
Având în vedere şi Hotărârea nr. 59 din data de 13.10.2014 a Parlamentului
României  – Camera Deputaţilor  privind cererea de urmărire penală a domnului
Valerian Vreme fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru
al Cmerei Deputaţilor,

Având  în  vedere  adresele  Administraţiei  Prezidenţiale  –  Cancelaria
Preşedintelui nr. 2086, nr. 2088, nr. 2090, nr. 2092, respectiv nr. 2094 din data de 2
octombrie 2014, având ca obiect cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de
Ţicău  Adriana,  Sandu  Gabriel,  Funeriu  Petru  –  Daniel,  Atanasiu  Alexandru,
Tănăsescu Mhai Nicolae
 

 
 

EXPUNEM URMĂTOARELE
 

 
1. Gheorghe   Ștefan   –   pentru   săvârșirea   infracțiunilor   trafic   de

influență prev. de  art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen.
și spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002,
ambele  cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. şi art. 5 C pen.

 

constând în aceea că, în anul 2009, perioadă în care exercita funcţia de
primar al mun.  Piatra Neamţ, în baza înţelegerii  prealabile cu Dorin
Cocoş, inc. Gheorghe Ştefan a pretins şi primit de la (…)şi (...) suma de
3.996.360 euro pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu,
precum şi  asupra  altor  persoane  din  Guvern şi  respectiv  din  cadrul
Ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a
asigura firmelor susţinute de (...) adjudecarea contractului de licenţiere
Microsoft din anul 2009. Sumele de bani au fost transferate în contul
firmei DD LAND OIL CORPORATE LTD – firmă aparţinând lui (...),
persoană ce face parte din cercul  relaţional al inculpatului Gheorghe
Ştefan şi care a acceptat tranzacţionarea acestei sume prin contul DD
LAND OIL CORPORATE LTD la solicitarea lui (...), un alt apropiat al
inculpatului  Gheorghe  Ştefan.  La  baza  plăţilor  au  stat  contracte
comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de
a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.
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Faptele  inculpatului  Gheorghe  Ştefan  sunt  dovedite  cu  următoarele
mijloace de probă:

 

1. Denunţul formulat de (...) la data de , din conţinutul căruia rezultă că
(…)

 

2. Declaraţia  martorului  (...) din  data  de  10.10.2014  din  cuprinsul  căreia
rezultă că, în primăvara anului 2009, urmare a discuţiilor purtate cu (...)  s-a
deplasat la biroul lui Dorin Cocoş pentru a discuta cu acesta posibilitatea
reînnoirii  contractului  de  licenţiere  şi  a  constat  că  aici  îl  aşteptau  Dorin
Cocoş, Gheorghe Ştefan şi ministrul comunicaţiilor, Gabriel Sandu. Martorul
susţine că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceştia în
cadrul cărora au fost formulate anumite pretenţii băneşti pe care trebuia să le
onoreze în  situaţia  în  care  dorea să  obţină  încheierea contractului  pentru
încheierea de licenţe. Martorul susţine că pentru efectuarea plăţii sumelor
pretinse  de  Cocoş  Dorin  –  circa  9.000.000  de  euro,  Sandu  Gabriel  –
2.700.000 euro, Gheorghe Ştefan – 3.996.360 euro, a3.996.360 euro (...) a
înfiinţat  firma  Barringwood  Investment  Limited,  în  contul
căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menţionate mai sus.

 

3. Declara ia  martorului  (...)ț din  care  rezultă  că  Gheorghe  Ştefan  şi  Dorin
Cocoş  şi-au  exercitat  influenţa  asupra  miniştrilor  Gabriel  Sandu,  (…),
Valerian Vreme şi respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii având ca
lider  firma D-CON.NET,  iar  după  cesionarea  contractului  către  (…)  , D-
CON.NET a  încasat  preţul  şi  a  plătit  mita  cerută  de  oficialităţi  prin
intermediul unor societăţi de tip OFF-SHORE.

 
1. Declaraţia martorului (…) din data de 28 iulie 2014 din conţinutul

căreia   rezultă   că,   în   cursul   anului   2008   sau   2009,   în   contextul
finalizării  contractului  dintre Guvernul  României  şi  Microsoft,   (...)  a
apelat  la (...), despre care era cunoscut că avea o relaţie bună  cu
Dorin   Cocoş   pentru   al   susţine   în   cadrul   licitaţiei   ce   urma   a   se
realiza.  Martorul susţine că (...) a intermediat legătura dintre (...) şi

STIR
IP

ESURSE.R
O

http://d.con.net.ag/
http://d-con.net/
http://d-con.net/
http://d-con.net/


Dorin Cocoş, în perioada respectivă fiind organizate diverse întâlniri
între (...) şi Gabriel Sandu, fie la Ministerul Comunicaţiilor, fie în alte
locaţii.  Martorul (...) a declarat că aceste întâlniri au fost intermediate
de  Dorin  Cocoş,   la   unele  dintre  acestea  participând  şi  Gheorghe
Ştefan,   „despre  care  se   discuta   că      avea  o  oarecare  autoritate
asupra   lui   Gabriel   Sandu.” Ulterior   adjudecării   licitaţiei   de   către
firma D.Con.Net., martorul susţine că Dorin Cocoş a stabilit modul
în   care   trebuie   distribuite   sumele   transferate   de
la D.Con.Net către   Barringwood   Investment   Ltd., printre
beneficiarii   acestor   sume   regăsinduse   Gabriel   Sandu,   Gheorghe
Ştefan, Dorin Cocoş, (...), Nicolae Dumitru. Firmele în care urma să
se facă plata au fost indicate lui (...) de fiecare dintre persoanele mai
sus menţionate,  la fel şi  persoanele de contact.  Cu privire la plata
efectuată către Nicolae Dumitru  (sau firma acestuia) se arată că a
fost făcută în considerarea faptului că dânsul a emis o scrisoare de
garanţie absolut necesară contractului. Cu privire la sumele remise lui
Dorin Cocoş  se arată  că  au fost  în cea mai mare parte remise  în
numerar, banii fiind retraşi numerar din Elveţia de (...) şi înmânaţi
personal de acesta lui Dorin Cocoş.

    

2. Declaraţia martorului  (...) din care  rezultă  că  (...)  beneficia  de sprijinul
ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relaţiilor cu Dorin Cocoş şi Gheorghe
Ştefan.  Se  arată  în  declaraţie  că  licitaţia  din  anul  2009  a  fost
organizată  pentru  a  se  crea  o  aparenţă  de  legalitate  şi  întrucât  „(...)nu  a
reuşit  să  determine  primul  - ministru  de  la  acea  vreme  să
aprobe  încredinţarea directă a acestui contract către firma D.Con-Net.”

 
1. Declaraţia martorului (...) din cuprinsul căreia rezultă că a acceptat

ca   tranzacţiile   cu   firma Barringwood   Investment   Ltd.   Să   se
realizeze prin firma DD LAND OIL CORPORATE LTD la solicitarea
lui (...), un apropiat al lui Gheorghe Ştefan, fost consilier al acestuia la
Primăria Piatra Neamţ.

 

STIR
IP

ESURSE.R
O

http://d.con.net/
http://d.con.net/


1. Procesul   verbal   de   confruntare   dintre  inculpatului   Gheorghe
Ştefan şi  martorul (...) (cu precizarea că  această  confruntare a
fost efectuată la solicitarea inculpatului (…)

 
Probatoriul  testimonial  se  coroborează  cu  înscrisurile  şi  respectiv  cu

extrasele de cont, astfel:
 

 La   data   de   19.10.2009,  firma DCON.NET a   încheiat
cu Barringwood   Investment   Ltd un   contract   ce   atestă  operațiuni
comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru
noua   versiune   software,   service   pentru   versiunea   soft   existentă,
servicii   de   urgență   pentru   „București,   Muntenia,   Transilvania,
Moldova”, în valoare de circa18.153.058 euro.

 Barringwood  Investment  Ltd  a  încheiat  cu  firma DD  LAND  OIL
CORPORATE LTD un contractul de suport tehnic şi consultanţă în valoare
de  3.996.360  de  euro,  iar  în  baza  acestui  contract  a  emis  două  facturi:
invoice (…) din data de 09.11.2009 în valoare de 1.664.100 euro şi invoice
(…) în valoare de 2.332.260 euro.

 Din contul DD LAND OIL CORPORATE LTD au fost efectuate plăţi către
S.C.  The  Studio  SRL,  S.C.  Authentic  Travel  &  Management  S.A.,  S.C.
Stedax  International  SRL,  S.C.  Elcopet  Serv  SRL,  S.C.  Euroconsulting
Expert KSRY SRL, Explorer Corporated Limited, SC C&C Business Idea
Style SRL, Hypros Accounting Limited,  Lightson Industries  Limited ş.a.,
tranzacţiile efectuate neavând la bază documente justificative.

 

(…)  Prin  Ordonan a  din  data  de  27.10.2014  s-a  dispusț  efectuarea  în
continuare  a  urmăririi  penale  faţă  de  suspectul GHEORGHE

TEFANȘ  pentru săvâr irea infrac iunilor deș ț  trafic de influen ă prev. de art. 6ț
din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen. i spălare de bani prev. de art. 29ș
alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, ambele  cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen.
şi  art.  5  C  pen.,  urmărirea  penală  cu  privire  la  faptă  fiind  dispusă  prin
Ordonanţa din data de 11.06.2014.

Prin Ordonanţa din data de 27.10.2014 faţă de acesta a fost pusă în mişcare
acţiunea penală pentru aceleaşi infracţiuni.
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Prin  Ordonanţa  din  data  de  28.10.2014,  s-a  dispus  reţinerea  inculpatului
Gheorghe  Ştefan  pentru  pe  o  durată  de  24  ore,  începând  de  la  data  de
28.10.2014, ora 2,50, până la data de 29.10.2014, ora  2,50.

 

 

1. Cocoş Dorin – pentru săvârșirea infracțiunilor trafic de influență
prev. de  art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen. și spălare
de   bani   prev.   de   art.   29   alin.   1   lit.   b   din   Legea   656/2002,
ambele  cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. şi art. 5 C pen.

 

constând în aceea că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu inc.
Gheorghe Ştefan şi inc. Sandu Gabriel, a pretins de la (...) şi (...) suma
de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe
Ştefan,  suma  de  2.700.000  de  euro  pentru  ministrul  Gabriel  Sandu,
toate acestea pentru a-şi  exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu,
precum şi  asupra  altor  persoane  din  Guvern şi  respectiv  din  cadrul
Ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a
asigura firmelor susţinute de (...) adjudecarea contractului de licenţiere
Microsoft din anul 2009. Inculpatul a primit de la (...) prin intermediul
lui (...) suma de 9.000.000 USD.

Sumele  de  bani  au  fost  transferate  din  contul  D-CON.NET în
contul Barringwood Investment Ltd (societate controlată de (...),(…) şi (...)),
de unde suma de 3.996.360 euro a fost transferată în contul DD LAND OIL
CORPORATE  LTD,  suma  de  2.700.000  euro  în  contul  firmei  ESSIM
PARTNERS CORPORATION, iar suma de 9.000.000 de euro a fost retrasă
numerar de (...) şi remisă lui Dorin Cocoş. La baza plăţilor au stat contracte
comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a
disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.

În  luna  decembrie  2011,  Coco  Dorin  a  mai  primit  de  la  (...)  suma  deș
500.000  de  euro.  În  luna  septembrie  2014,  după  ce  au  apărut  în  presă
primele  informaţii  cu  privire  la  dosarul  187/P/2013,  Dorin  Cocoş  i-a
solicitat lui (...) să semneze  un număr de 21 de chitanţe prin care să ateste în
mod  nereal  că  i-a  fost  restituită  suma  de  210.000  euro.  Chitanţele erau
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antedatate şi atestau în mod nereal, faptul că (...) ar fi primit de la Dorin
Cocoş  la  anumite  intervale  de  timp,  următoarele  sume  de
bani: 18.04.2013 – suma de  44.600 RON; 28.04.2013 –  suma de  44.500
RON;

22.05.2013 – suma de 44.100 RON; 10.06.2013 –  suma de 43.900 RON;
27.06.2013 –  suma de 44.500 RON; 30.07.2013 –  suma de 43.900 RON;
29.08.2013 -   suma de 44.400 RON; 12.09.2013 –  suma de 44.800 RON;
27.09.2013 –  suma de 44.600 RON;

18.10.2013 –  suma de 44.500 RON; 28.10.2013 –  suma de 44.400 RON;
28.11.2013 –   suma de 44.300 RON; 18.12.23013 – suma de 44.700 RON;
24.01.2014 –  suma de 45.200 RON;08.02.2014 –   suma de 44.800 RON;
24.02.2014 –   suma de 45.100 RON; 10.03.2014 –   suma de 45.000 RON;
18.03.2014 –    suma de 45.000 RON; 12.05.2014 –    suma de 44.300 RON;
08.07.2014 –     suma de 44.900 RON.

(…)

Examinând chitanţele se poate observa că acestea sunt semnate de Cocoş
Dorin cu pixuri având pastă diferită. Faptul că chitanţele erau antedatate
şi erau semnate  cu instrumente scripturale de culoare diferită, coroborat cu
împrejurările  în  care  Cocoş  Dorin  i-a  solicitat  lui  (...)  semnarea
chitanţelor conduc în mod cert la concluzia că cele 5 pixuri ridicate la
percheziţie  fuseseră  puse  la  dispoziţie  de  Cocoş  Dorin  pentru  ca
semnarea  chitanţelor de  către  acesta  să  se  efectueze  de  asemenea  cu
instrumente  de culoare diferită.  Modalitatea  de  întocmire  şi  semnare  a
chitanţelor denotă caracterul fraudulos al acestora, intenţia lui Cocoş Dorin
fiind aceea de a asigura o aparenţă de legalitate sumelor de bani pretinse şi
primite pentru traficul de influenţă exercitat. Contractul de împrumut semnat
de  (...)  (...)  şi  Cocoş  Dorin,  contractat  datat  03.11.2011,  are  ca  obiect
acordarea  unui  împrumut  de  500.000  euro  pe  o  perioadă  de  10  ani,  cu
posibilitatea  prelungirii  termenului  prin  act  adiţional,  cu  precizarea  că
sumele  nu  sunt  purtătoare  de  dobândă.  Condiţiile  contractuale  vin  de
asemenea în susţinerea  tezei privind fictivitatea acestui împrumut.

 

Faptele inculpatului Cocoş Dorin sunt dovedite cu următoarele mijloace de
probă:
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1.       Denunţul formulat de (...) la data de 25.08.2014.

2.       Declaraţia martorului (...) din data de 10.10.2014  din cuprinsul căreia
rezultă că, în primăvara anului 2009, urmare a discuţiilor purtate cu (...)  s-a
deplasat  la biroul lui Dorin Cocoş pentru a discuta cu acesta posibilitatea
reînnoirii  contractului  de  licenţiere  şi  a  constat  că  aici  îl  aşteptau  Dorin
Cocoş, Gheorghe Ştefan şi ministrul comunicaţiilor, Gabriel Sandu. Martorul
susţine că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceştia în
cadrul în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenţii băneşti pe care
trebuia  să  le  onoreze  în  situaţia  în  care  dorea  să  obţină  încheierea
contractului  pentru  încheierea  de  licenţe.  Martorul  susţine  că  pentru
efectuarea plăţii sumelor pretinse de Cocoş Drin – circa 9.000.000 de euro,
Sandu Gabriel – 2.700.000 euro, Gheorghe Ştefan – 3.996.360 euro, (...) a
înfiinţat  firma  Barringwood  Investment  Limited,  în  contul
căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menţionate mai sus.

 

3.       Declara ia martorului (...)din care rezultă că Gheorghe Ştefan şi Dorinț
Cocoş  şi-au  exercitat  influenţa  asupra  miniştrilor  Gabriel  Sandu,  (…),
Valerian Vreme şi respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii având ca
lider  firma D-CON.NET,  iar  după  cesionarea  contractului  către(…), D-
CON.NET a  încasat  preţul  şi  a  plătit  mita  cerută  de  oficialităţi  prin
intermediul unor societăţi de tip OFF-SHORE.

 

4.       Declaraţia  martorului  (...)  din  data  de  28 iulie  2014 din  conţinutul
căreia  rezultă că,  în  cursul  anului  2008 sau 2009,  în contextul  finalizării
contractului  dintre  Guvernul  României  şi  Microsoft,  (...)  a  apelat  la  (...),
despre care era cunoscut că avea o relaţie bună cu Dorin Cocoş pentru a-l
susţine în cadrul licitaţiei ce urma a se realiza.  Martorul susţine că (...) a
intermediat legătura dintre (...) şi Dorin Cocoş, în perioada respectivă fiind
organizate  diverse  întâlniri  între  (...)  şi  Gabriel  Sandu,  fie  la  Ministerul
Comunicaţiilor, fie în alte locaţii.  Martorul (...) a declarat că aceste întâlniri
au fost intermediate de Dorin Cocoş, la unele dintre acestea participând  şi
Gheorghe  Ştefan,  „despre  care  se  discuta  că  avea  o  oarecare  autoritate
asupra  lui  Gabriel  Sandu.”  Ulterior  adjudecării  licitaţiei  de  către
firma D.Con.Net., martorul susţine că Dorin Cocoş a stabilit modul în care
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trebuie  distribuite  sumele  transferate  de  la D.Con.Net către  Barringwood
Investment  Ltd.,  printre  beneficiarii  acestor  sume  regăsindu-se  Gabriel
Sandu,  Gheorghe Ştefan,  Dorin Cocoş,  (...),  Nicolae Dumitru.  Firmele  în
care urma să se facă plata au fost indicate lui (...) de fiecare dintre persoanele
mai  sus  menţionate,  la  fel  şi  persoanele  de  contact.  Cu  privire  la  plata
efectuată către Nicolae Dumitru  (sau firma acestuia) se arată că a fost făcută
în considerarea  faptului  că  dânsul  a  emis  o scrisoare de  garanţie  absolut
necesară contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocoş se arată
că  au  fost  în  cea  mai  mare  parte  remise  în  numerar,  banii  fiind  retraşi
numerar din Elveţia de (...) şi înmânaţi personal de acesta lui Dorin Cocoş.

