
 

 

stiripesurse.ro va prezintă câteva aspecte interesante din ceea ce au descoperit 

procurorii DNA în cazul fostului ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului: 

 

S.C. Termogaz Company SA a transferat în contul S.C. Europlus 

Computers S.R.L. sumele de 900.000 RON la 28.12.2011 şi 2.100.000 

RON la 29.12.2011. Pentru a justifica aceste plăţi, între cele două 

societăţi comerciale s-a încheiat un contract de publicitate având ca 

obiect prestarea de servicii cu ocazia galelor de box ce urmau să fie 

organizate de Oreja Rudel. 

 

Suma astfel obţinută de S.C. Europlus Computers S.R.L. (luând în 

considerare impozitele aferente tranzacţiei) a fost folosită pentru 

achitarea integrală a creditului bancar la 29.12.2011 si 08.02.2012 . 

 

Există indicii puternice că această operaţiune a avut caracter fictiv, iar 

plăţile către societatea administrată de Obreja Rudel au fost efectuate la 

cererea reprezentanţilor MDRT şi au natura unui folos obţinut în 

schimbul atribuirii contractelor de achiziţie publică, având în vedere că: 

• Europlus Computers nu avea personal de specialitate şi nu avea 

experienţă în domeniul publicităţii; 

 

• cifra anterioară de afaceri a Europlus Computers era 

nesemnificativă; 

 

• serviciile nu sunt detaliate în contract şi nu s-au întocmit 

documente justificative pentru prestaţiile efectuate; 

 

• plata a fost făcută integral în avans. 

Caracterul fictiv al tranzacţiei dintre S.C. Termogaz Company S.A. şi 

S.C. Europlus Computers  S.R.L. a fost constatat şi de 

reprezentanţii organelor fiscale, care au omis însă sesizarea organelor 

de urmărire penală, existând indicii că decizia a fost luată de către Rusan 

Vasile, funcţionar cu atribuţii de conducere în cadrul Administraţiei 

finanţelor Publice Hunedoara, în schimbul unor beneficii materiale primite 

de la Adrian Gârdean. 

Având în vedere relaţiile pe care Adrian Gârdean le avea cu Lungu Ştefan, 

consilierul personal al ministrului Udrea Elena, există indicii că aceştia au 

intermediat legătura dintre administratorii societăţii comerciale şi 
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reprezentanţii MDRT. 

 

Pentru a diminua impactul fiscal al tranzacţiei, S.C. Europlus 

Computers S.R.L. a înregistrat la rândul său în contabilitate cheltuieli 

fictive în baza unor documente emise de societăţi de tip 

fantomă (SC Biovros SRL - plată de 650.000 RON la 20.02.2012 

pentru facturile 1001, 1003, 1006, 1009; SC Egeo Pro Market SRL – 

plăţi totale de 150.000 RON la 26.01.2012 şi 26.03.2012 şi SC Biotehnical 

Industrial SRL - plăţi de 1.300.000 RON în perioada 25.07 – 

29.08.2012). 

 

Primar Lupeni 

Pentru a obţine fondurile din care a plătit ulterior suma de 3.000.000 

RON către S.C. Europlus Computers S.R.L., S.C. Termogaz Company S.A. a 

beneficiat de un contract de achiziţie publică finanţat de Ministerul 

Deezvoltării Regionale şi Transporturilor atribuit cu încălcarea dispoziţiilor 

legale de către reprezentanţii MDRT, municipiului Lupeni. Valoarea 

contractului a fost în mod vădit supraevaluată, iar plata s-a realizat în baza 

unor înscrisuri falsificate, cu ajutorul unei finanţări alocate de către MDRT în 

regim de urgenţă. 

 

În cursul anului 2009, Municipiul  Lupeni achiziţionase de la S.C. Elmera 

S.R.L. Lupeni servicii de proiectare având ca obiect realizarea reţelei de 

alimentare electrică a staţiunii Straja. Conform devizului general din 

proiectul tehnic întocmit de S.C. Elmera S.R.L., valoarea estimată a lucrărilor 

era de 8.318.490 RON inclusiv TVA. 

•  

La 26.09.2011 S.C. Termogaz Company S.A. a întocmit o notă de 

fundamentare, semnată de directorul general Miron Lupulescu, prin care 

susţinea că este necesară achiziţia unor lucrări suplimentare la un contract 

deja încheiat cu Municipiul Lupeni, pentru a realiza alimentarea cu energie 

electrică a staţiunii Straja. În motivarea notei a fost invocat cazul prevăzut de 

art. 122 lit. i din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv apariţia unor circumstanţe 

imprevizibile, susţinându-se că în contractul iniţial nu a fost cuprinsă 

alimentarea cu energie electrică a staţiunii, deşi aceste lucrări au fost luate în 

calcul în structura devizului general. Totodată, a fost întocmit un memoriu 

tehnic de către proiectantul SC CPPC S.A. şi un memoriu justificativ de către 

dirigintele de şantier înscrisuri cu conţinut identic notei de fundamentare. 
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•  

Memoriul tehnic a fost aprobat de primarul municipiului Lupeni, Cornel 

Resmeriţă. 

