 
arată că inculpata nu a fost detaşată la cererea ei, nu s-a integrat nici la Moraviţa, 
nici la Foeni, se deplasa singură cu maşina, nu există infracţiunea de asociere sau 
aderare, nicio probă de la dosar nu confirmă vinovăţia inculpatei, nu are convorbiri 
telefonice compromiţătoare. 

Procurorul îşi menţine concluziile puse anterior în ceea ce priveşte cererea de 
schimbare de încadrare juridică. 

Inculpata Cumpănăşoiu Ana arată că are 20 de ani vechime în sistem, e 
nevinovată, nu recunoaşte aderarea la grup infracţional, nu a văzut că s-au împărţit 
bani, Balotă făcea controlul maşinilor, a fost de acord ca el să facă controlul, pe 
primarul sârb nu a vrut să-l lase să treacă. 

54. Pentru inculpatul Marincu Răzvan, avocat Croitoru Narcis Nicuşor, arată 
că nici investigatorii, nici poliţiştii de frontieră nu au fost instruiţi cum se face controlul 
vamal şi solicită a nu se ţine seama de susţinerile control superficial. Mai arată că 
sumele de bani presupus a fi primite de către Brebenoiu de la inculpat cu seriile 
menţionate nu au fost predate, aceste sume de bani erau un mijloc de probă 
indubitabil, la vol. 28 f. 204-205 se poate observa că s-a predat doar o singură 
bancnotă de 50 euro a cărei seri nu corespunde cu nicio bancnotă presupus a fi 
primită de la inculpat. Mai arată că nu s-a filmat nici un pachet de ţigări de către 
investigator. Mai arată că procurorul de caz a greşit procedura privind investirea 
investigatorului, fiind un viciu. Astfel solicită achitarea inculpatului pentru toate 
infracţiunile reţinute în sarcina sa. Cu privire la infracţiunea de complicitate la 
contrabandă arată că valoarea în vamă a ţigărilor trebuia reţinută la 53 dinari, astfel 
că nu mai este infracţiune, ci contravenţie. Face trimitere la art. 280 cod vamal şi 
arată că parchetul nu este organ vamal, procedura de calcul în vamă este greşită, 
prejudiciul s-a diminuat după noul calcul. Astfel solicită achitarea inculpatului în 
temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p., fapta nu există, e o 
contravenţie, care s-a prescris. Cu privire la grupul infracţional organizat arată că 
persoana trebuie să fie de acord cu înfiinţarea, nu este întrunită condiţia esenţială – 3 
membrii, iar investigatorul nu poate fi inclus între aceştia. Mai solicită schimbarea 
încadrării juridice din infracţiunea de grup infracţional organizat în asociere prev. de 
art. 323 C.p. Cu privire la infracţiunile de luare de mită arată că investigatorul a 
recunoscut că inculpatul i-a remis o singură dată o sumă de bani, în data de 18. Mia 
arată că din declaraţia martorului Puşcaş Ioan Ilie rezultă că acesta nu-l cunoaşte pe 
inculpat. Astfel arată că nu există luarea de mită, mai ales că nici din înregistrare nu 
rezultă nimic. Inculpatul a avut o atitudine pasivă. Mai arată că acuzarea se bazează 
doar pe baza unui proces verbal de transcriere. Mai solicită schimbarea de 
încadrarea juridică din infracţiunea de luare de mită în primirea de foloase 
necuvenite. Mai arată că inculpatul nu are antecedente penale, are studii superioare, 
a dat declaraţii la urmărirea penală, are 1 copil minor, raportul ANI a constat că nu 
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are bunuri care să exceadă veniturilor sale. Depune cererea de schimbare de 
încadrare şi concluzii scrise. 