         

5.       Declaraţia  martorului  (...)  din  care  rezultă  că  (...)  beneficia  de
sprijinul ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relaţiilor cu Dorin Cocoş şi
Gheorghe  Ştefan.  Se  arată  în  declaraţie  că  licitaţia  din  anul  2009  a  fost
organizată  pentru  a  se  crea  o  aparenţă  de  legalitate  şi  întrucât  „(...)nu  a
reuşit  să  determine primul  -  ministru  de  la  acea  vreme  să
aprobe  încredinţarea directă a acestui contract către firma D.Con-Net.”

 

 

7.       Probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile şi respectiv cu
extrasele  de  cont.  Astfel,  la  data  de  19.10.2009,  firma D-CON.NET a
încheiat  cu  Barringwood Investment  Ltd  un contract  ce  atestă  opera iuniț
comerciale fictive: instalarea noii versiuni software, upgrades pentru noua
versiune software, service pentru versiunea soft existentă, servicii de urgen ăț
pentru  „Bucure ti,  Muntenia,  Transilvania,  Moldova”,  în  valoare  deș
circa18.153.058 euro.

La  rândul  său  BARRINGWOOD  INVESTMENT  LIMITED  a  încheiat
contracte  de  asisten ă  tehnică  ce  atestă  opera iuni  comerciale  fictive  cuț ț
următoarele firme:

-         SERVICES  INCORPORATED  –  contract  semnat  la  data  de
29.11.2009, în valoare de 658.021 euro,

-         DD LAND OIL CORPORATED LIMITED – contract în valoare de
3.996.360 euro,
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-         ESSIM  PARTENRS  CORPORATION  –  contract  în  valoare  de
2.700.000 de euro, semnat la data de 15.09.2009.

 

8. Din discuţiile dintre inc. Cocoş Dorin şi (...), rezultă că inculpatul Cocoş
Dorin  i-a  solicitat  acestuia  semnarea  chitanţelor  antedatate  deşi  realiza
caracterul fraudulos al acestora:

 

 

 procesul   verbal  de   redare  a  discuţiilor  dintre  Cocoş  Dorin   şi   (...),
discuţii înregistrate ambiental (…)

 

 procesul verbal de redare a discuţiilor dintre Cocoş Dorin şi (...), discuţii
înregistrate ambiental

 
(…)
 

Prin Ordonan a din data de 27.10.2014 s-a dispus efectuarea în continuare aț
urmăririi  penale  faţă  de  suspectul  GHEORGHE  TEFAN  pentru  săvâr ireaȘ ș
infrac iunilor de trafic de influen ă prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291ț ț
C  pen.  i  spălare  de  bani  prev.  de  art.  29  alin.  1  lit.  b  din  Legea  656/2002,ș
ambele  cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. şi art. 5 C pen., urmărirea penală cu
privire la faptă fiind dispusă prin ordonanţa din data de 11.06.2014.

Prin Ordonanţa din data de 27.10.2014 faţă de acesta a fost pusă în mişcare
acţiunea penală pentru aceleaşi infracţiuni.

Prin  Ordonanţa  din  data  de  28.10.2014,  s-a  dispus  reţinerea  inculpatului
Gheorghe Ştefan pentru  pe o durată de 24 ore, începând de la data de 28.10.2014,
ora 2,50, până la data de 29.10.2014, ora  2,50.
 
 

1. SANDU GABRIEL pentru următoarele infracţiuni:
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 luare de mită prev. de art. 7 din Legea 78/2000 și art. 289 C pen.,
cu aplicarea art. 35 alin. 1 C pen. (două acte materiale),

 spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. i art. 5 C pen, constând înș
aceea că:

 în  anul  2008,  ministrul  Gabriel  Sandu  (ministrul  Comunicaţiilor  şi  al
Societăţii Informaţionale) a pretins de la firma Fujitsu Siemens Computers,
prin intermediul avocatului (...), suma de 1.800.000 de euro pentru a aproba
efectuarea plăţii aferente actului adiţional nr. 4, pentru a trece cu vederea
deficienţele constatate şi pentru a obţine suplimentarea bugetului.

 în anul 2009, în calitate de ministru al MCSI, a pretins şi primit de la  (...) şi
(...)suma de 2.700.000 de euro pentru a asigura încheierea  contractului de
închiriere de licenţe Microsoft şi  a actelor adiţionale la acesta cu  firmele
susţinute de (...). Suma de bani pretinsă a fost transferată la solicitarea sa în
contul firmei ESSIM PARTNERS Ltd. pe care o controla prin intermediul
lui (...), în baza unor contracte de consultanţă ce atestă operaţiuni comerciale
fictive.

 

Faptele inculpatului Sandu Gabriel sunt dovedite cu următoarele mijloace de
probă:

 

1.       Denunţul formulat de (...) la data de la data de 25.08.2014.

2.       Declaraţia martorului (...) din data de 10.10.2014  din cuprinsul căreia
rezultă că, în primăvara anului 2009, urmare a discuţiilor purtate cu (...)  s-a
deplasat  la biroul lui Dorin Cocoş pentru a discuta cu acesta posibilitatea
reînnoirii  contractului  de  licenţiere  şi  a  constat  că  aici  îl  aşteptau  Dorin
Cocoş, Gheorghe Ştefan şi ministrul comunicaţiilor, Gabriel Sandu. Martorul
susţine că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceştia în
cadrul în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenţii băneşti pe care
trebuia  să  le  onoreze  în  situaţia  în  care  dorea  să  obţină  încheierea
contractului  pentru  încheierea  de  licenţe.  Martorul  susţine  că  pentru
efectuarea plăţii sumelor pretinse de Cocoş Dorin – circa 9.000.000 de euro,
Sandu Gabriel – 2.700.000 euro, Gheorghe Ştefan – 3.996.360 euro, (...) a
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înfiinţat  firma  Barringwood  Investment  Limited,  în  contul
căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menţionate mai sus.

 

3.       Declara ia martorului (...)din care rezultă că Gheorghe Ştefan şi Dorinț
Cocoş  şi-au  exercitat  influenţa  asupra  miniştrilor  Gabriel  Sandu,  (...),
Valerian Vreme şi respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii având ca
lider  firma D-CON.NET,  iar  după  cesionarea  contractului  către(…)  , D-
CON.NET a  încasat  preţul  şi  a  plătit  mita  cerută  de  oficialităţi  prin
intermediul unor societăţi de tip OFF-SHORE.

 

4.       Declaraţia  martorului  (...)  din  data  de  28 iulie  2014 din  conţinutul
căreia  rezultă că,  în  cursul  anului  2008 sau 2009,  în contextul  finalizării
contractului  dintre  Guvernul  României  şi  Microsoft,  (...)  a  apelat  la  (...),
despre care era cunoscut că avea o relaţie bună cu Dorin Cocoş pentru a-l
susţine în cadrul licitaţiei ce urma a se realiza.  Martorul susţine că (...) a
intermediat legătura dintre (...) şi Dorin Cocoş, în perioada respectivă fiind
organizate  diverse  întâlniri  între  (...)  şi  Gabriel  Sandu,  fie  la  Ministerul
Comunicaţiilor, fie în alte locaţii.  Martorul (...) a declarat că aceste întâlniri
au fost intermediate de Dorin Cocoş, la unele dintre acestea participând  şi
Gheorghe  Ştefan,  „despre  care  se  discuta  că  avea  o  oarecare  autoritate
asupra  lui  Gabriel  Sandu.”  Ulterior  adjudecării  licitaţiei  de  către
firma D.Con.Net., martorul susţine că Dorin Cocoş a stabilit modul în care
trebuie  distribuite  sumele  transferate  de  la D.Con.Net către  Barringwood
Investment  Ltd.,  printre  beneficiarii  acestor  sume  regăsindu-se  Gabriel
Sandu,  Gheorghe Ştefan,  Dorin Cocoş,  (...),  Nicolae Dumitru.  Firmele  în
care urma să se facă plata au fost indicate lui (...) de fiecare dintre persoanele
mai  sus  menţionate,  la  fel  şi  persoanele  de  contact.  Cu  privire  la  plata
efectuată către Nicolae Dumitru  (sau firma acestuia) se arată că a fost făcută
în considerarea  faptului  că  dânsul  a  emis  o scrisoare de  garanţie  absolut
necesară contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocoş se arată
că  au  fost  în  cea  mai  mare  parte  remise  în  numerar,  banii  fiind  retraşi
numerar din Elveţia de (...) şi înmânaţi personal de acesta lui Dorin Cocoş.

         

5.       Declaraţia  martorului  (...)  din  care  rezultă  că  (...)  beneficia  de
sprijinul ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relaţiilor cu Dorin Cocoş şi
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Gheorghe  Ştefan.  Se  arată  în  declaraţie  că  licitaţia  din  anul  2009  a  fost
organizată  pentru  a  se  crea  o  aparenţă  de  legalitate  şi  întrucât  „(...)nu  a
reuşit  să  determine primul  -  ministru  de  la  acea  vreme  să
aprobe  încredinţarea directă a acestui contract către firma D.Con-Net.”

 

6. Declaraţia martorului (…) din cuprinsul căreia rezultă că , în luna august
sau  septembrie  a  anului  2009,  când  Gabriel  Sandu  deţinea  funcţia  de
ministru  al  Comunicaţiilor,  acesta  l-a  contactat  telefonic  pe  (...)  şi  i-a
solicitat  să  vină  la  el  la  birou  cu  paşaportul.  La  câtva  timp,  (...)  a  fost
contactat telefonic de către Gabriel Sandu care i-a spus că va fi căutat de o
persoană din partea lui care să-i spună că a cumpărat bilete de avion  şi care
îi va comunica data când vor pleca din ţară.

(...) şi (…) s-au deplasat împreună la Zurich , unde pe numele lui (...) a fost
înfiinţată o societate de tip OFF-SHORE. În următoarea perioadaă au avut
loc mai multe deplasări la Zurich în cadrul cărora (...) a semnat documente
de plată pentru sume cuprinse între 50.000 de euro şi 300.000 de euro. Tot
din declaraţia martorului rezultă că  (...) a mai făcut o deplasare la Zurich
împreună cu Gabriel  Sandu când acesta  i-a  solicitat  să  scoată  din contul
Essim  Partners   suma  de  40.000  euro.  Declaraţia  martorului  (…)  se
coroborează cu declaraţia martorului (...).

 

7.       Probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile şi respectiv cu
extrasele de cont, astfel:

 

 La  data  de  19.10.2009,  firma D-CON.NET a  încheiat  cu  Barringwood
Investment Ltd un contract ce atestă  opera iuni comerciale fictive: instalareaț
noii  versiuni  software,  upgrades  pentru  noua  versiune  software,  service
pentru  versiunea  soft  existentă,  servicii  de  urgen ă  pentru  „Bucure ti,ț ș
Muntenia, Transilvania, Moldova”, în valoare de circa18.153.058 euro.

 

 Contractul de asistenţă încheiat de Bell Comunication Limited cu (…) SPRL
în valoare de 1.800.000 de euro;
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 Contractele  încheiate  de  (…)  Limited  (…)  Law  Firm  la  datele  de
11.03.2010,  24.03.2010, 30.03.2010.

 

          8.  Procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice

          Din  cuprinsul  discuţiilor  telefonice  rezultă  că  inculpatul  Sandu
Gabriel  rezultă  că urma să  îi  ceară lui  (…) să  mai  emită  o  factură,
existând  indicii  că  se  discută  despre  sume  de  bani  ce  trebuiau
transfertate din off-shore.

 Convorbirea din (…) dintre  SANDU GABRIEL şi o persoană neidentificată
(…)

 Convorbirea  din  data  de  (…)  dintre  SANDU  GABRIEL  şi  o  persoană
neidentificată:

 

(…)

 

d. Dumitru Nicolae - pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

 

-  trafic de influen ă prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 Cț
pen.

 -  spălare  de  bani  prev.  de  art.  29  alin.  1  lit.  b  din  Legea  656/2002,
ambele  cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. şi art. 5 C pen.,

 

constând în aceea că, a pretins i primit de la (...), prin virament în contul firmeiș
Running Total  Group pe care o controlează, suma totală de 7,65 milioane USD
pentru  a  influen a  decizia  lui  erban  Mihăilescu  –  ministru  coordonator  alț Ș
Secretariatului General al Guvernului, Nica Dan -  ministru al Comunica iilor iț ș
Societă ii Informa ionale, a altor membrii ai Guvernului i func ionari din cadrulț ț ș ț
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Ministerelor implicate pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers Austria
GesmbH încheierea contractului de licen iere Microsoft. Sumele de bani pretinseț
au  fost  transferate  în  contul Running  Total  Group  în  baza  unor  contracte  de
consultanţă ce atestă operaţiuni comerciale fictive.

 

În  anul  2003,  (...),  reprezentant  al  firmei  Fujitsu  Siemens  Computers  în
România a identificat o oportunitate de afaceri în distribuirea de licenţe Microsoft
către  Guvernul  României,  sens  în  care  a  cooptat  în  această  afacere  mai  multe
persoane  ce  aveau  posibilitatea  să  înlesnească  încheierea  şi  respectiv  derularea
contractului prin susţinerea financiară pe care o puteau acorda sau prin influenţa pe
care  o  aveau  direct  sau  indirect  asupra  unor  oameni  politici  sau  asupra  unor
membrii ai Guvernului. Astfel, în această afacere au fost cooptaţi:

 (…)
 (…)

 (…)

 (…)

  (...)

 (…).

 (…)

 Nicolae Dumitru – care trebuia să îşi exercite influenţa asupra unor membrii
ai Guvernului pentru a obţine încheierea contractului – Şerban Mihăilescu,
Nica Dan.

Pentru  obţinerea  unui  profit  substanţial,  care  să  asigure  şi  plata  sumelor
pretinse de persoanele  implicate  a  fost  încheiat  un singur contract  pentru
administraţia publică şi astfel, în funcţie de numărul de licenţe achiziţionat,
preţul era unul care permitea plata comisioanelor prin cuantumul discountu-
lui acordat (între 47 şi 60% raportat la preţul de listă).

Discount-ul  primit  a  fost  utilizat  pentru  plata  comisioanelor  pretinse  de
miniştri şi alte persoane implicate, iar diferenţa a fost împărţită de (...) cu alţi
funcţionari ai Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH.

Pentru  a- i  exercita  influen a  asupra  lui  erban  Mihăilescu  -  ministruș ț Ș
coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Dan Nica – ministru al
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Comunica iilor i Tehnologiei Informa ilor, precum i asupra altor membriiț ș ț ș
ai Guvernului în vederea încheierii i derulării contractului de licen iere cuș ț
firma  Fujitsu  Siemens  Computers  Austria  GesmbH,  Dumitru  Nicolae  a
pretins de la (...) i (...) un procent de circa 15% din valoarea contractului.ș

Astfel, din contul Fujitsu Siemens Computers a fost plătită în contul firmei
Profinet, suma de circa 20.000.000 USD. Din contul firmei Profinet, pe
care  erau  împuterniciţi(…),  (...)  şi  (...),  au  fost  efectuate  plăţi
către Slytherin  Marketing  Ltd,  iar  de  aici  către următoarele
firme/persoane:

 Running Toatal  Group Ltd.  –  firmă  controlată  de Nicolae Dumitru,
circa 7.500.000 USD, 

 Nero Invest – suma de 450.000 USD.

 Menedil Associated SA – firmă controlată de (…), circa 1.250.000 USD

 Zonko Overseas Ltd. – firmă controlată de(…), circa 5.000.000 USD

 Atlantis AG – firmă controlată de (…) , circa 900.000 USD

 (…) – 440.000 USD

 (...)  - 3.200.000 USD.

 

Faptele inculpatului Dumitru Nicolae sunt dovedite cu următoarele mijloace
de probă:

 

1.       Denunţul formulat de (...) la data de 25.08.2014.

2.       Declaraţia martorului (...) din data de 10.10.2014  din cuprinsul căreia
rezultă că, în primăvara anului 2009, urmare a discuţiilor purtate cu (...)  s-a
deplasat  la biroul lui Dorin Cocoş pentru a discuta cu acesta posibilitatea
reînnoirii  contractului  de  licenţiere  şi  a  constat  că  aici  îl  aşteptau  Dorin
Cocoş, Gheorghe Ştefan şi ministrul comunicaţiilor, Gabriel Sandu. Martorul
susţine că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceştia în
cadrul în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenţii băneşti pe care
trebuia  să  le  onoreze  în  situaţia  în  care  dorea  să  obţină  încheierea
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contractului  pentru  încheierea  de  licenţe.  Martorul  susţine  că  pentru
efectuarea plăţii sumelor pretinse de Cocoş Dorin – circa 9.000.000 de euro,
Sandu Gabriel – 2.700.000 euro, Gheorghe Ştefan – 3.996.360 euro, (...) a
înfiinţat  firma  Barringwood  Investment  Limited,  în  contul
căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menţionate mai sus.