La 27.10.2011,  şeful biroului de achiziţii şi investiţii al municipiului Lupeni, a 

întocmit o notă justificativă prin care susţinea necesitatea realizării lucrărilor 

şi propunea atribuirea contractului către Termogaz Company prin procedura 

negocierii fără publicarea unui anunţ de participare. Valoarea estimată a 

contractului a fost de 11.021.819,36 RON inclusiv TVA şi a fost stabilită 

pe baza datelor comunicate de Termogaz Company, deşi primăria deţinea 

deja un proiect tehnic pentru aceeaşi lucrare care prevedea o valoare mult 

mai scăzută, iar dispoziţiile art. 25 şi 26 din O.U.G. nr. 34/2006 prevăd că 

valoarea estimată trebuie stabilită de autoritatea contractantă în mod 

independent, fără participarea operatorului economic, pentru a garanta o 

utilizare eficientă a fondurilor publice. 

•  

Alegerea procedurii de atribuire directă a fost justificată prin dispoziţiile art. 

122 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006, reţinându-se că acest contract poate fi 

atribuit numai operatorului S.C. Termogaz Company S.A., care deţine o 

exclusivitate din motive tehnice datorită lucrărilor pe care le efectua deja în 

zonă. În realitate, aşa cum rezultă din nota de control întocmită de 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice, împrejurarea invocată nu poate fi considerată o exclusivitate tehnică. 

•  

Lucrările puteau fi realizate de orice alt operator economic autorizat, 

împrejurare confirmată de faptul că în realitate Termogaz Company a 

subcontractat execuţia contractului către societăţile Centrum Lux şi Vis Instal 

pentru valori mult mai mici decât cele achitate de primăria Lupeni. Totodată, 

unitatea administrativ teritorială achiziţionase deja serviciile de proiectare 

alucrării. 

•  

Potrivit dispoziţiilor imperative ale O.U.G. nr. 34/2006, pentru atribuirea 

contractului de execuţie a lucrărilor ar fi trebuit să fie organizată o licitaţie, 

pornind de la valoarea estimată prin proiectul tehnic deja întocmit. 

•  

Nota justificativă a fost aprobată de primarul Cornel Resmeriţă, iar la 

11.11.2011 s-a încheiat contractul de lucrări nr. 7/104 între Primăria 

Municipiului Lupeni, reprezentată de primar, şi Termogaz Company, 

reprezentată de directorul Miron Lupulescu, având ca obiect actualizarea 
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proiectului tehnic şi executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a 

Staţiunii turistice Straja. 

•  

Preţul negociat de părţi a fost de 10.896.359,11 RON inclusiv TVA, iar 

durata prevăzută a fost de 12 luni. Potrivit contractului, plăţile parţiale 

puteau fi făcute numai la valoarea lucrărilor executate, dovedite prin situaţii 

de lucrări provizorii confirmate în 5 zile de la prezentare. 

Contractul a fost semnat de către primarul Cornel Resmeriţă şi de directorul 

general Lupulescu Miron. 

•  

La data de 14.11.2011 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, semnat de 

primarul Cornel Resmeriţă . 

•  

La 14.11.2011 s-a realizat recepţia proiectului tehnic, iar 29.11.2012 s-a 

realizat recepţia lucrărilor de alimentare cu energie electrică de către o 

comisie de recepţie formată din viceprimarul Lungan Cornel, şeful biroului de 

achiziţii Condiu Alin, responsabilul administrativ gospodăresc David Mihai şi 

dirigintele de şantier Isar Nicolae. La 03.2.2012, comisia de recepţie (la care 

au mai participat şi Mogoş Gheorghe şi Pupăzan Nicoleta) a întocmit un 

proces verbal de punere în funcţiune, care atesta realizarea probelor 

tehnologice ale utilajelor şi instalaţiilor şi îndeplinirea indicatorilor tehnico – 

economici aprobaţi. 

•  

Conform situaţiilor de plată pentru luna decembrie 2011, atestate de Miron 

Lupulescu şi Isar Nicolae, valoarea lucrărilor efectuate (inclusiv TVA) era 

de  186.000 RON pentru serviciile proiectare şi 5.321.855,1384 RON pentru 

executarea liniei electrice subterane (LES) de 20 kv. 

La 13.12.2011 s-a încheiat un proces verbal care atesta primirea de către 

Municipiul Lupeni, reprezentat de dirigintele de şantier Isar Nicolae, a 6 

posturi de transformare în valoare totală de 2.755.333,32 RON, bunurile fiind 

predate scriptic către Municipiul Lupeni. 

•  

Probele administrate au demonstrat că toate aceste înscrisuri au un conţinut 

nereal, iar în realitate lucrările nu fuseseră efectuate la momentul recepţiei. 

din înscrisurile depuse la dosar rezultă că lucrările de executare a liniei 

electrice au fost în realitate finalizate în cursul anului 2013. 

La 13.12.2011 s-a încheiat un act adiţional la contractul de finanţare încheiat 

anterior între MDRT şi UAT Municipiul Lupeni care avea ca obiect lucrările 
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de dezvoltare a staţiunii Straja. Prin actul adiţional s-a alocat suplimentar din 

bugetul MDRT suma de 12 milioane RON, cea mai mare parte din această 

sumă vizând plata contractului nr. 7/104 din 11.11.2011. 