Procurorul îşi menţine concluziile puse anterior în ceea ce priveşte cererea de 
schimbare de încadrare juridică. Se opune şi în ceea ce priveşte infracţiunea de 
primire de foloase necuvenite arătând că inculpatul a primit bani înainte şi 
concomitent cu infracţiunea de luare de mită şi nu după ce inculpatul a făcut un act 
ce i revenea conform atribuţiilor de serviciu şi apoi a fost remunerat. 

Inculpatul Marincu Răzvan arată că este nevinovat şi solicită achitarea pentru 
toate infracţiunile reţinute în sarcina sa. 

55. Pentru inculpatul Tocaciu Francisc, avocat Paul Chiş în substituirea 
avocatului ales Stănilă Sergiu solicită schimbarea de încadrare juridică din 
infracţiunea de constituire grup organizat în asociere în vederea săvârşirii de 
infracţiuni şi din infracţiunea de luare de mită în infracţiunea de tăinuire pentru 
motivele invocate de avocat Paşca Viorel. Pe fond solicită achitarea inculpatului în 
temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. pentru infracţiunea de 
asociere arătând că din probele de la dosar nu rezultă fapta. Cu privire la infracţiunea 
de tăinuire solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă sub minimul special 
conform art. 74 C.p. Solicită suspendarea executării pedepsei sau potrivit art. 861 
C.p.p. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Mai solicită achitarea 
inculpatului pentru complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată în temeiul  
art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.d) C.p.p. lipsind elementele constitutive ale 
infracţiunii. Mai solicită a fi reţinute circumstanţele personale în favoarea inculpatului, 
conduita acestuia, are 2 copii minori. Pe latură civilă solicită respingerea cererii de 
constituire de parte civilă.  

Procurorul îşi menţine concluziile puse anterior în ceea ce priveşte cererea de 
schimbare de încadrare juridică 

Inculpatul Tocaciu Francisc arată că este de acord cu cele susţinute de 
avocat, a recunoscut faptele, nu a fost şef de tură, de grupă, a lucrat la zona verde. 
Lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei. 

56. Pentru inculpatul Mocanu Adrian, avocat ales Rusu Aspru Antoniu solicită 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. 
pentru infracţiunea de grup infracţional organizat şi luare de mită şi în temeiul art. 11 
punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.c) C.p.p. pentru complicitate la contrabandă. Solicită 
respingerea pretenţiilor civile , respingerea cheltuielilor de judecată, ridicarea 
sechestrului asigurator.  Arată că nu este posibil ca inculpatul să adere la grup doar 
în câteva ore, prezumţia de nevinovăţie a funcţionat pe tot parcursul urmăririi penale, 
inculpatul nu a fost şef de tură, la dosar nu există trimitere la adresa inculpatului. 
Procesul verbal de redare al investigatorului confirmat de procuror este declarat 
neinteligibil. Proba video relevă doar o discuţie între 3 persoane, altceva nu se vede. 
Mai arată că inculpatul nu a fost arestat. În concluzie arată că nu există nicio probă 
faţă de inculpatul Mocanu. Învederează instanţei că inculpatul are 1 copil minor, 
lucrează la aeroport. 

Inculpatul Mocanu Adrian arată că nu este vinovat pentru nici o faptă, 
detaşarea sa s-a făcut în baza unui ordin, trebuia să respecte ordinul, nu avea cum 
să cunoască pe cineva în vamă deoarece a venit în ziua acea seara, de la aeroport, 
a stat în camera de studiu, nu ştia cum se lucrează efectiv în Moraviţa, nu a primit, 
nu a împărţit sume de bani. 