 

3.       Declara ia martorului (...)din care rezultă că Gheorghe Ştefan şi Dorinț
Cocoş  şi-au  exercitat  influenţa  asupra  miniştrilor  Gabriel  Sandu,  (...),
Valerian Vreme şi respectiv Petru Funeriu pentru a sigura asocierii având ca
lider  firma D-CON.NET,  iar  după  cesionarea  contractului  către  (...), D-
CON.NET a  încasat  preţul  şi  a  plătit  mita  cerută  de  oficialităţi  prin
intermediul unor societăţi de tip OFF-SHORE.

 

4.       Declaraţia  martorului  (...)  din  data  de  28 iulie  2014 din  conţinutul
căreia  rezultă că,  în  cursul  anului  2008 sau 2009,  în contextul  finalizării
contractului  dintre  Guvernul  României  şi  Microsoft,  (...)  a  apelat  la  (...),
despre care era cunoscut că avea o relaţie bună cu Dorin Cocoş pentru a-l
susţine în cadrul licitaţiei ce urma a se realiza.  Martorul susţine că (...) a
intermediat legătura dintre (...) şi Dorin Cocoş, în perioada respectivă fiind
organizate  diverse  întâlniri  între  (...)  şi  Gabriel  Sandu,  fie  la  Ministerul
Comunicaţiilor, fie în alte locaţii.  Martorul (...) a declarat că aceste întâlniri
au fost intermediate de Dorin Cocoş, la unele dintre acestea participând  şi
Gheorghe  Ştefan,  „despre  care  se  discuta  că  avea  o  oarecare  autoritate
asupra  lui  Gabriel  Sandu.”  Ulterior  adjudecării  licitaţiei  de  către
firma D.Con.Net., martorul susţine că Dorin Cocoş a stabilit modul în care
trebuie  distribuite  sumele  transferate  de  la D.Con.Net către  Barringwood
Investment  Ltd.,  printre  beneficiarii  acestor  sume  regăsindu-se  Gabriel
Sandu,  Gheorghe Ştefan,  Dorin Cocoş,  (...),  Nicolae Dumitru.  Firmele  în
care urma să se facă plata au fost indicate lui (...) de fiecare dintre persoanele
mai  sus  menţionate,  la  fel  şi  persoanele  de  contact.  Cu  privire  la  plata
efectuată către Nicolae Dumitru  (sau firma acestuia) se arată că a fost făcută
în considerarea  faptului  că  dânsul  a  emis  o scrisoare de  garanţie  absolut
necesară contractului. Cu privire la sumele remise lui Dorin Cocoş se arată
că  au  fost  în  cea  mai  mare  parte  remise  în  numerar,  banii  fiind  retraşi
numerar din Elveţia de (...) şi înmânaţi personal de acesta lui Dorin Cocoş.
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5.       Declaraţia  martorului  (...)  din  care  rezultă  că  (...)  beneficia  de
sprijinul ministrului Gabriel Sandu ca urmare a relaţiilor cu Dorin Cocoş şi
Gheorghe  Ştefan.  Se  arată  în  declaraţie  că  licitaţia  din  anul  2009  a  fost
organizată  pentru  a  se  crea  o  aparenţă  de  legalitate  şi  întrucât  „(...)nu  a
reuşit  să  determine primul  -  ministru  de  la  acea  vreme  să
aprobe  încredinţarea directă a acestui contract către firma D.Con-Net.”

         

6.       Declaraţia inculpatului Dumitru Nicolae este contrazisă de decalaraţia
martorului   (…) din care rezultă că nu are cunoştinţă ca inculpatul să-i fi
remis sume de bani lui(…).

 

7.       Probatoriul testimonial se coroborează cu înscrisurile şi respectiv cu
extrasele de cont şi contractele încheiate de Running Total Group, astfel:

La data  de  22.01.2004, Profinet  Aktiengesellschaft  a  semnat  cu Slytherin
Markting  Ltd  contractul  de  consultan ă  nr.  2  potrivit  căruia  Profinetț
Aktiengesellschaft se angaja să asigure beneficiarului consultan ă i serviciiț ș
associate conform contractului i parteneriatului încheiat între „Principalulș
antreprenor” i beneficiar.ș

          Contractul depindea de semnarea de către „Principalul antreprenor”  a
unui  contract  cu  beneficiarul  i  semnarea  de  către  Profinetș
Aktiengesellschaft a unui contract cu privire la consultan ă i servicii.ț ș

          În situa ia în care aceste contracte nuț   erau semnate până la data de
30.06.2004, Profinet Aktiengesellschaft i Slytherin Markting Ltd în elegeauș ț
să rezilieze contractul fără nici o răspundere a păr ilor.ț

          Pre ul contractului a fost de 14.069.683 USD.ț

În anexa A la contract erau descrise serviciile contractate:

 Auditul infrastructurii HW şi SW a beneficiarului;
 Consultanţă în vederea îmbunătăţirii sistemului de securitate IT prin livrarea

către Beneficiar a unor patch-uri de securitate;
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 Design-ul procedurilor şi politicilor de securitate;

 Consultanţă pentru implementarea unui Help Desk capabil să ofere asistenţă
tehnică utilizatorilor Beneficiarului;

 Consultanţă,  asistenţă  tehnică  şi  traning  pentru  managementul
operaţiunilor  IT;

 Consultanţă privind transferul de know-how pentru platforme HW şi SW.

La  data  de  28.04.2004  a  fost  semnat  un  act  aditional  la  contractul  de
consultan ă  din  data  de  22.01.2004  prin  care  pre ul  a  fost  majorat  laț ț
15.525.000 USD.

La data  de 15.11.2004,  după semnaarea  actului  adi ional  la  contractul  deț
consultan ă dintreț  Fujitsu Siemens Computers  Austria GesmbH iș  Profinet
Aktiengesellschaft,  a  fost  semnat  Actul  aditional  nr.  2  la  contractul  de
consultan ă nr. 2/22.01.2004, prin care pre ul este majorat de la 15.525.000ț ț
USD la 22.726.557 USD.

Din verificările efectuate rezultă că la momentul încheierii contractului de
consultan ă dintre Profinet Aktiengesellschaft i Slytherin Markting Ltd eraț ș
în  curs  de  negociere  contractul  de  închiriere  licen e  Microsoft  de  cătreț
Guvernul României.

În  luna  aprilie  2004  a  fost  semnat  contractul  de  închiriere  de  licen eț
Microsoft  dintre  Gverul  României  iș  Fujitsu  Siemens  Computers  Austria
GesmbH  i  tot  atunci  a  fost  semnat  i  actul  adi ional  la  contractul  deș ș ț
consultan ă dintreț  Slytherin Markting Ltd iș  Running Total Group.

În luna noiembrie 2004 a fost semnat actul  adi ional nr. 1 la contractul deț
închiriere  de  licen e  i  tot  atunci  a  fost  semnat  i  actul  adi ional  nr.  2ț ș ș ț
la contractul de consultan ă dintreț  Slytherin Markting Ltd iș  Running Total
Group.

Din  verificările  efectuate  rezultă  că  serviciile  ce  au  făcut  obiectul
contractului  nu  au  fost  prestate.  Contractele  atestă  opra iuni  comercialeț
fictive  de  natură  a  disimula  foloasele  necuvenite  pretinse  i  primte  deș
Dumitru Nicolae i persoanele asupra cărora acesta i-a exercitat influen a.ș ș ț

Fictivitatea rela iilor  comerciale  dintre Slytherin Markting Ltd iț ș  Running
Total Group rezultă cu certitudine din probatoriul testimonial, documentele
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aferente derulării contractului de licen iere i cele aferente contractelor deț ș
consultan ă, precum i din auditul intern efectuat de firma Fujitsu Siemensț ș
Computers.

Din întâmpinarea (…) , rezultă că acesta a sus inut în fa a acestor autorită iț ț ț
că,  în  calitate  de  proprietar  al  firmei  Running  Total  Group,  firmă  ce  a
contribuit la consolidarea mediului de afaceri din România, fiind considerat
un lider de opinie în mediul econnomic, prin „re eaua extinsă de cunotin e aț ț
contribuit  la  încheierea  contractelor  dintre Fujitsu  Siemens  Computers
Austria GesmbH i statul român.ș

De asemenea,  în întâmpinarea depusă de Nicolae Dumitru prin apărătorul
său,  se  arată  că  suma  încasată  de  Running  Total  Group  de  la Slytherin
Markting Ltd reprezintă onorariul pentru intermedierea necesară încheierii
cu succes a contractului dintre Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH
i statul  român.  Se artă că firmaș  Profinet Aktiengesellschaft  a ob inut dinț

acest  contract  suma de 22,8 milioane  de dolari,  iar Running Total  Group
suma de 7,65 milioane de USD.

Având în vedere că  achizi iile de licen e ar fi trebuit să facă obiectul uneiț ț
proceduri de achizi ie publică, faptul  că nu au fost  identificate  demersuriț
legale  ale  numitului  Dumitru  Nicolae  pentru  promovarea  produselor
Microsoft,  sus inerea  acestuia  că  a  efectuat  o  activitate  de  intermediereț
constituie o recunoa tere a activită ii de trafic de influen ă.ș ț ț

Mai mult,  Microsft organiza încă din anul 2001 o puternică campanie de
promovare  a  produselor  Microsoft  prin  seminarii  i  prin  activitateaș
persoanelor din Microsoft România SRL.

În  concluzie, din  probele  administrate  în  cauză  rezultă  că  numitul
Dumitru Nicolae a pretins i primit de la (...), prin virament în contulș
firmei Running Total Group pe care o controlează, suma totală de 7,65
milioane  USD  pentru  a  influen a  decizia  lui  erban  Mihăilescu  –ț Ș
ministru coordonator al  Secretariatului  Generall  al  Guvernului,  Nica
Dan -  ministru al  Comunica iilor i  Societă ii  Informa ionale,  a altorț ș ț ț
membrii ai Guvernului i func ionari din cadrul Ministerelor implicateș ț
pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers  Austria GesmbH
încheierea contractului de licen iere Microsoț

 
*

STIR
IP

ESURSE.R
O



 
DESCIEREA PE LARG A FAPTELOR

 
 

Prin ordonanţa nr. 187/P/2013 din  data de 11.06.2014 s-a dispus începerea
urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de trafic  de influenţă prev.
de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C. pen., luare de mită prev. de
art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 C pen., dare de mită prev. de art. 6 din
Legea 78/2000 rap. la art. 290 C pen., abuz în serviciu prev. de art. 132 din Legea
78/2000 rap. la art. 297 C.pen. rap. la art. 309 C pen., cu aplic. art. 5 C pen., fapte
în legătură cu încheierea şi derularea următoarelor proiecte şi contracte:

- „Contractul de închiriere de licenţe Microsoft de tip Enterprise Agreement
Subscripţion”  încheiat  între  Guvernul  României  şi  Microsoft  Ireland  prin
intermediul  Fujitsu  Siemens  Computers  Austria  GesmbH,  în  valoare
de 105  milioane USD, derulat în perioada 2004-2009,

- „Contractul de închiriere de licenţe Microsoft de tip Enterprise Agreement
Subscription” încheiat între Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale
şi  consorţiul D-CON.NET (MCSI  MS-EAS),  in  valoare  de 96  milioane  EUR,
derulat  în  perioada 2009-2013 (extins  în 2013 cu 33  milioane  EUR,contract  în
derlare).

- Contractul privind Sistemul Educaţional Informatizat (MEC SEI) încheiat
între Siveco şi  Ministerul  Educaţiei,  în valoare de 124  milioane EUR (contract
derulat în 6 etape în perioada 2001-2009);
(…)

Date privind sesizarea
 

a. La data de 21.05.2013, sub nr. 187/P/2013, a fost înregistrată la Direcţia
Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor
de  corupţie, sesizarea  formulată  de  Corpul  de  Control  al  Primului  –
Ministru urmare  a  acţiunii  de  control  efectuată  la  Ministerul  pentru  Societatea
Informaţională şi la Ministerul Educaţiei Naţionale  în legătură cu închirierea de
licenţe educaţionale.
          Se reţine în cuprinsul sesizării că ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului  Daniel  Petru  Funeriu  şi  ministrul  comunicaţiilor  şi  societăţii
informaţionale  Valerian  Vreme  au  semnat  şi  promovat  spre  aprobare  „Nota
privind licenţele Microsoft utilizate  de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului  şi  Sportului  în  şcoli”  în  care  s-a  consemnat  împrejurarea
necorespunzătoare  adevărului  conform  căreia  acordul  cadru  nr.  32/12.08.2009
încheiat  în baza HG nr. 460/2009 „permite  încheierea unui contract  subsecvent
referitor  la  suplimentarea  numărului  de  licenţe  ale  MECTS,  pentru  şcoli”  în
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condiţiile  în  care  HG  nr.  460/2009  nu  a  fost  reglementată  situaţia  licenţelor
destinate unităţilor de învăţământ, având drept consecinţă încheierea contractului
de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 în baza căruia MCSI a efectuat plăţi în
sumă totală de 8.825.673,50 euro.
          Se  arată,  de  asemenea,  în  cuprinsul  sesizării  că,  ministrul  Daniel  Petru
Funeriu  şi-a  exercitat  în  mod  defectuos  atribuţiile  de  serviciu  prin  faptul  că  a
comandat în mod ferm şi imperativ MCSI prin adresele 10126/19.01.2011 şi nr.
12211/05.07.2011 închirierea unui număr de 179.259 licenţe  pentru pachete de tip
ProDesktop  şi  6.828  licenţe  pentru  sisteme  de  operare  Windows  Server,  în
condiţiile în care necesarul de licenţe a fost stabilit în mod defectuos, fără a ţine
seama de configuraţia hardware a computerelor, fiind luate în calcul toate staţiile
de lucru şi serverele achiziţionate în perioada 2001 – 2008 prin programele  SEI 1
– SEI 5 şi rural, ceea ce a determinat încheierea contractului de furnizare produse
nr. 108/17.08.2011 în  baza  căruia  MCSI  s-a  obligat  să  plătească  preţul  aferent
numărului total de 179.259 licenţe  mai mare cu 72.990 faţă de numărul de licenţe
utilizabile în sistemul educaţional în raport cu numărul de computere compatibile
cu noile produse software, având drept consecinţă crearea unei obligaţii de plată a
unui preţ cu aproximativ 5,4 milioane euro mai mare decât preţul pentru închirierea
licenţelor efectiv utilizabile.
          b. La data de 05 iunie 2013 , întrucât din Raportul de control întocmit de
Corpul  de  Control  al  Primului  –  Ministru,  înregistrat  sub  nr.  432/15.05.2013,
rezultau  indicii  cu  privire  la  încheierea  în  condiţii  nelegale  a  contractului
comercial  de  închiriere  licenţe  nr.  0115RO/15.04.2004  extins  ulterior  pentru
produse educaţionale Microsoft, a actelor adiţionale la acest contract  precum şi a
contractelor aferente derulării Programul „Sistem Educaţional Informatizat” (SEI),
Direcţia  Naţională  Anticorupţie  –  Secţia  de  combatere  a  infracţiunilor  conexe
infracţiunilor  de corupţie, s-a sesizat  din oficiu cu privire la  săvârşirea  unor
infracţiuni de abuz în serviciu şi respectiv a unor infracţiuni de corupţie în
legătură cu derularea acestor contracte.
          Pentru a stabili  dacă achiziţia de licenţe  pentru pachete de tip ProDesktop şi
sisteme de operare Windows Server destinate unităţilor de învăţământ s-a efectuat
în  mod defectuos,  respectiv  dacă  la  stabilirea necesarului  de licenţe  persoanele
implicate  aveau  posibilitatea  de  a  verifica  dacă  produsele  software  sunt
compatibile  configuraţiei hardware  a  staţiilor de lucru şi serverelor achiziţionate
în perioada 2001 – 2008,  prin programele SEI I – SEI V şi Rural  se impune a se
stabili  dacă  aceste  echipamente  corespund  specificaţiilor  din  documentaţiile  de
achiziţie ce au stat la baza derulării programelor mai sus menţionate. Se impune de
asemenea a se stabili dacă produsele software aferente programelor SEI I – SEI V
au fost  implementate  şi  dacă,  raportat  la  aceste  produse software,  achiziţia  din
2009 este lipsită de fundamentare din punct de vedere  tehnic.
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          Pentru  a  verifica  dacă  HG  460/2009  permitea  încheierea  unui  contract
subsecvent referitor la suplimentarea numărului de licenţe al MECTS pentru şcoli
se  impune  a  se  verifica  dacă  extinderea  contractului  de  închiriere  licenţe  nr.
0115RO/15.04.2004 cu privire la produse educaţionale Microsoft, s-a efectuat în
condiţii legale.
 

c.  La data de 23.01.2014, fiind audiat  în prezenta cauză,  martorul  (...),  a
denun at fapte de corup ie în legătură cu încheierea i derulareaț ț ș   contracte:

 Contractul   privind   Sistemul   Educational   Informatizat   (MEC   SEI)
incheiat   intre   Siveco   si   Ministerul   Educatiei,   în   valoare   de
124  milioane euro, desfăşurat în 6 etape, in perioada 20012009;

 (…)

 “Contractul de închiriere de licenţe Microsoft de tip Enterprise Agreement
Subscription” încheiat  între  Microsoft  Ireland şi  Guvernul  României  prin
intermediul reprezentantei lor, respectiv Fujitsu Siemens Computers Austria
în valoare de 105 milioane de dolari, contract derulat în perioada 2004-2009,
urmat  de “Contractul  de închiriere de licenţe  Microsoft  de tip  Enterprise
Agreement  Subscription”  încheiat  între  Ministerul  Comunicatiilor  şi
Societăţii  Informationale  şi  consorţiul D-CON.NET (MCSI  MS-EAS),  în
valoare de 96 milioane euro, contract derulat în  perioada 2009-2013.