•  

La 14.12.2011 Municipiul Lupeni a transmis documentele justificative şi a 

solicitat efectuarea plăţii, iar la 16.12.2011 MDRT a efectuat plata în contul de 

trezorerie al Municipiului Lupeni. Potrivit datelor comunicate de Agenţia 

Naţională pentru Turism, în cursul anului 2011 intervalul mediu de la data 

solicitării formulate de UAT până la data efectuării plăţii corespunzătoare era 

de 28 de zile calendaristice. 

•  

La 21.12.2011 Municipiul Lupeni a transferat suma de 12 milioane RON în 

contul trezorerie al Termogaz, din care 8.100.000 RON conform contractului 

7/11.11.2011 având ca obiect actualizarea proiectului tehnic şi executarea 

lucrărilor de alimentare cu energie electrică a Staţiunii turistice Straja. 

•  

La 27.12.2011, Termogaz a transferat aceste sume din contul de trezorerie în 

conturile curente, iar în zile de 28 şi 29.12.2011 a realizat două plăţi în valoare 

totală de 3.000.000 RON către S.C. Europlus Computers S.R.L. 

•  

în perioada 2010 - 2012, reprezentanţii Termogaz Company S.A. Haţeg au 

plătit în mod repetat sume de bani unor funcţionari din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, astfel încât aceştia să aprobe efectuarea 

plăţilor prin care erau finanţate contractele de lucrări dintre către unităţile 

administrativ teritoriale şi societatea menţionată. 

•  

Lungu Ştefan îndeplinea funcţia de consilier al ministrului 

•  

•            Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, având posibilitatea 

de a influenţa deciziile luate de funcţionarii ministerului pentru finanţarea 

autorităţilor locale prin programul „Schi în România”, precum şi pentru 

bugetarea şi prioritizarea plăţilor pentru contractele deja încheiate. 

 

În cursul anului 2010, reprezentanţii Termogaz Company S.A. au plătit în 

mai multe tranşe suma de aproximativ 700.000 RON către Lungu Ştefan, 

pentru ca acesta să îşi folosească influenţa faţă de angajaţi din cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea efectuării plăţilor 

prin care erau finanţate contractele de lucrări. Pentru a ascunde natura 
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acestor plăţi, au fost întocmite mai multe contracte fictive de 

achiziţie, prin interpunerea  S.C. Last Time Studio S.R.L. Câmpina 

(societate controlată de Lungu Ştefan şi unde calitatea de asociat 

şi administrator aparţinea la acel moment mamei sale Lungu 

Elena) în raporturile dintre Termogaz Company şi furnizorii 

obişnuiţi ai acestei societăţi. 

 

În perioada iulie – august 2010, reprezentanţii Termogaz 

Company urmăreau obţinerea unei plăţi în avans pentru 

contractul încheiat cu UAT Cavnic având ca obiect domeniul 

schiabil Gutâiul Doamnei. Având în vedere că MDRT nu finanţa în 

mod obişnuit realizarea unor asemenea plăţi, Lungu Ştefan a 

promis că va interveni, pentru a aproba efectuarea plăţii în 

schimbul unui comision de 10%. 

•  

La 27.07.2010 MDRT a dispus efectuarea plăţii de 4.999.024 RON 

către UAT Cavnic pentru finanţarea în avans a contractului 

încheiat cu Termogaz Company, sumă din care 499.739,9 RON a 

fost transferată de societate către Lungu Ştefan. 

Transferul a fost mascat prin interpunerea societăţii controlate de Lungu 

Ştefan în achiziţia unui bun. Astfel, la data de 25.08.2010 SC Last Time 

Studio SRL  a achiziţionat un post de transformare de la Electrotehno SRL 

Bacău în schimbul sumei de 119.861,97  RON, iar în aceeaşi zi l-a revândut 

societăţii Termogaz Company SA  cu suma de 619.601,87 RON. SC Last Time 

Studio SRL a încasat preţul de la Termogaz Company SA la data de 

24.08.2010, sursa fondurilor fiind MDRT. 

 

În toamna anului 2010, MDRT a realizat alte două plăţi în valoare 

totală de 1.921.412,93 RON către UAT Borsec pentru finanţarea 

contractului încheiat cu Termogaz Company (844.081,33 RON la 

29.10.2010 şi 1.077.331,60 RON la 17.11.2010). Ulterior, Termogaz 

Company a transferat 195.627,16 RON către Lungu Ştefan în 

aceeaşi modalitate. Astfel, SC Last Time Studio SRL  a achiziţionat de la 

Electrotehno SRL un alt post de transformare cu preţul de 68.244,84 lei la 

14.12.2010 şi l-a revândut Termogaz Company SA  cu suma de 263.872 lei, 

preţul fiind încasat în data de 20.12.2010. 

 

Aceste tranzacţii au avut un caracter fictiv, prin care s-a urmărit doar 
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obţinerea unei justificări pentru transferul sumelor de bani în patrimoniul lui 

Lungu Ştefan, iar diferenţa de preţ încasată de SC Last Time Studio 

SRL  reprezintă beneficiul obţinut de acesta în schimbul influenţei exercitate 

asupra funcţionarilor MDRT. 