57. Pentru inculpatul Petcov Stoian, avocat Trăistaru Adrian depune o cerere 
de schimbare de încadrare juridică a faptei din infracţiunea de aderare la grup 
infracţional organizat în infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni 
prev. de art. 323 c.p. şi cea de luare de mită în cea de primire de foloase necuvenite 
prev. de art. 256 C.p. Arată că inculpatul nu putea să adere la grup infracţional având 
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în vedere că investigatorul a venit în vamă în septembrie 2010 iar primul act material 
este la sfârşitul lunii  noiembrie 2010. Mai arată că nu există nici liderul grupului astfel 
că nu există grupul. Inculpatul nu avea atribuţii de control autoturisme. Invocă 
principiul in dubio pro reo în ce priveşte infracţiunea de luare de mită. Mai solicită 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. 
pentru infracţiunea de grup deoarece din probele administrate în cauză nu rezultă 
existenţa grupului, achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 
10 lit.a) C.p.p. achitarea pentru luarea de mită  şi achitarea inculpatului pentru 
infracţiunea de  complicitate la contrabandă, în principal în temeiul art. 11 punct. 2 lit. 
a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. şi în subsidiar în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 
10 lit.c) C.p.p. În cazul în care totuşi se constată că inculpatul este vinovat solicită ca 
la individualizarea pedepsei să se facă aplic. Art. 74-76 C.p. şi să se ţină cont de 
efectele circumstanţelor atenuante urmând a aplica o pedeapsă sub minimul prev. de 
lege. Arată că inculpatul a colaborat cu organele de urmărire penală, are o situaţie 
precară, 1 copil grav bolnav. Depune la dosar concluzii scrise şi înscrisuri în 
circumstanţiere. 

Procurorul îşi menţine concluziile puse anterior în ceea ce priveşte cererea de 
schimbare de încadrare juridică. 

Inculpatul Petcov Stoian arată că are copilul grav bolnav şi solicită o pedeapsă 
cu suspendare pentru ca să fie alături de familie. 

58. Pentru inculpatul Ciubotaru Adrian, avocat Baş Marcela solicită 
schimbarea de încadrare juridică a faptei din infracţiunea de aderare la grup 
infracţional organizat în infracţiunea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni 
prev. de art. 323 c.p. şi cea de luare de mită în cea de primire de foloase necuvenite 
prev. de art. 256 C.p. În cazul în care nu se va schimba încadrarea juridică solicită 
aplicarea unei pedepse orientată spre minimul special prevăzut de lege şi a se 
dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei prin aplic. Prev. art. 861 
C.p.p. cu aplic. Art. 74 şi art. 76 C.p. Arată că inculpatul nu are antecedent penale, a 
avut comportament sincer. Pe latură civilă solicită respingerea cererii. În cazul în 
care nu se dispune schimbarea de încadrare solicită achitarea inculpatului în temeiul 
art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. pentru grup infracţional organizat şi 
achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.d) C.p.p. 
pentru infracţiunea de luare de mită. Inculpatul nu avea atribuţii de control, lucra la 
100 m de punct. Mai solicită revocarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara. Depune 
la dosar concluzii scrise şi înscrisuri în circumstanţiere. 

Procurorul îşi menţine concluziile puse anterior în ceea ce priveşte cererea de 
schimbare de încadrare juridică. 

Inculpatul Ciubotaru Adrian arată că Balotă a minţit, în anul 2010 a lucrat 7-8 
zile la Foeni, postul său de lucru era la 100 m de punctul de trecere, el nu putea să 
vadă ce e în maşini, nu a avut atribuţii de control nu a cunoscut despre grup 
infracţional organizat. A fost prezent la toate termenele de judecată, are o fetiţă de 6 
luni. Consideră prejudiciul de partea civilă ca nereal şi nedovedit.  