 

d. Cu privire la fapte de corup ie în legătură cu derularea acestor contracte aț
formulat denun  i martorul(…) .ț ș

 e. La data de 28 iulie 2014, martorul (...) a denun at fapte de corup ie înț ț
legătură cu încheierea contractului de licen iere Microsoft 0115/2004 dintreț
MCTI  i  (...),  precum i  în  legătură  cu  încheierea  contractului  cadru  deș ș
licen iere nr. 32/2009.ț

f.  La  data  de  21.07.2014,  respectiv  20.08.2014,  martorul  (...)  a  formulat
denun  cu privire la fapte de corup ie săvâr ite de Gabriel Sandu - ministru alț ț ș
Comunica iilor i Societă ii Informa ionale Gabriel Sandu, i (...) – directorț ș ț ț ș
(...), fapte în legătură cu derularea contractului de licen iere Microsoft.ț

g. La data de 25.08.2014, martorul (...) a formulat denun  cu privire la fapteț
de corup ie săvâr ite în legătură cu încheierea i derularea contractelor deț ș ș
licen ire Microsoft din anul 2004 i respectiv din anul 2009.ț ș
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h. La data de 25.08.2014, martorul (...) a fosrmulat denun  cu privire la fapteț
de corup ie în legătură cu derularea conntractului de licen iere Micrrosoftț ț
din anul 2004.

i.  La  data  de  08.10.2014,  Fujitsu  Siemens  Computers  Gmbh  Austria  a
formulat  denun  cu  privire  la  fapte  de  corup ie  săvâr ite  de  angaja iiț ț ș ț
societă ii în legătură cu încheierea i derularea contractuui din anul 2004 cuț ș
Guvernul României.

 

*

   Aspecte cu privire la fapte de corup ie săvâr ite în legătură cuț ș
încheierea contractului de închiriere de licen e Microsoft nr. 0115/2004.ț

 

În  anul  2003,  (...),  reprezentant  al  firmei Fujitsu  Siemens  Computers  în
România  a  identificat  o  oportunitate  de  afaceri  în  distribuirea  de  licenţe
Microsoft către Guvernul României, sens în care a cooptat în această afacere
mai  multe  persoane  ce  aveau  posibilitatea  să  înlesnească  încheierea  şi
respectiv derularea contractului prin susţinerea financiară pe care o puteau
acorda sau prin influenţa  pe care o aveau direct sau indirect  asupra unor
oameni politici sau asupra unor membrii  ai Guvernului. Astfel,  în această
afacere au fost cooptaţi:

 (…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)   Nicolae   Dumitru   –   care   trebuia   să   îşi
exercite influenţa asupra unor membrii ai Guvernului pentru a obţine
încheierea contractului – Şerban Mihăilescu, Nica Dan.

Pentru  obţinerea  unui  profit  substanţial,  care  să  asigure  şi  plata  sumelor
pretinse de persoanele  implicate  a  fost  încheiat  un singur contract  pentru
administraţia publică şi astfel, în funcţie de numărul de licenţe achiziţionat,
preţul era unul care permitea plata comisioanelor prin cuantumul discountu-
lui acordat (între 47 şi 60% raportat la preţul de listă).

Discount-ul  primit  a  fost  utilizat  pentru  plata  comisioanelor  pretinse  de
miniştri şi alte persoane implicate, iar diferenţa a fost împărţită de (...) cu alţi
funcţionari ai Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH.
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Pentru a- i exercita influen a asupra lui erban Mihăilescu - ministruș ț Ș
coordonator  al  Secretariatului  General  al  Guvernului,  Dan  Nica  –
ministru  al  Comunica iilor  i  Tehnologiei  Informa ilor,  precum  iț ș ț ș
asupra altor membrii  ai Guvernului în vederea încheierii  i  derulăriiș
contractului de licen iere cu firmaț  Fujitsu Siemens Computers Austria
GesmbH, Dumitru Nicolae a pretins de la (...) i (...) un procent de circaș
15%din valoarea contractului.

 

Astfel, din contul Fujitsu Siemens Computers a fost plătită în contul firmei
Profinet, suma de circa 20.000.000 USD. Din contul firmei Profinet, pe
care erau împuterniciţi  (...)  Şerban, (...)  şi  (...),  au fost efectuate plăţi
către Slytherin  Marketing  Ltd,  iar  de  aici  către următoarele
firme/persoane:

 Running Toatal  Group Ltd.  –  firmă  controlată  de Nicolae Dumitru,
circa 7.500.000 USD,  

 Nero Invest – suma de 450.000 USD.

 Menedil Associated SA – firmă controlată de…, circa 1.250.000 USD

 Zonko Overseas Ltd. – firmă controlată de…., circa 5.000.000 USD

 Atlantis AG – firmă controlată de…., circa 900.000 USD

 (...) – 440.000 USD

 (...)  - 3.200.000 USD.

 

Descrierea faptelor

La  data  de  04.09.2003,  primul  ministru  Adrian  Năstase  a  aprobat
Memorandumul privind  „Parteneriatul strategic între Guvernul României şi
Microsoft”, memorandum iniţiat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei – ministru Dan Nica, şi avizat de Ministrul Integrării Europene –
Hildegard Puwak, Ministrul Afacerilor Externe – Mircea Geoană, Ministrul
pentru  coordonarea  Secretariatului  General  al  Guvernului.  Prin  acest
memorandum  s-a  aprobat  semnarea  de  către  ministrul  Comunicaţiilor  şi
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Tehnologiei Informaţiei a unei scrisori de intenţie între Guvernul României
şi Microsoft.

          La  data  de  17.09.2003,  la  Roma,  a  fost  semnat  Acordul  privind
parteneriatul  strategic  între  Guvernul  României  şi  Microsoft.  Prin  acest
document Microsoft îşi exprima intenţia  de a oferi Guvernului „un acord
special pentru obţinerea de licenţe pentru produsele Microsoft la preţuri
speciale, guvernamentale”.

          La  data  de  01.10.2003  Microsoft  România  şi  Fujitsu  Siemens
Computers au semnat o ofertă comună ce cuprindea: Microsoft Bussiness
Agremeent,  Microsoft  Entreprise  Agremeent  Subscription,  Microsoft
Select,  formulare  de  înscriere  şi  o  ofertă  de  finanţare  în  valoare  de
41.909.325  USD,  valabilă  până  la  15.03.2004  pe  care  au  transmis-o  la
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei  Informaţiei în atenţia ministrului
Dan Nica. Potrivit acestui document, în condiţiile acceptării ofertei derularea
contractului semnat cu firma Microsoft urma a se realiza prin intermediul
Fujitsu Siemens Computers care era Large Account Reseller  (LAR) la nivel
european.  Această  ofertă  este  semnată  de  (...)  -  director  Reprezentanţă
Fujitsu Siemens Computers şi (..) – General Manager Microsoft România.

Urmare a cercetărilor  efectuate s-a stabilit că SC Microsoft România
SRL este o filială a Microsoft Corporation care se ocupă în principal cu
activităţi  de marketing şi  servicii  de suport tehnic,  Microsoft  Ireland
Operations  Limited  fiind  singura  entitate  Microsoft  autorizată  de
Microsoft  Corporation  să  deruleze  activităţi  legate  de  licenţiere  a
produselor Microsoft pe teritoriul Europa, Orientul Mijlociu şi Africa,
inclusiv  încheierea  contractelor  de  licenţiere  software  Microsoft,
determinarea  de  preţuri  recomandate,  stabilirea  de  preţuri  către
distribuitori,  acordarea  de  discount-uri  către  distribuitori,  precum şi
încheierea  contractelor  de  distribuţie  cu  partenerii  săi.  (adresa  nr.
2021/19.09.2014 emisă de Microsoft România SRL)

Mai mult, în arhiva SC Microsoft România SRL nu au fost identificate cele
două  oferte  comune Fujitsu  Siemens  Computers  -  Microsoft,  singurul
document identificat  fiind un document  scanat  (ataşat  unei corespondenţe
electronice) ce a fost transmis de către un reprezentant de la Fujitsu Siemens
Computers.  Această  corespondenţă  denotă  că  documentul  a  fost  creat  de
reprezentanţii Fujitsu Siemens Computers şi  a fost semnat de (...) contrar
atribuţiilor ce îi reveneau.
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La data  de  11.12.2003  a  fost  emisă  HG nr. 1473 prin  care  Secretariatul
General al Guvernului a fost  împuternicit  să semneze cu Fujitsu Siemens
Computers GmbH  Austria,  partenerul  european  al  Microsoft  Ireland
Operations  Limited,  contractul  cadru  de  cumpărare  licenţe  Microsoft.
Secretariatul General al Guvernului a fost împuternicit să semneze contractul
cadru  pe  o  durată  de  5  ani,  începând cu  anul  2004,  şi  să  facă  plata  din
bugetul aprobat, prin aplicarea art. 12 lit. a din OUG nr. 60/2001.

Nota de fundamentare ce  a stat la baza emiterii acestei hotărâri de guvern
are  ca  iniţiatori  Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei  Informaţiei  –
ministru  Nica  Dan,  şi  Secretariatul  General  al  Guvernului  –  ministru
coordinator(…) , şi este avizată de Ministerul Finanţelor Publice – ministru
Mihai Nicolae Tănăsescu şi Ministerul Justiţiei. Prin Nota de fundamentare
se  propune  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  de  guvern  prin  care  să  fie
mandatat  Secretariatul  General  al  Guvernului  să  semneze,  în  numele
Guvernului României,  un contract  cadru de licenţiere valabil  pe 5 ani cu
Microft  Ireland  Operations  Limited  şi  partenerul  său  european  -  Fujitsu
Siemens Computers cu precizarea că acest contract este aferent unui număr
de  50.000  de  utilizatori  din  administraţia  publică  centrală  (Guvern,
ministere, agenţii guvernamentale, alte instituţii subordonate Guvernului).

Potrivit art. 12 lit. a din OUG nr. 60/2001 autoritatea contractantă avea
dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singură sursă atunci
când produsele,  lucrările sau serviciile pot fi  furnizate,  executate sau
prestate doar de un singur contractant din motive de natură tehnică,
artistică sau din motive legate de protecţia unui drept de exclusivitate
asupra acestora.

În  data  de  15  decembrie  2003,  după  aprobarea  Hotărârii  de
Guvern, Secretariatul  General  al  Guvernului  a  solicitat  de  la  Ministerul
Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei  Informaţiei,  documentele  care
atestă calitatea Fujitsu Siemens Computers        GmbH Austria de partener
abilitat Microsoft.

Din  verificările  efectuate  rezultă  că,  în  textul  iniţial  al  Hotărârii  de
Guvern,  aşa  cum  fusese  înaintată  de  Ministerul  Comunicaţiilor  şi
Tehnologiei  Informaţiei,  era  prevăzută  contractarea  unei  finanţări
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externe de 42.000.000 USD, fapt  ce  denotă că ministrul  Nica Dan îşi
însuşise  deja  termenii  ofertei  transmisă  de  Fujitsu  Siemens
Computers  GmbH. Cu privire la această ofertă nu se face însă nici o
referire în Nota de fundamentare.

          De asemenea din cercetările efectuate rezultă că, în vederea încheierii
contractului  a  fost  instituit  un colectiv de lucru din care  a  făcut  parte  şi
Ţicău Adriana de la Ministerul Tehnologiei şi Comunicaţiilor.

La  data  de  12  martie  2004,  Fujitsu  Siemens  Computers  şi  Microsoft
România au transmis la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
o nouă ofertă comună - actualizată, valabilă până la data de 30 martie 2004,
propunerea trimisă incluzând şi o ofertă de finanţare prin credit furnizor din
partea  Fujitsu  Siemens  Computers.  Conform  ofertei  transmisă  preţul
închirierii licenţelor pentru o perioadă de 5 ani era de 43.665.855 USD. În
cazul  în  care  era  acceptată  propunerea  de  finanţare  prin  credit  furnizor,
preţul produselor se ridica la 54.694.746,50 lei, costurile de finanţare fiind
deci de circa 11.000.000 USD.       Această ofertă este semnată de (...)din
partea  Fujitsu  Siemens  Computers  GmbH  şi  (...)  din  partea  Microsoft
România.

Aşa cum s-a mai menţionat, urmare a cercetărilor  efectuate s-a stabilit
că SC Microsoft  România SRL este o filială a Microsoft Corporation
care se ocupă în principal cu activităţi de marketing şi servicii de suport
tehnic,  Microsoft  Ireland  Operations  Limited  fiind  singura  entitate
Microsoft  autorizată  de  Microsoft  Corporation  să  deruleze  activităţi
legate  de  licenţiere  a  produselor  Microsoft  pe  teritoriul  Europa,
Orientul Mijlociu şi Africa, inclusiv încheierea contractelor de licenţiere
software Microsoft, determinarea de preţuri recomandate, stabilirea de
preţuri către distribuitori, acordarea de discount-uri către distribuitori,
precum  şi  încheierea  contractelor  de  distribuţie  cu  partenerii  săi.
(adresa nr. 2021/19.09.2014 emisă de Microsoft România SRL)

Mai mult, în arhiva SC Microsoft România SRL nu au fost identificate cele
două  oferte  comune Fujitsu  Siemens  Computers  -  Microsoft,  singurul
document identificat  fiind un document  scanat  (ataşat  unei corespondenţe
electronice) ce a fost transmis de către un reprezentant de la Fujitsu Siemens
Computers.  Această  corespondenţă  denotă  că  documentul  a  fost  creat  de
reprezentanţii Fujitsu Siemens Computers şi  a fost semnat de (...) contrar
atribuţiilor ce îi reveneau.

STIR
IP

ESURSE.R
O



 

*

          Prin HG nr. 470/01.04.2004 a fost abrogată HG nr. 1473/2003, fiind
aprobată  încheierea  între  Guvernul  României  şi  Fujitsu  Siemens
Computers  GmbH, a contractului comercial de închiriere de licenţe referitor
la produsele Microsoft. S-a aprobat încheierea între Guvernul României şi
Microsoft  Ireland  Operations  Limit  a  „Contractelor  tehnice  relevante
Microsoft”.  Totodată  a  fost  împuternicit  ministrul  pentru  coordonarea
Secretariatului  General  al  Guvernului  să  semneze  contractele.  Ministerul
Finanţelor  Publice  şi  Secretariatul  General  al  Guvernului  au  fost
împuternicite să emită o scrisoare de confort către finanţatorul firmei Fujitsu
Siemens Computers  GmbH.

          Nota de fundamentare a hotărârii de guvern are ca iniţiatori Ministerul
Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei  Informaţiei  –  ministru  Nica  Dan,  şi
Secretariatul  General  al  Guvernului  –  ministru  (...).  Este  avizată  de
Ministerul  Finanţelor  Publice  –  ministru  Mihai  Nicolae  Tănăsescu,  şi
Ministerul Justiţiei – ministru(…).

          În cuprinsul Notei de fundamentare se arată că urmare a verificărilor
efectuate Ministerul Finanţelor Publice a ajuns la concluzia că modalitatea
de finanţare a acestui proiect prevăzută prin HG 1473/2003, care presupunea
disponibilizarea de la  fondul de rezervă a sumelor cu această destinaţie, din
bugetele ordonatorilor de credite, şi alocarea unei astfel de sume în bugetul
Secretariatul  General  al  Guvernului,  nu  se  poate  realiza,  fondurile  fiind
insuficiente pentru plata integrală la data încheierii contractului, a licenţelor
închiriate.  Toate  acestea  în  condiţiile  în  care,  în  luna  decembrie  2003,
Ministerul Finanţelor Publice aviza existenţa bugetului necesar.

          De asemenea, în cuprinsul Notei de fundamentare, se atestă, în mod
nereal,  că  Fujitsu  Siemens  Computers  GmbH  „este  desemnat  de
Microsoft  Ireland  Operations  Limited ca  unic  partener  abilitat  să
semneze  acest  contract  comercial  de  închiriere  de  licenţe,  să  livreze
produsele  software  Microsoft  precum  şi  să  primească  preţul  pentru
aceste produse, în cuantumul şi în modalităţile prevăzute în contractul
comercial de închiriere de licenţe”.
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          Din cercetările  efectuate  a rezultat  că  la  nivelul  anului  2004 în
România  erau  autorizate  ca  Large  Account  Reseller  un  număr de  4
companii:

 SC DimSoft SRL
 SC Net Consulting SRL

 SC Radix Company SRL

 Fujitsu Siemens Computers  GmbH.