•  

Astfel, în urma controlului  efectuat de către Direcţia Generală Antifraudă 

Fiscală a reieşit că SC Last Time Studio SRL a fost doar o firma interpusa, 

care nu a efectuat transport, montaj  sau un alt serviciu care să justifice 

creşterea de 5 ori a preţului. Din documentele prezentate reiese că 

transportul posturilor de transformare s-a realizat de către producătorul 

Electrotehno SRL direct la destinaţia finala, respectiv  proiectele realizate de 

Termogaz  Company cu finanţarea MDRT la Borsec şi Izvoare Borişte. 

•  

Obiectul principal de activitate al SC Last Time Studio SRL constă în activităţi 

de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, iar 

societatea nu a desfăşurat anterior şi nici ulterior operaţiuni legate de aparate 

de control şi distribuţie a electricităţii. La 09.02.2011, după săvârşirea 

faptelor descrise, SC Last Time Studio SRL şi-a completat obiectul de 

activitate cu activităţi secundare legate de producţia, transportul şi distribuţia 

energiei electrice, precum şi cu lucrări de construcţii. 

•  

Mai mult, Termogaz Company achiziţionase cu puţin timp înainte 

transformatoare de la Electrotehno SRL, astfel încât cunoştea valoarea reală a 

bunurilor şi le-ar fi putut cumpăra direct de la producător. 

•  

Posturile de transformare sunt produse de Electrotehno S.R.L. pe baza unor 

specificaţii detaliate stabilite de către beneficiar, în funcţie de care sunt 

importate componentele necesare, activitate care presupune numeroase 

contacte între producător şi cumpărător 

•  

Ariton Ion i-a determinat pe reprezentanţii a 10 companii de stat 

aflate în subordinea sa 

•            (Hidroelectrica S.A., Transelectrica S.A., Nuclearelectrica S.A., 

S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Complexul Energetic Turceni S.A., Complexul 

Energetic Rovinari S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Oil Terminal S.A., IAR S.A. 

şi  Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A.) să sponsorizeze organizarea 

galei internaţionale de box profesionist organizată la Bucureşti la data de 

09.07.2011 în cadrul căreia a evoluat sportivul Lucian Bute. 
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•  

În condiţiile în care evenimentul era organizat de societatea comercială cu 

capital privat S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care a fost şi beneficiarul 

real al sponsorizărilor, sponsorizarea galei de box era interzisă de Legea nr. 

32/1994. Astfel, potrivit art. 3 alin. 2 din actul normativ menţionat, 

societăţile comerciale cu capital majoritar de stat nu pot efectua activităţi de 

sponsorizare având ca beneficiari societăţi comerciale cu capital privat. 

•  

În acest context, atribuţiile de serviciu ale funcţionarilor care au încheiat 

contractele de sponsorizare au fost exercitate în mod defectuos, iar suma 

totală de 1.742.830 RON care a făcut obiectul sponsorizărilor constituie 

prejudiciu pentru companiile menţionate. 

•  

sponsorizările nu s-ar fi încheiat în lipsa intervenţiei ministrului, iar sumele 

ar fi rămas în patrimoniul companiilor cu capital majoritar de stat. 

Totodată, suma are natura unui folos nejustificat obţinut de Obreja Rudel, în 

condiţiile în care sponsorizarea galei era interzisă de lege. Fondurile obţinute 

au fost folosite pentru plata cheltuielilor de organizare, în condiţiile în care 

unicul beneficiar al veniturilor galei a fost societatea S.C. Europlus 

Computers S.R.L., de unde au fost transferate în patrimoniul 

administratorului Obreja Rudel. 

 

Infracţiunea de folosire a influenţei în vederea obţinerii unui folos 

necuvenit 

Pentru a determina reprezentanţii companiilor să adopte conduita 

menţionată anterior, Ariton Ion şi-a folosit autoritatea şi influenţa derivată 

din funcţiile de ministru al Economiei, senator şi preşedinte al filialei 

judeţene Sibiu a Partidului Democrat Liberal. 

•  

Totodată, funcţia de conducere deţinută în cadrul partidului aflat la 

guvernare permitea influenţarea numirii directorilor companiilor cu capital 

majoritar de stat. 

•  

Prin folosirea autorităţii şi influenţei, Ariton Ion a urmărit transferul nelegal 

al sumei de 1.742.830 RON în patrimoniul S.C. Europlus Computers S.R.L. 

 

La începutul anului 2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a 
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iniţiat mai multe acte normative prin care urmărea sprijinirea organizării 

unei gale de box profesionist în care să evolueze sportivul Lucian Bute. 

•  

Iniţial, a fost vizată organizarea nemijlocită a evenimentului de către 

minister, dar datorită opoziţiei Ministerului Justiţiei şi Ministerului 

Finanţelor s-a adoptat soluţia de a achiziţiona servicii de „promovare a 

României ca destinaţie turistică şi a brandului turistic naţional, pe plan 

naţional şi internaţional, în cadrul Galei Internaţionale de Box Profesionist 

organizate de Federaţia Română de Box”, care se regăseşte în hotărârea de 

guvern nr. 14/05.01.2011 publicată în M.Of. nr. 37/14 ianuarie 2011. 