59. Pentru inculpata Micşa Elena, avocat ales Albu Liliana solicită în ceea ce 
priveşte infracţiunea de aderare la grup infracţional organizat achitarea inculpatei în 
temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.d) C.p.p. deoarece nu se ştie când a 
aderat la grup, sunt multe aderări şi puţine constituiri, nu sunt îndeplinite condiţiile 
pentru existenţa grupului. În ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită solicită 
achitarea inculpatei în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.c) C.p.p. Arată 
că inculpata a fost delegată în vamă doar o zi. Din înregistrările video aflate la dosar 
rezultă că în intervalul orar 15.15-16.00 autoturismele în care se pretinde că au fost 2 
baxuri de ţigări nu au fost controlate de inculpată, controlul îl face colegul de tură 
care nu este inculpat,iar în intervalul orar 19.15-20.09 inculpata se afla pe pistă şi 
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controla autoturisme, astfel încât este imposibil ca la ora 19.40 să fi împărţit cu 
colaboratorul sub acoperire suma de 130 euro. Din declaraţiile celorlalţi inculpaşi nu 
rezultă că ar fi primit vreo sumă de bani. Mai arată că ordonanţa DIICOT din 
21.08.2010 de delegare a lui Boganovici se referă la atribuţii exclusiv privind 
contrabanda cu ţigări, nu i se conferă atribuţii pentru luarea de mită, activitatea 
colaboratorului excede limitelor autorizării sens în care solicită constatarea nulităţii 
absolute a actelor întocmite de acesta. În cazul în care totuşi se constată că 
inculpata este vinovată solicită ca la individualizarea pedepsei să se facă aplic.art. 
74-76 C.p. şi să se ţină cont de efectele circumstanţelor atenuante urmând a aplica o 
pedeapsă sub minimul prev. de lege şi suspendarea condiţionată a executării 
acesteia, în condiţiile art. 81 C:p. Pe latură civilă solicită confiscarea sumei de 70 
euro, ridicarea măsurii sechestrului asigurator. Mai solicită ridicarea măsurii obligării 
de a nu părăsi ţara. Depune concluzii scrise. 

Inculpata Micşa Elena arată că este de acord cu concluziile avocatului său şi 
mai arată că din înregistrările video se vede că nici măcar nu a atins maşinile care se 
văd. 

60. Pentru inculpatul Popa Ioan Cornel, avocat Zandomeni Radu solicită 
schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup infracțional 
organizat în art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 c.p. întrucât grupul din care 
făcea parte nu este un grup infracţional organizat. Mai arată că inculpatul lucră de 25 
ani în poliţie, e comisar de poliţie, nu a avut cunoştinţă de existenţa vreunui grup 
infracţional organizat, nu a aderat la acest grup, era coordonator de tură, 
supraveghea zona verde la Foeni pe 38 km, nu a lucrat o oră în punct, planificarea 
era făcută de către şeful de sector, punctul de comandă era la Cruceni, nu a avut 
tangenţă directă cu activitatea din punct, nu putea lua mită în nici un caz, 
consemnările lui Balotă sunt confuze şi contradictorii şi solicită înlăturarea lor. Mai 
arată că înregistrările video sunt nule deoarece nu respectă prev. art. 912 C.p.p., 
acesta nedeţinând aviz de poliţie judiciară având un rol de martor protejat, a fost de 
fapt un instigator care colecta sume şi le împărţea cu poliţiştii şi cu vameşii. În 
concluzie solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 
lit.a) C.p.p. Depune concluzii scrise. 

Procurorul îşi menţine concluziile puse anterior în ceea ce priveşte cererea de 
schimbare de încadrare juridică. 

Inculpatul Popa Ioan Cornel arată că nu avea drept de control, el doar ducea 
stikul acolo, nu şi-a depăşit atribuţiile de serviciu. 