Mai mult, în arhiva Microsoft nu a fost identificat un document din care să
rezulte  că  Fujitsu  Siemens  Computers  GmbH  este  „unic  partener  să
semneze acest contract”.

Tot  din  cercetările  efectuate  a  rezultat  că,  urmare  a  adresei  nr.
20/4143/EB/2004,  Ministerul  de  Justiţie  a  avizat  favorabil  proiectul  de
Hotărâre a Guvernului precizând:

„În opinia noastră,  încheierea contractului comercial  de închiriere de
licenţa reprezintă o achiziţie publică, în sensul dispoziţiilor art. 3 lit. a
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile
publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002,
potrivit  art.  2  din  proiect,  plata  ratelor  urmând  a  fi  suportată  din
bugetul de stat (…), deci din fonduri publice.”

          Se  propune  ca,  în  Nota  de  fundamentare,  să  se  menţioneze că
situaţia  obiectivă  din  cauză  se  circumscrie  uneia  din  ipotezele
enumerate  la  art.  12  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
60/2001.

          Contrar celor expuse Contractul comercial de închiriere de licenţe
Microsoft trebuia încheiat între Guvernul României şi Microsoft Ireland
Operations  Limited  reprezentat  de  firma  Fujitsu  Siemens
Computers  GmbH  Austria  în  baza  unei  împuterniciri  –  înscris  sub
semnătură privată anexă la Hotărârea de Guvern în care  nu se face
referire  la  semnarea  contractului  cadru  de  licenţiere  (contractul
comercial), ci doar la contractele tehnice.
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          Mai  mult,  Microsoft  nu  era  parte  în  contractele  comerciale  cu
beneficiarii  licenţelor,  vânzarea/închirierea  efectuându-se  doar  prin
intermediul unor companii autorizate.

          Valoarea contractului a fost de 54.567.465 USD, iar plata urma a
se efectua în 9 rate semestriale:

 rata 1 - 8.590.265 USD – termen de plată 15 aprilie 2005
 rata 2 – 6.474.398 USD – termen de plată 15 octombrie 2005

 rata 3 – 6.256.052 USD – termen de plată 15 aprilie 2006

 rata 4 – 6.089.523 USD – termen de plată 15 octombrie 2006

 rata 5 – 5.843.742 USD – termen de plată 15 aprilie 2007

 rata 6 – 5.672.317 USD – termen de plată 15 octombrie 2007

 rata 7 – 5.456.925 USD – termen de plată 15 aprilie 2008

 rata 8 – 5.257.420 USD – termen de plată 15 octombrie 2008

 rata 9 – 4.926.823 USD – termen de plată 15 aprilie 2009.

  

*

          La  data  de  15.04.2004,  Guvernul  României  (prin  ministru….)  şi
Microsoft  Ireland Operation  Limited,  prin  (...)  GesmbH Austria  (prin  …
şi…..) au încheiat contractul comercial de închiriere de licenţe  nr. 0115RO
în  valoare  de  54.567.465  USD,  conform  căruia  livrarea  produselor  /
serviciilor trebuia efectuată în 30 zile iar plata urma a se efectua în 9 rate
semestriale. Conform art. 6.1., Guvernul se obliga să emită o scrisoare de
confort şi bilete la ordin aferente fiecărei rate.

 

*

          Prin  HG  nr.  1778/  21  octombrie  2004,  s-a  aprobat  extinderea
contractului comercial de închiriere de licenţe încheiat la data de 15.04.2004,
între  Guvernul  României  şi  Fujitsu  Siemens  Computers  GmbH  şi  pentru
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produse  educaţionale  Microsoft,  fiind  mandatat  Secretariatul  General  al
Guvernului să semneze extinderea contractului.

Nota  de  fundamentare  la  HG  nr.  1778/2004  are  ca  iniţiatori  Ministerul
Educaţiei  şi  Cercetării  –  ministrul  Alexandru  Athanasiu,  Ministerul
Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei  Informaţiei  –  ministru  Adriana  Ţicău,
Ministrul  pentru  coordonarea  Secretariatului  General  al  Guvernului  –….,
Ministerul  Finanţelor  Publice  –  ministru  Mihai  Nicolae  Tănăsescu.  În
cuprinsul  notei  se  face  trimitere  la  Memorandumul  privind  „Programul
Partener pentru Educaţie” semnat la data de 24 februarie 2004 de Ministerul
Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei  Informaţiei,  reprezentat  de  ministrul  Dan
Nica, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reprezentat de ministrul Alexandru
Athanasiu cu Microsoft Corporation. Se propune extinderea contractului de
închiriere  de  licenţe  Microsoft,  încheiat  la  data  de  15.04.2004  şi  pentru
produsele  educaţionale, deşi  firma  Fujitsu  Siemens  Computers  GmbH
nu era distribuitor de produse  educaţionale Microsoft,  iar contractul
fusese încheiat pentru „administraţia publică”.

Actul  adiţional  nr.  1  la  Contract  a  fost  semnat  la  data  de  03.11.2004.
Valoarea acestuia a fost de 19.370.500 USD, iar plata s-a efectuat în 9 rate
semestriale , în favoarea furnizorului fiind emise 9 bilete la ordin în format
internaţional:

 rata 1 – 3.154.193 USD – termen de plată 10 noiembrie 2005
 rata 2 – 2.306.720 USD – termen de plată 15 aprilie 2006

 rata 3 – 2.226.714 USD – termen de plată 15 noiembrie 2006

 rata 4 – 2.146.707 USD – termen de plată 15 aprilie 2007

 rata 5 – 2.066.700 USD – termen de plată 15  noiembrie 2007

 rata 6 – 1.988.452 USD – termen de plată 15 aprilie 2008

 rata 7 – 1.908.005 USD – termen de plată 15 noiembrie 2008

 rata 8 – 1.826.680 USD – termen de plată 15 aprilie 2009

 rata 9 – 1.746.329 USD – termen de plată 15 noiembrie 2009.

Guvernul  se  obliga  să  emită  o  scrisoare  de  confort  semnată  de  SGG  şi
Ministerul Finanţelor şi 9 bilete la ordin.  Obligaţia de livrare era considerată
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integral  îndeplinită  la  data  notificării  privind  predarea  a  200  kituri  de
instalare.

          Există  indicii  rezonabile  în  sensul  că  extinderea  contractului
comercial  de  închiriere  licenţe  pentru  produse  educaţionale
Microsoft  s-a  efectuat  în  condiţii  nelegale  întrucât  Fujitsu  Siemens
GesmbH  Austria  nu  era  autorizat  pentru  distribuire  de  licenţe
educaţionale  iar  contractul  de  tip  LAR  semnat  cu  Fujitsu  Siemens
Computers  GmbH  nu  prevedea  posibilitatea  achiziţionării  de  licenţe
educaţionale.

          De  altfel,  spre  deosebire  de  contractul  cadru,  la  art.  10  din  Actul
adiţional  nr.  1  se  prevede  că Fujitsu  Siemens  Computers  GmbH  poate
cesiona în tot sau în parte creanţele pe care le are asupra Licenţiatului, aspect
ce  denotă  că  la  momentul  iniţierii  Hotărârii  de  Guvern,  Ministerul
Comunicaţiilor şi Ministerul de Finanţe aveau cunoştinţă că Fujitsu Siemens
Computers  GmbH nu era distribuitor de produse educaţionale Microsoft.

În  concluzie,  contractul  cadru  de  licenţiere  Microsoft  s-a  încheiat  cu
încălcarea  dispoziţiilor  legale  privind  achiziţiile  publice,  invocându-se  în
mod nereal calitatea de unic distribuitor a Fujitsu Siemens Computers, la un
preţ cu cel puţin 40% mai mare faţă de preţul real, având la bază un necesar
nefundamentat.

Extensia  cu  privire  la  produse  educaţionale  s-a  realizat,  de  asemenea  cu
încălcare dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice având în vedere că
obiectul  contractului  cadru  îl  constituia  licenţele  pentru  administraţia
publică,  Fujitsu  Siemens  Computers  nu  era  distribuitor  de  produse
educaţionale, iar  de discount-ul acordat de firma Microsoft în considerarea
Guvernului României au beneficiat firmele private.

Mai mult, conform Scrisorilor de confort şi biletelor la ordin emise Guvernul
Român garanta creditul, în timp ce firma Fujitsu Siemens Computers care
susţinea că a venit cu oferta de finanţare nu depunea nici măcar garanţie de
bună execuţie a contractului.

Din cercetările efectuate rezultă în mod cert că din cele 54 milioane USD,
achitate de Guvernul României în baza contractului cadru şi a extensiei din
luna  noiembrie  2004,  suma  de  20  milioane  USD  reprezintă  comisioane
pretinse  de  persoanele  implicate  în  derularea  proiectului  din  cadrul

STIR
IP

ESURSE.R
O



Guvernului României,  al  Ministerelor implicate şi  respectiv al societăţilor
implicate.

 

*

 

Aspecte cu privire la firma PROFINET i sumele transferate în contulș
acestei societă i de cătreț     Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH

 

Pentru a asigura plata sumelor pretinse de către Dumitru Nicolae, (...), (...)
pentru a- i exercita influen a asupra persoanelor decidente i pentru acesteș ț ș
persoane, (...) i-a solicitat lui (...)să înfiin eze o firmă în care să fie viratăț
„diferenţa dintre suma încasată de la finanţator şi sumele plătite la Microsoft
şi respectiv cota de profit stabilită şi oprită de Fujitsu Siemenes Computers”.

Acesta  a  apelat  la  serviciile  (…)  Zurich  i  a  înfiin at  firma  Profinetș ț
Aktiengesellschaft  cu sediul  în  Liechtenstein.  Acţionari  ai  firmei  Profinet
erau…., (...) şi(…).

La data de 29.01.2003, între  Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH iș
Profinet  Aktiengesellschaft  a  fost  încheiat  contractual  de  consultan ă  iț ș
furnizare de servicii de consultan ă i suport tehnic:ț ș

 Auditul infrastructurii HW şi SW a beneficiarului;
 Consultanţă în vederea îmbunătăţirii sistemului de securitate IT prin livrarea

către Beneficiar a unor patch-uri de securitate;

 Design-ul procedurilor şi politicilor de securitate;

 Consultanţă pentru implementarea unui Help Desk capabil să ofere asistenţă
tehnică utilizatorilor Beneficiarului;

 Consultanţă,  asistenţă  tehnică  şi  traning  pentru  managementul
operaţiunilor  IT,

 Consultanţă privind transferul de know-how pentru platforme HW şi SW.”
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Contractul a fost semnat de (...) i (...) din partea Fujitsu Siemens Computersș
Austria GesmbH, i (...) din parteaș  Profinet Aktiengesellschaft.

A a cum rezultă  din probatoriul  testimonial,  contractul  a  fost  redactat  deș
către reprezentan ii ….Zurich, textul acestuia fiind discutat cu martorii (...), (...) iț ș
juri tii  de  laș  Fujitsu  Siemens  Computers  Austria  GesmbH.  Tot  din
probatoriul  testimonial  a  rezultat  că  acest  contract  a  fost  aprobat  de (...)  –
director Fujitsu  Siemens  Computers  Austria  GesmbH,  I  conducerea  (...)  deȘ
la Munchen.

La data de 09.04.2004,  între  Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH
iș  Profinet  Aktiengesellschaft  afost  încheiat  un  act  adiţional  la  contractul  de

consultan ă  i  furnizare  deț ș   servicii  potrivit  căruia  pre ul  contractului  este  deț
15.553.938,00 USD.

La data de 15.04.2014, Fujitsu Siemens Computers Austria GsmbH semnat
contractul de închiriere de licen e cu Guvernul României.ț

La  data  de 02.11.2004,  Fujitsu  Siemens  Computers  Austria  GesmbH  a
încheiat cu Profinet Aktiengesellschaft, Actul additional nr. 2 la Contract prin care
a fost suplimentată valoarea contractului cu suma de 7.233.577,00 USD, valoarea
totatlă  a contractuului devenind 22.787.515,00 lei.

La data de 03.11.2004, a fost semnat actul additional nr. 1 la contractul  de
închiriere de licenţe Microsoft, încheiat la data de 15.04.2004 privind extinderea
pentru produsele educaţionale Microsoft, în valoare de 19.370.500 USD.
          A a  cum  rezultă  din  succesiunea  actelor,  semnarea  contractului  deș
licen iere i  respectiv a actului adi ional nr. 1,  sunt precedate de semnareaț ș ț
unor contracte  de  consultan ă  i  servicii  între  Fujitsu  Siemens  Computersț ș
Austria GesmbH i firmaș  Profinet Aktiengesellschaft, înfiin ată pentru plataț
foloaselor necuvenite pretinse de persoanele ce i-au exercitat influen a i deș ț ș
către  persoanele  decidente  din  Guvernul  României  sau  din  Ministerele
implicate.
          Din  Raportul  de  audit  intern  privind  derularea  contractului  întocmit  la
solicitarea  conducerii  Fujitsu  Siemens  Computers  i  probatoriul  testimonialș
administrat în cauză rezultă că serviciile contractate de Fujitsu Siemens Computers
Austria GesmbH de la firma Profinet Aktiengesellschaft sunt fictive.
          Martorii audia i în cauză declară că firma Profinet Aktiengesellschaft nu aț
prestart  nici  un serviciu i  nici nu s-a pus problema ca astfel  de servicii  să fieș
vreodată prestate.

Această  firmă  a  fost  folosită  de  către (...)cu  aprobarea
managementului Fujitsu  Siemens  Computers  Austria  GesmbH pentru  facturarea
unor  servicii  fictive  care  să  justifice  scoaterea  banilor  din Fujitsu  Siemens
Computers Austria GesmbH „pentru plata mitelor”.
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Tot  din  probatoriul  testimonial  rezultă  că,  fiind  vorba  despre  opera iuniț
comerciale  fictive,  pentru  a  se  asigura  că  reprezentan ii  firmeiț  Fujitsu  Siemens
Computers  Austria  GesmbH  nu  vor  solicita  vreodată  restituirea  acestor  sume
nedatorate,  au  prevăzut  în  contract  că  serviciile  vor  fi  prestate  doar  la  cererea
beneficiarului Fujitsu Siemens Computers Austria GesmbH i că orice litigii vor fiș
de competen aț  instanţelor din Viena.

Mai mult,  din cercetările efectuate a rezultat că aceste servicii nu au fost
niciodată  menţionate  sau  cerute  în  vreun  fel  de  către  autoritatea  contractantă,
nefiind precizate în contractul încheiat cu Guvernul României.

A a cum rezultă din declar iile martorilor, din considerente de optimizareș ț
fiscal, (...) i (...)ș   au  solicitat (…) înfiinţarea unei societăţi off-shore cu sediul în
British Virgin Island, cu numele Slytherin, societate care a avut aceleaşi 3 persoane
ca acţionari şi cont în aceeaşi bancă din Zurich unde avea cont şi Profinet – Banca
Leu, care apoi s-a transformat în Clariden i care a fost preluatăș   de Credit Suisee.

Întreaga sumă încasată de Profinet  Aktiengesellschaft  a fost  transferată în
contul Slytherin de unde au fost effectuate plă i către firmele indicate de (...):ț

- Atlantis AG (firmă controlată de (...)) – suma de 2.250.000 USD, virată
prin contul Casherdeen, firmă în care (...) era asociat cu (...)l,

- Running Total Group (beneficiar Nicolae Dumitru) – suma de 4.950.000
USD;

-  Zonko  Overseases  Ltd  (având  ca  asovia i  pe  (...)ț
i(…))ș  - suma  de  3.970.000 USD.

- Quinn (acţionari (...),…….) - suma de 450.000 USD;
-   Nero Invest - suma de 450.000 USD;
-   (…)- suma de 300.000 USD;
-  (...) - suma de 1.900.000.
-  Meneldil Associated, (controlată de….) - suma de 1.250.000 USD.
După încheierea actului adi ional nr. 1 la contractul de licen iere, în contulț ț

Slytherin  fost virată de Profinet suma de aproximativ  7.200.000 USD din care au
fost efectuate plă i către:ț

- firma Atlantis - suma de 900.000 USD;
- firma Running Total Group – suma de 2.700.000 USD;
- firma Zonko Overseases Ltd suma de 1.880.057 USD;
- firma Quinn - suma de 410.000 USD;
- firma Nero Invest - suma de 128.000 USD;
- Adrian Ujeniuc suma de 140.000 USD;
-  (...) – suma de 1.300.000.
 
Aspecte  cu  privire  la  Running  Total  Group  i  implicare  numituluiș

Dumitru Nicolae în săvâr irea faptelorș

STIR
IP

ESURSE.R
O



 
          La data de 22.01.2004, Profinet Aktiengesellschaft  a semnat  cu Slytherin
Markting  Ltd  contractul  de  consultan ă  nr.  2  potrivit  căruia  Profinetț
Aktiengesellschaft  se  angaja  să  asigure  beneficiarului  consultan ă  i  serviciiț ș
associate  conform  contractului  i  parteneriatului  încheiat  între  „Principalulș
antreprenor” i beneficiar.ș
          Contractul depindea de semnarea de către „Principalul antreprenor”  a unui
contract  cu beneficiarul  i  semnarea de către Profinet  Aktiengesellschaft  a unuiș
contract cu privire la consultan ă i servicii.ț ș
          În  situa ia  în  care  aceste  contracte  nuț   erau  semnate  până  la  data  de
30.06.2004,  Profinet  Aktiengesellschaft  i  Slytherin Markting Ltd  în elegeau săș ț
rezilieze contractul fără nici o răspundere a păr ilor.ț
          Pre ul contractului a fost de 14.069.683 USD.ț

În anexa A la contract erau descrise serviciile contractate:

 Auditul infrastructurii HW şi SW a beneficiarului;
 Consultanţă în vederea îmbunătăţirii sistemului de securitate IT prin livrarea

către Beneficiar a unor patch-uri de securitate;

 Design-ul procedurilor şi politicilor de securitate;

 Consultanţă pentru implementarea unui Help Desk capabil să ofere asistenţă
tehnică utilizatorilor Beneficiarului;

 Consultanţă,  asistenţă  tehnică  şi  traning  pentru  managementul
operaţiunilor  IT;

 Consultanţă privind transferul de know-how pentru platforme HW şi SW.