•  

Ulterior, în perioada februarie – mai 2011, au avut loc mai multe întâlniri 

informale între reprezentanţii MDRT şi Obreja Rudel cu privire la 

participarea ministerului la cheltuielile de organizare galei de box. 

•  

Obreja Rudel era în acel moment atât preşedintele Federaţiei Române de 

Box, cât şi asociatul şi administratorul S.C. Europlus Computers S.R.L., 

societate care obţinuse dreptul de organizare a galei de la federaţia de box 

profesionist IBF, la care era afiliat sportivul Lucian Bute. 

În cadrul negocierilor, Rudel Obreja a solicitat iniţial ca MDRT să achite toate 

cheltuielile de organizare a galei, în cuantum de aproximativ 3,5 milioane 

euro. 

•  

Datorită opoziţiei funcţionarilor din cadrul ministerului la această solicitare, 

au fost organizate numeroase şedinţe, la unele dintre acestea participând 

ministrul Udrea Elena, precum şi Rudel Obreja. în cadrul ședințelor Rudel 

Obreja susţinea în mod invariabil ca MDRT să-i finanţeze gala, invocând 

acordul ministrului, iar reprezentanţii compartimentelor de specialitate se 

opuneau. 

•  

În urma mai multor întâlniri, s-a convenit ca valoarea totală a serviciilor de 

promovare care urmau să fie cuprinse în contractul de achiziţie să fie de 

aproximativ 2.000.000 EURO. 

•  

Întrucât S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. nu deţinea resurse proprii, iar 

finanţarea galei de box fusese concepută exclusiv din fonduri publice, pentru 

a acoperi cheltuielile de organizare estimate de Obreja Rudel era necesară 

identificarea unei sume de aproximativ 1 milion de euro care să suplimenteze 
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suma care urma să fie alocată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului. 

 

În cursul lunii mai 2011, Ariton Ion la transmis departamentului 

economic din cadrul ministerului economiei pe care il  conducea , 

că Guvernul României a hotărât sponsorizarea Galei Bute cu o 

sumă totală de un milion de euro de către companiile aflate în 

subordinea Ministerului Economiei. 

•  

S-a convocat în acest scop  o şedinţă la sediul ministerului, iar Ariton a 

transmis că este obligatorie participarea directorilor tuturor companiilor, deşi 

ministerul nu se ocupase niciodată de sponsorizarea unor evenimente. 

•  

Ministrul Ariton Ion  a transmis reprezentanţilor companiilor de stat prezenti 

la sedinta , mai exact  le a   impus încheierea de contracte de sponsorizare cu 

Federaţia Română de Box, cu motivarea că organizarea galei este un 

eveniment de interes naţional, susţinut de Guvernul României. 

 

•             Fiecare companie a indicat suma cu care poate sponsoriza 

evenimentul, rezultatul fiind prezentat ministrului, care a solicitat 

suplimentarea valorilor propuse, motiv pentru care şedinţa a fost reluată. 

•  

Întrucât sumele disponibile în bugetul fiecărei companii pentru sponsorizări 

nu acopereau suma totală prestabilită de ministrul Ariton Ion, reprezentanţii 

ministerului  economiei  au propus ca aceste cheltuieli să fie încadrate în alte 

capitole bugetare, respectiv „Cheltuieli de publicitate şi marketing”. 

 

• În această modalitate a fost stabilită valoarea contribuţiei fiecărei companii, 

ajungându-se la o sumă totală de 1.742.830 RON, iar situaţia defalcată pe 

fiecare companie a fost înmânată ministrului Ariton Ion . 

 

• Sumele stabilite au fost comunicate lui Obreja Rudel, iar acesta a transmis 

fiecărei companii de stat cereri de sponsorizare a Federaţiei Române de Box, 

formulate pentru valoarea convenită cu prilejul şedinţei desfăşurate la sediul 

ministerului. 

 

• Deşi beneficiarul real al sponsorizărilor a fost S.C. Europlus Computers S.R.L. 

(care deţinea exclusivitatea organizării şi care a încasat toate veniturile galei), 
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a fost folosită Federaţia Română de Box pentru a evita dispoziţiile imperative 

ale Legii nr. 32/1994 şi a crea aparenţa că este susţinută activitatea unei 

persoane juridice fără scop patrimonial. 

 

 

Ulterior, fiecare companie a încheiat câte un contract de sponsorizare cu 

Federaţia Română de Box, reprezentată în majoritatea situaţiilor de Obreja 

Rudel. 

 

• S.C. HIDROELECTRICA S.A. a încheiat contractul de sponsorizare din data 

de 07.06.2011, având ca obiect „susţinerea beneficiarului sponsorizării în 

vederea organizării la Bucureşti, în data de 09.07.2011 a galei Campion 

pentru România în care Lucian Bute îşi va apăra centura de campion 

mondial IBF la categoria mijlocie” cu suma de 600.000 lei. Suma a fost 

plătită în contul Federaţiei Române de Box în datele de 17.06.2011 (300.000 

RON), 08.07.2011 (150.000 RON) şi 13.07.2011 (150.000 RON). 