61. Pentru inculpatul Prisecaru Ioan, avocat Molnar Radu Radu solicită 
schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de aderare la grup infracțional 
organizat în art.8 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. la art. 323 c.p., din infracţiunea de 
luare de mită în formă continuată într-o pluralitate de fapte cu aplicarea concursului 
real de infracţiuni şi din infracţiunea de contrabandă în formă continuată în forma 
simplă şi cu reţinerea concursului de infracţiuni pentru considerentele expuse pe larg 
în concluzii scrise. Mai solicită achitarea inculpatului pentru infracţiunea art.8 din 
Legea nr. 39/2003 cu aplic. la art. 323 c.p. în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 
10 lit.d) C.p.p., pentru infracţiunile de luare de mită în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) 
rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. şi pentru infracţiunile de contrabandă în temeiul art. 11 
punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. Cu privire la data de 06.11.2010 la Foeni II 
arată că e prima zi şi ultima zi când inculpatul merge la serviciu şi este imposibil ca 
acesta să fi aderat la vreun grup şi să fi luat mită suma de 30 euro. Face trimitere la 
declaraţia martorului Poiană, persoana care a înmânat plicul nefiind identificată. Cu 
privire la infracţiunea de luare de mită de la Moraviţa, arată că Vodă nu-l observă pe 
inculpat până la data de 10.12.2010, grupul fiind deja închegat din septembrie aşa 
cum a firmă Vodă, s-au reţinut în sarcina inculpatului 4 acte materiale în mod 
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nejustificat. E îndoielnică toată modalitatea de calcul a prejudiciului, nu e nici o probă 
din care să rezulte că inculpatul a primit vreo sumă de bani cu titlu de mită pentru 
infracţiunea de contrabandă, care nu poate coexista cu infracţiunea de luare de mită. 
Mai arată că inculpatul a lucrat la Roboscan, niciodată pe intrarea în ţară. Mai solicită 
respingerea pretenţiilor civile, ridicarea sechestrului asigurator şi restituirea sumei de 
bani ridicată cu ocazia percheziţiei. Depune concluzii scrise şi acte în 
circumstanţiere. 

Procurorul îşi menţine concluziile puse anterior în ceea ce priveşte cererea de 
schimbare de încadrare juridică. 

Inculpatul Prisecaru Ioan arată că este de 40 de ani în vamă, nu a avut 
sancţiuni profesionale, a venit de la aeroport la Moraviţa, nu a participat efectiv la 
control, s-a pensionat în anul 2011. 

62. Pentru inculpatul Ţăpârdea Andrei, avocat Mişea Eugen arată că 
inculpatul a făcut parte din compartimentul CIT, a lucrat pe 2 linii principale maşini 
furate şi terorism, nu făcea control documente. Inculpatul nu avea cum să adere la 
grup sau să ia mită, nu avea tangenţă cu ce se întâmplă în punct. Achiesează la tot 
ceea ce s-a spus despre grup infracţional, luare de mită şi schimbări de încadrări 
juridice. Cu privire la luarea de mită arată că faptele nu s-au comis pentru că nu sunt 
probate. Înregistrările telefonice nu au nici o relevanţă, iar din înregistrările 
ambientale nu rezultă că inculpatul ar fi luat vreo sumă de bani. Pe latură civilă 
solicită respingerea acţiunii civile ca nedovedită. În concluzie solicită achitarea 
inculpatului pentru infracţiunea de aderarea la grup infracţional organizat în temeiul 
art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.a) C.p.p. şi pentru infracţiunea de luare de mită 
în temeiul art. 11 punct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.d) C.p.p. În subsidiar, având în 
vedere conduita inculpatului, circumstanţele personale, solicită aplicarea unei 
pedepse orientată spre minimul special cu suspendarea executării pedepsei. Depune 
concluzii scrise şi acte în circumstanţiere. 

Inculpatul Ţăpârdea Andrei arată că lucra ca agent la CIT, făcea acte 
premergătoare dosarelor penale, a fost numit acolo, nu s-a dus de bună voie, nu a 
putu să facă un grup cu persoane pe care nu le cunoştea, nu i-a văzut pe colegii de 
la vamă, nu-i cunoştea, activitatea sa era la 2-3 km de frontieră, nu a pretins sume 
de bani acolo unde lucra. Lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei. 
 

CURTEA, 
 

Având în vedere complexitatea cauzei, din lipsă de timp pentru deliberare, 
 

D I S P U N E: 
 

Amână pronunţarea la data de 31.01.2014. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.01.2014. 
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