La  data  de  28.04.2004  a  fost  semnat  un  act  aditional  la  contractul  de
consultan ă  din  data  de  22.01.2004  prin  care  pre ul  a  fost  majorat  laț ț
15.525.000 USD.

La data  de 15.11.2004,  după semnaarea  actului  adi ional  la  contractul  deț
consultan ă dintreț  Fujitsu Siemens Computers  Austria GesmbH iș  Profinet
Aktiengesellschaft,  a  fost  semnat  Actul  aditional  nr.  2  la  contractul  de
consultan ă nr. 2/22.01.2004, prin care pre ul este majorat de la 15.525.000ț ț
USD la 22.726.557 USD.

Din verificările efectuate rezultă că la momentul încheierii contractului de
consultan ă dintre Profinet Aktiengesellschaft i Slytherin Markting Ltd eraț ș
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în  curs  de  negociere  contractul  de  închiriere  licen e  Microsoft  de  cătreț
Guvernul României.

În  luna  aprilie  2004  a  fost  semnat  contractul  de  închiriere  de  licen eț
Microsoft  dintre  Gverul  României  iș  Fujitsu  Siemens  Computers  Austria
GesmbH  i  tot  atunci  a  fost  semnat  i  actul  adi ional  la  contractul  deș ș ț
consultan ă dintreț  Slytherin Markting Ltd iș  Running Total Group.

În luna noiembrie 2004 a fost semnat actul  adi ional nr. 1 la contractul deț
închiriere  de  licen e  i  tot  atunci  a  fost  semnat  i  actul  adi ional  nr.  2ț ș ș ț
la contractul de consultan ă dintreț  Slytherin Markting Ltd iș  Running Total
Group.

Din  verificările  efectuate  rezultă  că  serviciile  ce  au  făcut  obiectul
contractului  nu  au  fost  prestate.  Contractele  atestă  opra iuni  comercialeț
fictive  de  natură  a  disimula  foloasele  necuvenite  pretinse  i  primte  deș
Dumitru Nicolae i persoanele asupra cărora acesta i-a exercitat influen a.ș ș ț

Fictivitatea rela iilor  comerciale  dintre Slytherin Markting Ltd iț ș  Running
Total Group rezultă cu certitudine din probatoriul testimonial, documentele
aferente derulării contractului de licen iere i cele aferente contractelor deț ș
consultan ă, precum i din auditul intern efectuat de firma Fujitsu Siemensț ș
Computers.

(…)  De  asemenea,  în  întâmpinarea  depusă  de  Nicolae  Dumitru  prin
apărătorul  său,  se  arată  că  suma  încasată  de  Running  Total  Group  de
la Slytherin Markting Ltd reprezintă onorariul pentru intermedierea necesară
încheierii cu succes a contractului dintre Fujitsu Siemens Computers Austria
GesmbH  i  statul  român.  Se  artă  că  firmaș  Profinet  Aktiengesellschaft  a
ob inut din acest contract suma de 22,8 milioane de dolari, iarț  Running Total
Group suma de 7,65 milioane de USD.

Având în vedere că  achizi iile de licen e ar fi trebuit să facă obiectul uneiț ț
proceduri de achizi ie publică, faptul  că nu au fost  identificate  demersuriț
legale  ale  numitului  Dumitru  Nicolae  pentru  promovarea  produselor
Microsoft,  sus inerea  acestuia  că  a  efectuat  o  activitate  de  intermediereț
constituie o recunoa tere a activită ii de trafic de influen ă.ș ț ț

Mai mult,  Microsft organiza încă din anul 2001 o puternică campanie de
promovare  a  produselor  Microsoft  prin  seminarii  i  prin  activitateaș
persoanelor din Microsoft România SRL.
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În  concluzie, din  probele  administrate  în  cauză  rezultă  că  numitul
Dumitru Nicolae a pretins i primit de la (...), prin virament în contulș
firmei Running Total Group pe care o controlează, suma totală de 7,65
milioane  USD  pentru  a  influen a  decizia  lui  erban  Mihăilescu  –ț Ș
ministru coordonator al  Secretariatului  Generall  al  Guvernului,  Nica
Dan -  ministru al  Comunica iilor i  Societă ii  Informa ionale,  a altorț ș ț ț
membrii ai Guvernului i func ionari din cadrul Ministerelor implicateș ț
pentru a asigura firmei Fujitsu Siemens Computers  Austria GesmbH
încheierea contractului de licen iere Microsoft.ț

         
*
 

   Aspecte cu rpivire la derularea contractului nr. 0115/2004
Prin HG  nr. 199/2008 contractul a fost trecut de la Secretariatul General al

Guvernului la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
La data de 20.06.2008, în conformitate cu dispoziţiile HG nr. 199/2003 şi

HG  634/2008,  a  fost  semnat  Actul  adiţional  nr.  2/20.06.2008  între  Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (reprezentat prin ministrul (...)) şi Fujitsu
Siemens  Computers  GmbH  Austria,  având  ca  obiect  achiziţionarea  a  39.385
licenţe, începând cu 2006, şi o valoare de 26.172.156 USD.
 

*
Prin  HG  nr.  1193/24.09.2008,  Guvernul  a  împuternicit  Ministerul

Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei  Informaţiei  să  semneze  actul  adiţional  nr.  3  la
contractul  comercial  de  închiriere  licenţe  nr. 0115RO/15.04.2004  care  la  art.  2
prevedea că „licenţiatorul va plăti în baza facturii emisă de (…) Viena – Sucursala
Bucureşti …..suma de 31.144.865,64 lei din care TVA – 4.972.709,64 dolari.”

Din verificările efectuate nu rezultă care este justificarea încheierii acestui
act  adiţional şi  nici modalitatea în care Sucursala Bucureşti  a fost desemnată
pentru derularea contractului.
 

*
 

Prin HG nr. 1451/12.11.2008, a fost aprobată încheierea Actului Adiţional nr.
4  la  contractul  comercial  nr.  0115RO/15.04.2004,  fiind  mandatat  Ministerul
Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei  Informaţiei  pentru  semnarea  acestuia.  Actul
adiţional nr. 4 a fost încheiat la data de 25.11.2008, are ca obiect achiziţionarea a
63.799 licenţe la o valoare de 22.458.396,1 USD, la care se adaugă 4.267.095,26
USD TVA.
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Cu privire  la  plată  se  prevede că aceasta  se  va efectua  în  contul  Fujitsu
Siemens  Computers  -  Sucursala  Bucureşti,  obligaţia  contractuală  urmând  a  fi
considerată ca fiind îndeplinită la data livrării  celor 19 kituri.

Factura nr. 3/02.12.2008 emisă de (…) în baza acestui act adiţional a fost
stornată  în  luna  noiembrie  2010  întrucât  firma  Fujitsu  a  constatat  că  anumite
servicii  nu au fost  prestate  şi  a sesizat  beneficiarul  cu privire la existenţa unor
documente cu un conţinut nereal.

În  concluzie,  contractul  cadru  de  licenţiere  Microsoft  s-a  încheiat  cu
încălcarea  dispoziţiilor  legale  privind  achiziţiile  publice,  invocându-se  în  mod
nereal calitatea de unic distribuitor a Fujitsu Siemens Computers, la un preţ cu cel
puţin 40% mai mare faţă de preţul real, având la bază un necesar nefundamentat.

 
Aspecte cu privire la foloasele necuvenite pretinse de Gabriel Sandu de

la Fujitsu Siemens Computers prin intermediul avocatului (...) pentru
efectuarea plă ilor aferente actului adi ional nr. 4 la Contractul de închiriereț ț

de licen a nr. 0115/2004ț
 

Din probatoriul  testimonial  i  înscrisurile  depuse  la  dosar  de  avocat  (...),ș
rezultă că, în anul 2006, Ministerul Comunicaţiilor a încheiat cu Societatea Civilă
de Avocaţi “Boştină şi Asociaţii”  contractul de asistenţă juridică nr.50/03.05.2006,
având ca obiect asistenţă juridică generală.

Relaţia a continuat i în anul 2007 prin semnarea unui contract de asistenţăș
juridică  (nr.  238509/14.03.2007)  între  Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Tehnologiei
Informaţiei şi Societatea Civilă de Avocaţi “Boştină şi Asociaţii”.

Începând cu anul 2008, s-au semnat:
-  contractul  de  servicii  juridice  …./08.04.2008  între  Ministerul

Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Societatea Civila de Avocati “Bostina
şi Asociatii”,

- Actul aditional nr….. la Contractul de servicii juridice nr….. /08.04.2008
între  Ministerul  Comunicatiilor  şi  Societăţii  Informaţionale  şi  Societatea
Profesională cu Răspundere Limitată “Boştină şi Asociaţii”, 

-  Acordul  la  contractul  de  servicii  juridice  nr…….  /08.04.2008
…../06.09.2013)  între  Ministerul  pentru  Societatea  Informaţională  şi  Societatea
Profesionala cu Răspundere Limitată “Boştină si Asociaţii”.

Tot  în  cursul  anului  2008,  societatea  de  avocatură  a  fost  angajată  de
Ministerul  Comunicaţiilor  pentru asistenţă  în  litigii,  fiind încheiat  contractul  de
asistenţă  juridică…/16.09.2008  între  Ministerul  Comunicaţiilor  si  Tehnologiei
Informaţiei şi Societatea Civila “Boştină si Asociaţii”.

Din Minutele întâlnirilor şi mailurile transmise la data respectivă, rezultă că
societatea  de  avocatură  „Boştină  şi  Asociaţii”  a  participat  împreună  cu
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reprezentan ii (...) la numeroase întâlniri i negocieri cu mini trii Gabriel Sandu iț ș ș ș
Valeriu Vreme, atât în mandatul de director general al lui (...) cât i în cel al lui (...)ș
(care l-a înlocuit pe (...) la conducerea (...) în 2009).

Întrucât relaţiile contractuale dintre Fujitsu Siemens Computers şi  Minister
erau blocate, datorită lipsei banilor la buget cât şi datorită faptului  că „exista o
gravă  neconcordanţă  între  numărul  licenţelor  specificat  în  Anexa  la  HG  şi
inventarul  fizic  al  acestora”,  în  cadrul  discuţiilor  purtate  de  (...)  cu  ministrul
Gabriel Sandu, acesta a pretins plata sumei de 1.800.000 de euro pentru a trece cu
vederea  neconcordanţele  dintre  inventar  şi  anexa  la  HG  şi  pentru  obţinerea
suplimentării bugetului.

La câteva luni distan ă după semnarea contractului dintre Bell Comunicationț
şui  SPRL ….pentru plata  disimulată  a  sumei  de 1.800.000 de euro pretinsă de
ministrul Gabriel Sandu, (...) a fost înlocuit cu (...).

Ca urmare a auditului intern efectuat  firma Fujitsu Siemens Computers  a
decis să renun e la încasarea facturii emise pentru Actul Adi ional 4, iar contractulț ț
de asistenţă juridică a fost reziliat, suma de 1.800.000 de euro nemaifiind achitată.

În concluzie,  în anul 2008, ministrul Gabriel Sandu a pretins de la firma
Fujitsu Siemens Computers, prin intermediul avocatului (...), suma de 1.800.000 de
euro pentru a aproba efectaurea plăţii aferente actului adiţional nr. 4, pentru a trece
cu vederea deficienţele constatate şi pentru a obţine suplimentarea bugetului.

 
 Aspecte cu privire la Contractul de închiriere de licenţe Microsoft de

tip  Enterprise  Agreement  Subscription”  încheiat  între  Ministerul
Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale şi consorţiul     D-CON.NET     (MCSI
MS-EAS)

 
Situa ia premisăț
Prin  contractul  ini ial  au  fost  achizi ionate  47.510  licen e.  În  urmaț ț ț

centralizării  necesarului  de  licen e  transmis  Ministerului  Counica iilor  iț ț ș
Tehnologiei  Informa iei  de  către  institu iile  publice  beneficiare,  s-a  stabilit  căț ț
numărul de licen e necesar a fi închiriate a fost de 39.385 licen e la nivelul anuluiț ț
2006, 40.939 la nivelul anului 2007 i de 22.860 licen e la nivelul anului 2008, peș ț
lângă cele prevăzute ini ial în obiectul contractului.ț

La nivelul anului 2009, institu iile beneficiare utilizau un număr de 150.694ț
licen e  ce  au  fost  achizi ionate  în  perioada  2004  -  2008  în  bazaț ț   prevederilor
Contractului comercial de închiriere a licen elor referitor la produsele Microsoft nr.ț
0115 RO i a Actelor Adi ionale ale acestuia. Efectele contractului au încetat laș ț
data de 26 aprilie 2009, dată la care a expirat i dreptul neexclusiv de utilizare aș
licen elor.ț
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La data  de 08.04.2009,  Fujitsu Siemens Computers  a  notificat  Ministerul
Comunicaţiilor  si  Societăţii  Informaţionale  cu  privire  la  încetarea  dreptului  de
utilizare  a  licenţelor  începând  cu  26.04.2009.  În  acest  context,  în  data  de
15.04.2009 a fost emisă HG nr. 460 prin care s-a aprobat desfăşurarea procedurii
de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui
anunţ de participare în vederea încheierii unui acord cadru pentru perioada 2009 -
2012 pentru  achiziţia  dreptului  de  utilizare  produse  software  prin  închiriere  cu
opţiune de cumpărare.

 
   Aspecte  cu  privire  la  activitatea  infrac ională  a  numi ilor  Sanduț ț

Gabriel, Coco  Dorin, Gheorghe tefanș Ș
 
În  contextul  încetării  dreptului  de  utilizare  a  licen elor  i  a  efectelorț ș

contractului de închiriere de licen e, (...) a identificat o oportunitate de afaceri înț
distribuirea  de  licen e  Microsoft  către  Guvernul  României.  (...)  i-a  cooptat  înț
această afacere pe (...) i pe Dumitru Nicolae pentru sprijin financiar.ș

În primăvara  anului  2009,  la  Eurohotel  Bucure ti,  avut  loc  o  întrevedereș
între Coco  Dorin, Gheorghe Ştefan, Sandu Gabriel – ministru al Comunica iilor iș ț ș
Societă ii Informa ionale, (...) i (...).ț ț ș

În  cadrul  acestei  întâlniri  au  fost  discutate  chestiuni  generale  legate  de
posibilită ile pe care le avea Ministerul Comunica iilor la finalizarea contractuluiț ț
cu  Fujitsu  Siemens  Computers  pentru  asigurarea  în  continuare  a  licen elorț
necesare: exercitarea dreptului de cumpărare sau încheierea unui nou contract de
închiriere.

A a cum rezultă din probatoriul testimonial, în perioada următoare au avutș
loc alte întâlniri în care a fost discutată posibilitatea încheierii unui nou contract de
închiriere de licen e.ț

În paralel a fost ini iată procedura de achizi ie. Nota de fundamentare la HGț ț
460/20009 pentru atribuirea competen ei Ministerului Comunica iilor i Societă iiț ț ș ț
Informa ionale de a desfă ura procedura de licita ie deschisă, licita ie restrânsă sauț ș ț ț
negociere cu publicare prealabilă a unui anun  de participare, după caz în vedereaț
încheierii  unui  acord  cadru  ce  are  ca  obiect  achizi ia  dreptului  de  utilizare  deț
produse software prin închiriere cu op iune de cumpărare este semnată de ministrulț
Gabriel  Sandu.În  cuprinsul  acestei  Note  de  fundamentare  se  arată  că  s-a  optat
pentru  achizi ionarea  de  drepturi  de  utilizare  de  produse  software  necesareț
institu iilor  publice  prin  intermediul  Ministerului  Comunica iilor  i  Societă iiț ț ș ț
Informa ionale în vederea asigurării continuită ii de utilizare a produselor softwareț ț
existente,  urmând ca după încheierea acordului  cadru i  în baza acestuia  să  fieș
încheiat un contract ce are ca obiect achizi ionarea dreptului de utilizare a unuiț
număr de 163.427 de licen e.ț
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Valoarea  estimată  a  acordului  cadru  ce  avea  ca  obiect  achizi ionareaț
dreptului de utilizare de produse software pe perioada 2009 – 2012 a fost de circa
200.000.000 de euro i urma a fi suporatată din bugetul de stat.ș

La momentul  promovării  acestei  hotărâri  de  guvern  nu  au  fost  avute  în
vedere avantajele pe care le-ar fi prezentat exercitarea dreptului de cumpărare a
licen elor,  având  în  vedere  că  produsul  Office  2003  era  singurul  de  care  seț
beneficiase în realitate.