 

• Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA 

S.A. a încheiat contractul nr. C442/06.06.2011 având ca obiect „acoperirea 

cheltuielilor aferente meciului de box în care Lucian Bute îşi va apăra centura 

de campion mondial IBF la categoria supermijlocie” cu suma de 150.000 

RON. Plata s-a efectuat în data de 08.06.2011. 

 

• SN NUCLEARELECTRICA S.A. a încheiat contractul de sponsorizare nr. 

591/26.05.2011, având ca obiect „susţinerea prin sponsorizare a costurilor 

legate de organizarea unui eveniment sportiv de interes naţional în data de 

09.07.2011” cu suma de 125.000 RON. Plata s-a realizat la data de 

07.06.2011. 

 

• SNTGN TRANSGAZ S.A. a încheiat contractul de sponsorizare nr. 

401/17.06.2011 în vederea organizării la Bucureşti, în data de 09 iulie 2011 a 

galei de box profesionist, pentru suma de 207.830 RON (echivalentul a 

50.000 EUR). Plata a fost făcută în data de 04.07.2011. 

 

• S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. a încheiat contractul de 

sponsorizare nr. 13815/10.05.2011 având ca obiect suma de 100.000 RON 

pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea meciului de box din 

data de 09.07.2011, în care Lucian Bute îşi va apăra centura de campion 
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mondial IBF la categoria supermijlocie. În data de 12.05.2011 a fost efectuată 

plata. 

 

• S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. a încheiat contractul de 

sponsorizare nr. 719/27.05.2011, având ca obiect „acordarea de sprijin 

financiar pentru organizarea meciului de box din data de 09 iulie 2011 în care 

Lucian Bute îşi va apăra centura de campion mondial IBF la categoria 

supermijlocie” pentru suma de 100.000 RON. Plata s-a efectuat în data de 

30.05.2011. 

 

• S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a încheiat contractul de sponsorizare nr. 

85/03.06.2011 având ca obiect suma de 410.000 RON cu titlul de „sprijin 

financiar pentru organizarea evenimentului pugilistic „gala de box pentru 

titlu mondial, versiunea IBF categoria supermijlocie, a pugilistului român 

Lucian Bute”. 

 

• S.C. OIL TERMINAL S.A. a încheiat contractul de sponsorizare nr. 

158/03.06.2011 având ca obiect suma de 35.000 RON „pentru acoperirea 

unor cheltuieli ale federaţiei efectuate pentru sportivul Lucian Bute”. Plata s-

a realizat în data de 06.06.2011. 

 

• S.C. IAR S.A. Ghimbav a încheiat contractul de sponsorizare nr. 

556/21.06.2011, având ca obiect suma de 10.000 RON în vederea „suportării 

unei părţi din cheltuielile aferente organizării în data de 09.07.2011 a Galei 

„Campion pentru România” în care Lucian Bute îşi va apăra centura de 

campion IBF la categoria supermijlocie”. Suma menţionată a fost plătită în 

data de 20.06.2011. 

Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A. a încheiat contractul de 

sponsorizare nr. 1080/26.05.2011, având ca obiect susţinerea galei „Campion 

pentru România” cu suma de 5.000 RON. Plata s-a realizat în data de 

21.06.2011. 

E. Udrea: 

 

• La data de 24.06.2011 s-a încheiat contractul de servicii nr. 232 între 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de beneficiar, şi 

S.C. Europlus Computers S.R.L., în calitate de prestator, având ca obiect 

prestarea serviciilor de promovare a României în cadrul evenimentelor 

desfăşurate cu ocazia organizării Galei Internaţionale de Box profesionist de 
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către Federaţia Română de Box. Valoarea contractului a fost 

de  10.175.168,44 RON, sumă care urma să fie rambursată din fonduri 

europene, iar metoda de atribuire a fost negocierea fără publicarea unui 

anunţ de participare. 

 

• În baza acestui contract, prin ordinul de plată nr. 9/01.02.2012, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului a efectuat plata serviciilor de 

promovare în valoare de 8.116.800 RON. 

 

• Fondurile publice au fost utilizate într-o modalitate interzisă de lege, 

respectiv pentru finanţarea unui eveniment sportiv organizat de către o 

societate comercială, iar suma achitată în baza contractului constituie în 

întregime un prejudiciu produs în patrimoniul ministerului. 

Prin încheierea contractului s-a urmărit în realitate asigurarea 

fondurilor necesare organizării galei de box menţionate, iar 

achiziţia de servicii de publicitate a reprezentat doar o justificare 

formală, pentru care nu exista o nevoie reală a ministerului, cu 

unicul scop de a da o aparenţă de legalitate contractului. 

 

• Mai mult, contractul a fost atribuit cu încălcarea procedurilor legale de 

achiziţie publică şi au fost achiziţionate servicii care nu se regăsesc printre 

categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanţare europeană. 

 

• Aceste împrejurări atrag refuzul de decontare a sumelor de către autoritatea 

de management a fondurilor europene, astfel încât, datorită modului 

defectuos în care funcţionarii şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, sumele 

care ar fi trebuit rambursate din fonduri europene au fost suportate integral 

de către bugetul de stat. 

 

• Cea mai importantă contribuţie la săvârşirea acestor fapte şi la producerea 

rezultatului aparţine ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului de la 

acea dată, Udrea Elena 

 

• Udrea Elena a luat decizia organizării galei în urma unor discuţii informale cu 

Obreja Rudel, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul 

finanţării evenimentului, a cerut în mod repetat funcţionarilor din subordine 

să se întâlnească cu Rudel Obreja pentru a identifica soluţii pentru încheierea 

contractului şi a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma să fie 
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alocat de către MDRT în afara cadrului reglementat de procedura achiziţiilor 

publice. 

 

• Udrea Elena cunoştea împrejurările esenţiale ale cauzei şi a acceptat 

posibilitatea producerii rezultatului, având în vedere că  îi fuseseră aduse la 

cunoştinţă în mai multe rânduri impedimentele legale şi că a participat sau a 

determinat încălcarea regulilor de încheiere a contractelor de achiziţie 

publică reglementate de O.U.G. nr. 34/2006. 

 

• Având în vedere că Lucian Bute era la acel moment una dintre personalităţile 

române cu cea mai mare cotă de popularitate, Udrea Elena avea un interes 

direct în organizarea galei, urmărind obţinerea unor beneficii electorale prin 

asocierea imaginii cu cea a sportivului. Totodată, faptele au produs un folos 

necuvenit lui Obreja Rudel, care a beneficiat de fonduri publice pentru 

organizarea unui eveniment ale cărui venituri i-au revenit în mod exclusiv. 

 

• Udrea Elena putea influenţa atât atribuirea fondurilor europene, cât şi 

utilizarea ulterioară a acestora, având în vedere comasarea în cadrul aceluiaşi 

minister a activităţilor de dezvoltare regională şi a celor de turism. În acest 

mod, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional care 

funcţiona în cadrul MDRT aproba deciziile de finanţare a proiectelor, iar 

Direcţia Generală pentru Turism din cadrul aceluiaşi minister avea calitatea 

de beneficiar pentru un domeniu al programului şi cheltuia sumele astfel 

obţinute. 

 

• La data de 17 noiembrie 2010, ministrul Udrea Elena a anunţat într-o 

conferinţă de presă că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va 

susţine organizarea unei gale de box profesionist cu participarea sportivului 

Lucian Bute, care era la acel moment campion mondial în versiunea IBF. 

 

• Pentru a crea cadrul normativ al acestui demers, la 05.01.2011 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului a iniţiat o hotărâre de guvern privind 

aprobarea Planului anual de marketing şi promovare turistică, inserând 

printre activităţi organizarea unei gale de box profesionist în 

parteneriat cu Federaţia Română de Box. 

 

• Întrucât Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor au refuzat avizarea 

proiectului şi au arătat că prevederile legale nu permit organizarea unui 
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asemenea eveniment din fonduri publice, ministrul Udrea Elena a modificat 

conţinutul proiectului în timpul şedinţei de guvern desfăşurate în ziua de 

05.01.2011. Astfel referirea la organizarea galei a fost înlocuită cu 

menţiunea „activităţi de promovare a României ca destinaţie turistică şi a 

brandului turistic naţional, pe plan naţional şi internaţional, în cadrul Galei 

Internaţionale de Box Profesionist organizate de Federaţia Română de 

Box”, care se regăseşte în hotărârea de guvern adoptată în cursul aceleiaşi 

zile. 

 

• La 27.04.2011, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului a adoptat un 

ordin, prin care au fost modificate categoriile de cheltuieli eligibile pentru 

proiectele finanţate cu fonduri europene în cadrul Programul Operaţional 

Regional, fiind introdusă o menţiune dedicată special acestui eveniment, 

respectiv „activităţi de promovare a României ca destinaţie turistică şi a 

brandului turistic naţional în cadrul Galei Internaţionale de Box 

Profesionist organizate de Federaţia Română de Box”. 

•  

Totodată, în luna mai 2011 a fost modificat Planul de achiziţii publice al 

ministerului pentru anul 2011, fiind introdusă o poziţie nouă „activităţi de 

promovare a României ca destinaţie turistică şi a brandului turistic naţional 

în cadrul Galei Internaţionale de Box Profesionist organizate de Federaţia 

Română de Box”. Suma alocată acestei achiziţii a fost de 2 milioane euro, 

în categoria Proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile 

(FEN) – programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 

•  

Între timp, în perioada februarie – mai 2011, avuseseră loc mai multe 

întâlniri informale între reprezentanţii Direcţiei Generale pentru Turism din 

cadrul MDRT şi Obreja Rudel cu privire la participarea ministerului la 

cheltuielile de organizare a unei gale de box profesionist la care urma să 

participe sportivul Lucian Bute. Obreja Rudel era în acel moment atât 

preşedintele Federaţiei Române de Box, cât şi asociatul şi administratorul 

S.C. Europlus Computers S.R.L., societate care obţinuse dreptul de 

organizare a galei de la federaţia de box profesionist IBF, la care era afiliat 

sportivul Lucian Bute. 