În cursul procedurii de achiziţie, pentru a sigura asocierii având ca lider D-
CON.NET  AG atribuirea contractului,  Coco  Dorin a pretins de la (...)  foloaseș
necuvenit pentru el, pentru Gheorghe tefan i pentru Gabriel Sandu:Ș ș

 Gabriel Sandu   2.300.000 de euro,
  Gheorghe Ştefan – 4.000.000 euro,

 Dorin Cocoş 8 – 9.000.000 euro.

Din fi a de date a procedurii de achizi ie rezultă că au fost stabilite criterii deș ț
calificare restrictive:

 cifra de afaceri pentru ani 2006, 2007 i 2008 de peste 50.000.000 de euro;ș
 contracte similarea de licen iere de volum de minim 10.000.000 euro;ț

 statut LAR cu drept de revânzare de licen e în România;ț

 documente pentru serviciu de suport;

 statut LAR sau GOLD PARTENER cu următoarele competen e: Licensingț
Solutions,  Netwark  Infrastructure  Solutions,  Security  Solutions,  Learning
Solutions;

 certificări pentru personalul de specialitate.

De  asemenea,  în  caietul  de  sarcini  erau  prevăzute  50.000  de  ore  de
consultan ă i suport tehnic.ț ș

În condi iile în care Asocierea având ca liderț  D-CON.NET încheiase deja
acord de subcontractare pentru cele 50.000 de ore de consulan ă i suportț ș
tehnic  cu  Microsoft  România  SRL,  era  înlăturat  de  la  licita ie  orice  altț
ofertant.

 La  data  de  12.08.2009  a  fost  semnat  un  acord  cadru  înregistrat  sub  nr.
32/12.08.2009,  prin  care  Ministerul  Comunica iilor  i  Societă iiț ș ț
Informa ionale  a  achizi ionat  furnizarea  dreptului  de  utilizare  de  produseț ț
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software prin închiriere cu op iune de cumpărare. Acest acord – cadru a fostț
încheiat cu D-CON.NETAG, persoană juridică eleve iană, în calitate de liderț
al asocierii formate din:

 DCON.NET AG – lider de asociere, cu sediul în Elveția
 D-CON.NET GMBH –membru asociere, cu sediul în Austria

 COMSOFT DIRECT AG – membru asociere cu sediul în Elve iaț

 BECHTLE  HOLDING  SCHWEIZ  AG  –membru  asociere,  cu  sediul  în
Elve iaț

 DIM SOFT SRL – membru asociere, cu sediul în România.

În  baza  acestui  Acord  Cadru  a  fost  încheiat  Contractul  subsecvent  nr.
35/09.09.2009,  în  baza  căruia  furnizorul  se  obligă  să  livreze  MCSI,  sub
forma închirierii pe o durată de 3 ani cu op iune de cumpărare, drepturileț
neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft.

Din  coresponden a  dintre  (...),  (...),  (...)  i  alte  persoane  din  Ministerulț ș
Comunica iilor  i  Societă ii  Informa ionale  din  anul  2012  rezultă  că  laț ș ț ț
dosarul  achizi iei  nu  se  regăseau  documente  relevante  precum:  nota  deț
fundamentare a achizi iei, rapoartele justificatve, nota de fumndamentare laț
HG. Relevantă în acest sens este expresia martorului (...):

„ră(n)d cu un ochi i plâng cu altul”.ș

În  baza  contractului  de  factoring  nr.  186  din  data  de  28.09.2009  i  aș
Condi iilor  speciale  nr.  1  din  data  de  28.09.2009,  înregistrat  la  Arhivaț
Electronică a Garan iilor  Reale  Mobiliare,  cedentul  D-ON. NET AG ss-aț
obligat ferm i itevocabil să cesioneze către (...) BANK SA toate drepturile,ș
garan iile,  ac iunile  i  privilegiile  relative  la  crean ele  de inute  în  bazaț ț ș ț ț
Acordului Cadru de furnizare nr. 32/ 12.08.2009 cu toate anexele i acteleș
sale adi ionale, prezente i viitoare. În cursul anului 2010, MCSI a efectuatț ș
plata primelor trei rate prevăzute în contract,  iar în anul 2011 a mai  fost
efectuată plata a încă trei rate.

Din verificările efectuate de Corpul de control al primului ministru a rezultat
că  Reprezentanţii  Microsoft  Ireland  Operations  Limited  au  transmis
către  Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale  –  ministru
Valerian Vreme, şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
–  ministru  Daniel  Petru  Funeriu,  faptul  că  ordinul  de  licenţiere
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„Microsoft Schoof’ a expirat la 30.11.2009 şi că se impune încheierea unui
nou
acord pentru licenţele Microsoft folosite în sistemul educaţional public. De
asemenea, aceştia au notificat faptul că, în situaţia în care nu se încheie un
nou  acord „Microsoft  Schoof, trebuie  să  înceteze  utilizarea  produselor
software  Microsoft  pe  toate  computerele  înscrise  în  ordinul  de  licenţiere
menţionat.

În  perioada  în  care  licenţele  educaţionale  erau  utilizate  fără  a  exista
un temei legal sau contractual, cu adresa nr. 10.126/19.01.2011, semnată de
ministru  Daniel  Petru  Funeriu,  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,
Tineretului şi Sportului a comunicat Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale  necesarul  de  licenţe  Microsoft  utilizate  în  sistemul  de
învăţământ,  respectiv  179.259  licenţe  pentru  pachete  de  tip  Desktop
Educaţional şi 6.828 licenţe pentru sisteme de operare Windows Server.

Se  reţine  în  Raportul  de  control  că,  prin  adresa  nr.  12211/05.07.2011,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Daniel Petru Funeriu, a
solicitat  într-un  mod  ferm şi  imperativ  ministrului  Valerian  Vreme  să  ia
măsurile necesare pentru a asigura licenţele necesare în sistemul educaţional,
în cantităţile specificate în adresa nr. 10.126/19.01.2011. Astfel, în adresa nr.
12211/05.07.2011 s-au  susţinut  următoarele: „vă solicit  luarea  măsurilor
care  se  impun  din  punct  de  vedere  legal  pentru  asigurarea  licenţelor
necesare  în  sistemul  educaţional  aşa  cum  reiese  din  adresa  mai  sus
menţionată”.

Se  reţine,  de  asemenea  că,  împuternicirea  acordată  Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către Guvernul României prin
H.G. nr. 460/2009 a fost limitată la închirierea licenţelor pentru produsele
software Microsoft utilizate în instituţiile publice, expres prevăzute în anexa
nr.  2  la  actul  normativ  menţionat. Pentru  închirierea  licenţelor
educaţionale  era  necesară  extinderea  împuternicirii,  printr-un  act
normativ  cu  aceeaşi  forţă  juridică,  respectiv  printr-o  hotărâre  a
Guvernului.

Pentru  a  crea  aparenţa  că  extinderea  împuternicirii  de  a  închiria
licenţele  educaţionale  se  poate  realiza  fără  emiterea  unui  act  normativ,
ministrul  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi  sportului,  Daniel  Petru
Funeriu,  şi  ministrul  comunicaţiilor  şi  societăţii  informaţionale,  Valerian
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Vreme,  au semnat  nota  comună denumită „Notă privind licenţele  pentru
produse Microsoft utilizate de către MECTS în şcoli’.

În nota menţionată s-a consemnat faptul că acordul-cadru încheiat în baza
H.G. nr. 460/2009 „permite încheierea unui contract subsecvent referitor la
suplimentarea  numărului  de  licenţe  ale  MECTS,  pentru  şcoli’. Această
afirmaţie  este  considerată  a  fi  necorespunzătoare  adevărului,  întrucât
dispoziţiile  H.G.  nr.  460/2009  nu  au  reglementat  închirierea  licenţelor
educaţionale, ci numai a celor necesare unui număr de 29 instituţii publice
prevăzute în mod expres în anexa nr. 2 la actul normativ menţionat. Pentru
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost prevăzut un
necesar de 5.294 licenţe, altele decât licenţele educaţionale.

Nota  comună  denumită „Notă  privind  licenţele  pentru  produse
Microsoft utilizate de către MECTS în şcoli’ a constituit temeiul încheierii de
către  Ministerul  Comunicaţiilor  si  Societăţii  Informaţionale  cu D-
CON.NET AG – lider  de asociere a contractului de furnizare produse nr.
108/17.08.2011,  având  ca  obiect  livrarea  unui  număr  de  179.259  licenţe
pentru pachete de tip ProDesktop şi 6.828 licenţe pentru sisteme de operare
Windows  Server.  Cantităţile  de  licenţe  au  fost  stabilite  în  baza  adresei
Ministerului  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  nr.
10.126/19.01.2011, semnată de domnul ministru Daniel Petru Funeriu.

Preţul  total  pentru  închirierea  licenţelor,  în  perioada  august  2011  –
decembrie 2012, a fost de 13.904.599 EUR, după aplicarea unui discount
motivat de faptul că licenţele sunt folosite exclusiv în sistemul educaţional.
Preţul unitar (după aplicarea discountului) a fost de 53,73 EU R/licenţă/an
pentru  licenţele  ProDesktop  şi  73,01  EUR/licenţă/an  pentru  licenţele
Windows Server.

Raportul  întocmit  de  Corpul  de  control  concluzionează  că  potrivit
dispoziţiilor  art.  13  din  Regulamentul  aprobat  prin  H.G.  nr.
561/2009, în scopul exclusiv al informării cu privire la evoluţia procesului
de
soluţionare  a  unor  probleme  specifice,  iniţiatorii  actelor  normative
elaborează  şi  transmit  Guvernului  o  notă,  însă „nota  nu poate  constitui
temei  juridic  pentru  elaborarea,  avizarea  şi  adoptarea  unui  act
normativ”.
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Se  reţine  că  o  notă  aprobată  de  primul  –  ministru  nu  reprezintă  un  act
normativ şi, prin urmare, nu poate constitui temei juridic pentru modificarea
actelor  normative,  fără  a  se  respecta  procedura  legală  de  modificare  şi
completare a acestora.

Împuternicirea  acordată  Ministerului  Comunicaţiilor  şi  Societăţii
Informaţionale  de  Guvernul  României,  prin  H.G.  nr.  460/2009,  a  fost
extinsă,  în  mod  ilegal,  printr-o  notă  semnată  de  ministrul  educaţiei,
cercetării,  tineretului  şi  sportului  Daniel  Petru  Funeriu  şi  ministrul
comunicaţiilor şi societăţii informaţionale Valerian Vreme .

Prin nota aprobată de primul-ministru, în care s-au consemnat împrejurări
necorespunzătoare  adevărului,  s-a  creat  aparenţa  de  legalitate  pentru
încheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, având ca
obiect  achiziţia  dreptului  de  utilizare  a  licenţelor  educaţionale  Microsoft
destinate  unităţilor  de  învăţământ  de  stat,  contract  care  excede
dispoziţiilor H.G. nr. 460/2009.

Din Nota  de  informare  cu  privire  la  activitatea  în  cadrul  Comisiei
interministeriale de evaluare a opţiunilor strategice cu privire la Acordul
Cadru privind utilizarea licenţelor Microsoft, numită  prin  Ordinul MCSI
nr.768/15.10.2012, întocmită  la data de 28.12.2012 la nivelul  Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a rezultat faptul că „(…) s-a
plătit pentru un număr mult mai mare de licenţe închiriate decât numărul de
licenţe  utilizabile  în  educaţie. Din  recalcularea  valorii  contractului  cu
numărul de pachete egal cu numărul de calculatoare (…) a reieşit faptul
că  a  fost  angajată  o  sumă  cu5,4  milioane  euro  mai  mare  decât  era
necesar.”

          Din declaraţiile persoanelor audiate în cauză şi actele de control
încheiate rezultă că încheierea şi derularea  contractelor de închiriere de
licenţe Microsoft  s-a realizat  cu încălcarea dispoziţiilor legale privind
achiziţiile publice,  fără a exista o fundamentare din punct  de vedere
economic şi tehnic, în scopul de a favoriza anumite firme. Există indicii
în  sensul  că  valoarea  produselor şi  a  serviciilor a  fost  supraestimată
pentru că a inclus şi  comisioanele pretinse de persoanele implicate în
semnarea şi derularea contractelor.
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          Aspecte cu privire la plata sumelor pretinse i circuitul sumelor deș
bani

 

Pentru a  putea efectua plata  sumelor  pretinse de Coco  Dorin,  Gheorgheș
tefan  i  Sandu  Gabriel,  (...)  a  înfiinţat  firma  Barringwood  InvestmentȘ ș

Limited, în contul căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele necesare.

La  solicitarea  lui  Coco  Dorin  suma  de  3.996.360  euro  pretinsăș
de  Gheorghe  tefan  a  fost  transferată  în  contul  firmei  DD  Land  OilȘ
Corporate Limited, controlată de (...).

Suma de  2.700.000 euro,  pretinsă  de  Gabriel  Sandu a  fost  transferată  în
contul firmei Essim Partners Corporation, controlată de Gabriel Sandu prin
intermediul lui (...).

Sumele pretinse de Coco  Dorin au fost remise acestuia de către (...).ș

Astfel, D- Con Net AG a virat în contul BARRINGWOOD INVESTMENT
LIMITED sumele de bani aferente plă ii sumelor pretinse de Coco  Dorin,ț ș
Gheorghe tefan i Sandu Gabriel.Ș ș

La  baza  acestei  tranzac ii  a  stat  un  contract  de  suport  tehnic  datatț
19.10.2009, contract ce atestă  opera iuni comerciale fictive: instalarea noiiț
versiuni software, upgrades pentru noua versiune software,  service pentru
versiunea  soft  existentă,  servicii  de urgen ă  pentru „Bucure ti,  Muntenia,ț ș
Transilvania, Moldova”.

Pentru  serviciile  contractate D-CON.NET se  obliga  să  plătească  suma  de
18.153.058 euro.

La  data  de  29.11.2009, BARRINGWOOD  INVESTMENT  LIMITED  a
încheiat cu firma Balzac Services Incorporated un contract de suport tehnic
în valoare de 658.021 euro.

În cuprinsul contractului se face referire la contractul nr. 35 din 09.09.2009,
încheiat  de  firma D-CON.NET AG  cu  Ministerul  Comunica iilor  iț ș
Societă ii  Informa ionale.  Contractul  atestă,  de  asemenea  opera iuniț ț ț
comerciale fictive.
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La  rândul  său  BARRINGWOOD  INVESTMENT  LIMITED  a  încheiat
contracte  de  asisten ă  tehnică  ce  atestă  opera iuni  comerciale  fictve  cuț ț
următoarele firme:

 SERVICES INCORPORATED – contract semnat la data de 29.11.2009, în
valoare de 658.021 euro,

 DD  LAND  OIL  CORPORATED  LIMITED  –  contract  în  valoare  de
3.996.360 euro,

 ESSIM PARTENRS CORPORATION – contract în valoare de 2.700.000 de
euro, semnat la data de 15.09.2009.

 

Aspecte  cu  privire  la     DD  Land  Oil  Corporate  Limited     i  foloaseleș
necuvenite pretinse de Gheorghe tefanȘ

 

În  luna  septembrie  2009,  la  solicitarea  lui  (...),  SCA (...)  a  procedat  la
efectuarea  demersurilor pentru înfiinţarea  a două companii:

 DD Land Oil Corporate Ltd Cypru;
 Explorer Corporate Ltd Belize.

Barringwood Investment Limited, reprezentată prin (...), a încheita cu DD
Land Oil Corporate Ltd un contract  de consultanţă şi suport tehnic pentru
perioada august  2009  –  decembrie  2012,  cu  referire  la  contract  nr.
35/09.09.3004 încheiat de D-Con Net AG cu Ministerul pentru Societatea
Informaţională.

Valoarea  contractului  este  de 3.996.360 euro,  iar  preţul  trebuie  achitat  în
două tranşe: până la data de  10.11.2009 suma de 1.996.360 euro, până  la
data de 20.11.2009 – 2.000.000 euro.

DD Land Oil Corporate Ltd a emis către Barringwood Investment Ltd două
facturi:

 factura nr. 200901/04.11.2009 în valoare de  2.332.260 euro;
 factura nr. 200902/09.11.2009 în valoare de 1.664.100 euro;
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De asemenea, DD Land Oil Corporate Ltd a încheiat cu Explorer Corporate
Ltd un contract de servicii de  consultanţă datat 10.10.2009.

Atât DD Land Oil Corporate Ltd, cât şi Explorer Corporate Ltd au încheiat
contracte de servicii de consultanţă cu SCA „(...)” valoarea acestora fiind de
100.000 euro.

DD Land Oil Corporate Ltd, societate înregistrată în Republica Cipru a  emis
un număr de 3 procuri pentru  (...):

 procura din data de 17.11.2009, valabilă până la 30.04.2011
 procura din data de 28.04.2010, valabilă până la 17.102.2011;

 procura din data de 18.10.2011, valabilă până la 17.10.2012;

Explorer Corportate Ltd a emis, de asemenea, pentru (...) un număr de două
procuri:

 procura din data de 17.11.2009, valabilă până la 29.04.2010;
 procura din data de 28.04.2010, valabilă până la 30.04.2011.

La data de 05.02.2010, DD Land Oil Corporate Ltd a plătit către S.C. Studio
SRL  suma  de  86.131,39  euro,  respectiv  354.000  Ron,  cu  titlu  de
participare  la capital.

La aceeaşi dată, DD Land Oil Corporate Ltd a plătit suma de 40.885 euro,
respectiv  150.000 Ron  către  (...)  (…Ron),  reprezentând 50% procent  din
companie.

La data  de  26.04.2010,  DD Land Oil  Corporate  Ltd a  achitat  către  S.C.
Authentic  Travel  &  Management  S.A.  suma  de  11.965,13  euro-  „70:40
percent of the company share capital”.

La  data  de 25.11.2009,  DD  Land  Oil  Corporate  Ltd  a  încheiat  cu  S.C.
Gremsim Co SRL, un contract de consultanţă. S.C. Gremsim Co SRL a fost
reprezentată de  (...) şi (...).

La  data  de  16.02.2010,  DD  Land  Oil  Corporate  Ltd  a  plătit  către  S.C.
Gremsim Co SRL suma de  3.000 USD.

La data de 16.12.2009, DD Land Oil Corporate Ltd a încheiat un contract de
serviciu  cu  Lightson  Industries  Limited,  în  baza  căruia  la  data  de
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29.12.2009 trebuia  achitată  suma  de 370.000  USD într-un  cont  la  Baltic
International Bank.

La data de 20.11.2009, DD Land Oil Corporate Ltd a virat suma de 300.000
euro în contul  Hypros Accounting Limited (invoice…..).

De asemenea DD Land Oil Corporate Ltd  a achiziţionat  de la S.C. Stedax
International  SRL  un apartament  (contract  255/02.02.2010) pentru  care a
achitat 55.930 euro (cont……..). Apartamentul este situat în Piatra Neamţ,
…….

DD Land Oil Corporate Ltd a virat în contul S.C. Studedax International
SRL suma de  56.776 euro la data de 03.02.2010.

În baza contractului din data de 26.11.2009 încheiat cu S.C. Elcopet Serv
SRL, Explorer Corporate Limited a virat  în contul Elcopet Serv SRL suma
de 250.000 euro la data de 27.11.2009.

În baza contractului din data de 19.11.2009 cu S.C. Euroconsulting Expert
KSRY SRL (administrator…..), Explorer Corporated Limited a plătit către
S.C. Euroconsulting următoarele sume:

 la data de 20.01.2010 suma de 100.000 euro (invoice nr. .. din 18.10.2010)
(cont……);

 la data de 05.03.2010 suma de 100.000 de euro (invoice nr. ..)

 la  data  de  20.11.2009  summa  de  500.000  de  euro  (partial  invoice
…../19.11.2009)

 la  data  de  23.11.2009,  suma  de  500.000  euro  (partial  invoice
…./19.11.2009).

La data de 25.02.2010, Explorer Corporated Limited a încheiat cu SC C&C
Business Idea Style SRL un contract în valoare de 250.000 euro, ce trebuia
plătită  în  două  tran e:  40%  până  la  data  de  30.03.2010,  60%  până  laș
recep ie.În baza acestui contract au fost effectuate următoarele plă i:ț ț

 la data de 30.03.2010 suma de 100.000 de euro
 la data de 19.04.2010 suma de 50.000 de euro.

Firma Explorer Corporated Limited a încheiat cu SC C&C Inteligent Idea
Style SRL contractul din data de 25.11.2009 în baza căruia a efectuat la data
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de 27.11.2009 plata sumei  de 250.000 de euro, iar la data de 16.12.2009
plata sumei de 200.000 de euro.

De  asemenea,  firma  Explorer  Corporated  Limited  a  cumpărat  de  la  SC
Stedax  Interna ional  SRL  apartamentul  …situate  în  Piatra  Neam ,ț ț
…….pentru care a achitat suma de 104.720 euro.

Acest apartament a fost vândut către (...) pentru suma de 40.000 de euro. La
efectuarea tranzac iei, (...) a fost reprezentată de (...).ț

 

Aspecte cu privire la     Essim Partners Corporation i foloasele necuveniteș
pretinse de Gabriel Sandu

 

Cu privire la firma ESSIM PARTNERS CORPORATION s-a stabilit că a
fost  înfiin ată  la  solicitarea  lui  Gabriel  Sandu  pe  numele  unei  persoaneț
apropiate acestuia – (...).

Din declara a martorului (...)ț   rezultă că s-a deplasat la Zurich împreună cu
(...) pentru a înfiin a o societate de tip off-shore în conturile căreia să fieț
virate sumele pretiinse de Gabriel Sandu, la solicitarea acestuia din urmă.

Martorul (...) a confirmat exiten a rela iilor de prietenie cu Gabriel Sandu,ț ț
precum i faptul că a fost interpus al acestuia în mai multe societă i. Maiș ț
mult, acesta a confirmat că s-a deplasat de mai multe ori la Zurich.

În luna septembrie 2009, la solicitarea lui Gabriel Sandu, martorul (...) s-a
deplasat cu (...) la Zurich pentru a înfiin a firmaț  Essim Partners Corporation.

A a cum rezultă din probatoriul testimonial, cotractele i extrasele de contș ș
puse  la  dispozi ia  organelor  de  urmărire  penală  de  (...)  i  (...),  în  contulț ș
acestei  societă i  a  fost  transferată  suma  deț  2.700.000  euro,  pretinsă  de
Gabriel Sandu, sumă de care acesta a dispus prin intermediul lui (...).

 

Aspecte cu privire la sumele de bani pretinse i primite de Coco  Dorinș ș
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A a  cum  rezultă  din  probatoriul  testimonial  administrat  în  cauză  i  dinș ș
extrasele de cont, ridicate în format electronic  la perchezi ia domiciliară dinț
biroul lui (...) de la sediul Funda iei (...) (valorificate în urma perchezi ieiț ț
informatice a mediilor de stocare a datelor), Coco  Dorin a pretins i primitș ș
de la (...) prin intermediul lui (...) suma de 9.000.000 de euro.

În  luna  decembrie  2011,  Coco  Dorin  a  mai  primit  de  la  (...)  suma  deș
500.000 de euro.

În luna  septembrie 2014, după ce au apărut în presă primele informaţii cu
privire  la  dosarul  187/P/2013,  Dorin  Cocoş  i-a  solicitat  lui  (...)  să
semneze  un număr de 21 de chitanţe prin care să ateste în mod nereal că i-a
fost restituită suma de 210.000 euro. Chitanţele erau antedatate şi atestau în
mod nereal, faptul că (...) ar fi primit de la Dorin Cocoş la anumite intervale
de timp, următoarele sume de bani:

 18.04.2013 – suma de 44.600 RON;
 28.04.2013 – suma de 44.500 RON;

 22.05.2013 – suma de 44.100 RON;

 10.06.2013 – suma de 43.900 RON;

 27.06.2013 – suma de 44.500 RON;

 30.07.2013 – suma de 43.900 RON;

 29.08.2013 -  suma de 44.400 RON;

 12.09.2013 – suma de 44.800 RON;

 27.09.2013 – suma de 44.600 RON;

 18.10.2013 – suma de 44.500 RON;

 28.10.2013 – suma de 44.400 RON;

 28.11.2013 – suma de 44.300 RON;

 18.12.23013 – suma de 44.700 RON;

 24.01.2014 –  suma de 45.200 RON;
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 08.02.2014 –   suma de 44.800 RON;

 24.02.2014 –   suma de 45.100 RON;

 10.03.2014 –   suma de 45.000 RON;

 18.03.2014 –   suma de 45.000 RON;

 12.05.2014 –   suma de 44.300 RON;

 08.07.2014 –   suma de 44.900 RON.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare, în biroul lui (...) au fost identificate  şi, ca
urmare, au fost ridicate cele 21 de chitanţe, în original,  semnate de Cocoş
Dorin;  contractul  de  împrumut  dintre  (...)  şi  Cocoş  Dorin  (datat
03.211.2011), contractele încheiate de firma Beringwood  cu alte societăţi.
De asemenea au fost ridicate un număr de 5 pixuri ce se aflau într-o folie de
plastic împreună cu cele 21 de chitanţe.

Examinând chitanţele se poate observa că acestea sunt semnate de Cocoş
Dorin cu pixuri având pastă diferită. Faptul că chitanţele erau antedatate şi
erau  semnate  cu  pixuri  cu  instrumente  scripturale  de  culoare  diferită,
coroborat cu împrejurările în care Cocoş Dorin i-a solicitat lui (...) semnarea
chitanţelorconduc în mod cert la concluzia că cele 5 pixuri ridicate la
percheziţie  fuseseră  puse  la  dispoziţie  de  Cocoş  Dorin  pentru  ca
semnarea  chitanţelor de  către  acesta  să  se  efectueze  de  asemenea  cu
instrumente  de culoare diferită.  Modalitatea  de  întocmire  şi  semnare  a
chitanţelor denotă caracterul fraudulos al acestora, intenţia lui Cocoş Dorin
fiind aceea de a asigura o aparenţă de legalitate sumelor de bani pretinse şi
primite pentru traficul de influenţă exercitat. Contractul de împrumut semnat
de  (...)  (...)  şi  Cocoş  Dorin,  contractat  datat  03.11.2011,  are  ca  obiect
acordarea  unui  împrumut  de  500.000  euro  pe  o  perioadă  de  10  ani,  cu
posibilitatea  prelungirii  termenului  prin  act  a  diţional,  cu  precizarea  că
sumele  nu  sunt  purtătoare  de  dobândă.  Condiţiile  contractuale  vin  de
asemenea în susţinerea  tezei privind fictivitatea acestui împrumut.

 

*
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Totodată, infracţiunile săvârşite de inculpaţi sunt din cele prevăzute de
art. 223 alin. 1, 2 C.pr.pen., iar din probele cauzei rezultă că privarea
inculpaţilor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de
pericol pentru ordinea publică.

În jurisprudenţa Curţii  s-a reţinut că gravitatea unei inculpări poate
constitui  un  motiv  de  menţinere  în  detenţie  dacă  circumstanţele
săvârşirii faptelor, personalitatea acuzatului şi comportamentul acestuia
fac plauzibil pericolul de a comite noi infracţiuni.

Într-o altă speţă, Curtea Europeană a reţinut că, în situaţia în care inculpatul
este  cercetat  pentru  infracţiuni  similare, iar  aceste  infracţiuni  constituie
sursa  veniturilor  sale  sunt  elemente  suficiente  pentru  a  caracteriza
periculozitatea  reclamantului,  făcând  riscul  de  recidivă  plauzibil  şi
pertinent (cauza KNEBL contra Republicii Cehe, 20157/05, 28.10.2010).

În speţă este cert că inculpaţii au pretins şi primit comisioane pe contractele
derulate  de Guvernul  României,  fapt  ce  explică preţul  achitat  de Guvern
pentru aceste licenţe.

În  absenţa  unui  răspuns  ferm  al  autorităţii  judiciare,  lăsarea  în  libertate
inculpaţilor acuzaţi de fapte de o asemenea gravitate poate crea în rândul
cetă enilor un sentiment  de neîncredere în organele statului şi  temerea căț
valorile sociale nu pot fi protejate în mod eficient în situaţia unor fapte de
acela i genș   (I.C.C.J., s. p., decizia penală nr. 210/2004).

Arestarea  inculpaţilor  răspunde  cerinţelor  de  actualitate,  oportunitate  şi
proporţionalitate a arestării preventive, având în vedere că nicio altă măsură
nu ar îndeplini scopul urmărit de legiuitor.

În raport cu art. 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 23
din Constituţie, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune
atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există
motive temeinice de a se crede în posibilitatea  săvârşirii unei noi infracţiuni,
fiind  necesară  astfel  pentru  apărarea  ordinii  publice,  a  drepturilor  şi
libertăţilor  cetăţenilor,  desfăşurarea  în  bune  condiţii  a  procesului  penal.
Analiza acestei condiţii în raport cu gravitatea faptelor săvârşite, persoana şi
conduita inculpaţilor, reacţia opiniei publice, rezonanţa şi gravitatea faptelor
denotă  că  în  speţă  sunt  îndeplinite  exigenţele  pentru  a  putea  fi  dispusă
privarea de libertate.
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Din cercetările  efectuate  în  cauză  rezultă  că  Cocoş  Dorin  a  încercat  să-l
influenţeze pe (...) (...) , solicitându-i să semneze chitanţe prin care să ateste
în mod nereal că suma de 500.000 de euro i-a fost parţial remisă.

Mai mult, există indicii că după apariţia primelor date publice cu privire la
cercetările efectuate în prezenta cauză, inculpatul Dumitru Nicolae a încercat
să exercite presiuni prin încetarea contractelor de sponsorizare, a activităţilor
în care  era  implicat  şi  a  făcut  demersuri  pentru înstrăinarea bunurilor, în
vederea  punerii  organelor  de  urmărire  penală  în  imposibilitatea  aplicării
măsurilor asigurătorii:

 

 

 convorbirea  din  data  de(…),  dintre  DUMITRU  NICOLAE  şi  o  persoană
neidentificată:

 

 

 convorbirea din data de(…) , dintre DUMITRU NICOLAE şi o altă persoană
neidentificată:

 

 

*

 

 

Având  în  vedere  că  în  cauză  există  probe  din  care  rezultă  suspiciunea
rezonabilă  că  inculpaţii  au  săvârşit  infracţiunile  pentru  care  s-a  dispus
începerea urmăririi penale şi nu există nicio cauză care împiedică exercitarea
acţiunii penale, precum şi faptul că sunt incidente prevederile art. 223 alin. 1
lit. b şi alin. 2  C.pr.pen., iar măsura arestării preventive este proporţională
cu gravitatea acuzaţiei,
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1. În temeiul art. 224, art. 223 alin. 1 lit. b şi alin. (2) C.pr.pen. rap. la
art. 202 alin. (1) şi (3) C.pr.pen.,

 

 

P R O P U N E M :

 

Arestarea  preventivă  pe  o  perioadă  de  30  de  zile,  începând  cu  data  de
28.10.2014  şi  până  la  data  de  26.10.2014  a inculpatului  Cocoş
Dorin,   (…),  pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-  trafic de influen ă prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 Cț
pen.

 -  spălare  de  bani  prev.  de  art.  29  alin.  1  lit.  b  din  Legea  656/2002,
ambele  cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. şi art. 5 C pen.

 

Inculpatul a fost reţinut 24 ore în Centrul de reţinere şi arestare preventivă
Centrul  de  reţinere  şi  arestare  preventivă  DGAMB, începând  cu  data  de
27.10.2014 ora 22,00 şi până la data de 28.10.2014 ora 22,00, fiind asistat de
apărătorii ale i –(…).ș

 

 

2. În temeiul art. 224, art. 223 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1)
şi (3) C.pr.pen.,

 

P R O P U N E M :
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Arestarea  preventivă  pe  o  perioadă  de  30  de  zile,  începând  cu  data  de
28.10.2014  şi  până  la  data  de  26.10.2014  a  inculpatului Dumitru
Nicolae,   (…) pentru următoarele infracţiuni:

-  trafic de influen ă prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 C pen.ț

 -  spălare  de  bani  prev.  de  art.  29  alin.  1  lit.  b  din  Legea  656/2002,
ambele  cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. şi art. 5 C pen.

 

Inculpatul a fost reţinut 24 ore în Centrul de reţinere şi arestare preventivă
Centrul  de  reţinere  şi  arestare  preventivă  DGAMB, începând  cu  data  de
28.10.2014 ora 00,30 şi până la data de 29.10.2014 ora 00,30, fiind asistat de
apărătorii ale i – (…) .ș

 

 

3. În temeiul art. 224, art. 223 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1)
şi (3) C.pr.pen.,

 

P R O P U N E M :

 

Arestarea  preventivă  pe  o  perioadă  de  30  de  zile,  începând  cu  data  de
29.10.2014  şi  până  la  data  de  27.10.2014  a  inculpatului Ştefan
Gheorghe,   (…) , pentru următoarele infracţiuni:

 

 -  trafic de influen ă prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 Cț
pen.

-  spălare  de  bani  prev.  de  art.  29  alin.  1  lit.  b  din  Legea  656/2002,
ambele  cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. şi art. 5 C pen.
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Inculpatul a fost reţinut 24 ore în Centrul de reţinere şi arestare preventivă
Centrul  de  reţinere  şi  arestare  preventivă  DGAMB,  începând  cu  data  de
28.10.2014 ora 02,50 şi până la data de 29.10.2014 ora 02,50, fiind asistat de
apărătorii ale i – (…) .ș

 

4. În temeiul art. 224, art. 223 alin. 1 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202
alin. (1) şi (3) C.pr.pen., 

P R O P U N E M :

Arestarea  preventivă  pe  o  perioadă  de  30  de  zile,  începând  cu  data  de
29.10.2014  şi  până  la  data  de  27.10.2014  a  inculpatului Sandu
Gabriel,  (…) ,  pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

-     luare de mită prev. de art. 7 din Legea 78/2000 i art. 289 C pen., cuș
aplicarea art. 35 alin. 1 C pen. (două acte materiale),

-     spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002

ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. i art. 5 C pen,ș  

Inculpatul a fost reţinut 24 ore în Centrul de reţinere şi arestare preventivă
Centrul  de  reţinere  şi  arestare  preventivă  DGAMB, începând  cu  data  de
27.10.2014 ora 21,30 şi până la data de 28.10.2014 ora 21,30, fiind asistat de
apărătorii ale i –(…)ș
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