•  

Funcţionarii care au participat la întâlnirile cu Obreja Rudel au arătat că 

iniţial a existat o stare de confuzie cu privire la calitatea în care acesta 

participa la negocieri şi că iniţial au crezut că organizatorul evenimentului 
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este federaţia de box, însă în momentul în care le-au fost prezentate 

documente referitoare la gală au constatat că singura entitate menţionată de 

deţinătorii drepturilor de organizare era S.C. Europlus Computers S.R.L. 

•  

Înscrisurile depuse la dosar atestă că S.C. Europlus Computers S.R.L. era 

unicul organizator al galei. Astfel, federaţia profesionistă IBF (International 

Boxing Federation) a aprobat la data de 27 mai 2011 lupta dintre Lucian Bute 

şi Jean Paul Mendy, desemnând ca persoană de legătură S.C. EUROPLUS 

COMPUTERS S.R.L.; federaţia WBC (World Boxing Council) a autorizat la 

data de 6 iunie 2011 capromotor pentru meciul dintre Jun TALAPE şi Viorel 

SIMION în cadrul aceleiaşi gale pe S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., 

iar Les promotions Sportscene Inc./InterBox (clubul la care era legitimat 

Lucian Bute) a desemnat pe S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. ca 

promotor exclusiv al Galei de box având ca protagonist pe Lucian Bute în 

România. Totodată, autorizaţia de organizare a reuniunii de box profesionist 

în data de 9 iulie 2011 a fost eliberată la data de 14.04.2011 către S.C. 

EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. 

•  

Federaţia este menţionată exclusiv în contractul de parteneriat nr. 475 

încheiat la 18.04.2011 între Federaţia Română de Box şi S.C. EUROPLUS 

COMPUTERS S.R.L., având ca obiect realizarea în comun a tuturor 

activităţilor necesare în vederea organizării la Bucureşti, în data de 9 iulie 

2011 a evenimentului sportiv „Campion pentru România”. Acest document, 

prin care federaţia îşi asuma obligaţia de a acoperi unele din cheltuielile galei, 

fără a primi în schimb o parte corespunzătoare din venituri, nu este de natură 

a conferi federaţiei calitatea de organizator şi a fost întocmit exclusiv cu 

scopul de obţine fonduri de la instituţii publice prin sponsorizări. 

•  

De altfel, statutul Federaţiei Române de Box nu ar fi permis organizarea unui 

eveniment sub egida IBF şi WBC. Pe plan mondial există mai multe asociaţii 

care organizează activitatea sportivă în domeniul boxului, cele mai 

importante fiind Asociaţia Internaţională de Box – AIBA (singura federaţie 

recunoscută de Comitetul Olimpic Internaţional) şi federaţiile profesioniste 

IBF, WBA, WBC, WBO. Federaţia Română de Box este afiliată la AIBA şi nu 

poate organiza evenimente în care participă sportivi ai celorlalte federaţii 

profesioniste, sub sancţiunea dezafilierii, aşa cum rezultă şi din declaraţiile 

martorilor Doroftei Leonard şi Sima Viorel, preşedintele, respectiv secretarul 

general al federaţiei. De altfel, chiar şi pentru evenimentele organizate sub 
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egida AIBA, în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1423/2003 privind 

recunoaşterea boxului ca ramură de sport profesionistă şi stabilirea 

condiţiilor de practicare a boxului profesionist se arată reuniunile de box 

profesionist se realizează de către organizatorii de meciuri licenţiaţi de către 

Federaţia Română de Box, pe baza autorizaţiei eliberate pentru fiecare gală în 

parte, nu de către Federaţie. 

 

În cadrul negocierilor desfăşurate la sediul ministerului, Rudel Obreja a 

solicitat iniţial ca ministerul să achite toate cheltuielile de organizare a galei, 

în cuantum de aproximativ 3,5 milioane euro, arătând că un contract de 

promovare nu îi poate acoperi cheltuielile. 

•  

Datorită opoziţiei funcţionarilor din cadrul ministerului la această solicitare, 

ministrul Udrea Elena a cerut identificarea unei soluţii care să permită 

realizarea evenimentului. În acest context, la data de 13.03.2011 Rudel Obreja 

a prezentat martorului Mărăşoiu Paul, directorul general al Direcţiei 

Turistice, un document de estimare a valorii comerciale a expunerii brandului 

de turism la Gala Bute, care menţiona aceeaşi valoare de 3.5 milioane euro. 

 

• Întrucât funcţionarii au considerat că această valoare este inacceptabilă, a 

urmat un schimb de mailuri pe această temă între Rudel Obreja, pe de o 

parte, şi Udrea Elena, consilierul acesteia Lungu Ştefan, în cadrul cărora 

Obreja Rudel a făcut trimitere la aspectele discutate anterior nemijlocit cu 

ministrul. 

 

• Datorită dificultăţii de a ajunge la un acord între solicitările lui Obreja Rudel 

şi soluţiile considerate legale de către funcţionarii ministerului, in perioada 

martie - iunie 2011 au fost organizate numeroase şedinţe, la unele dintre 

acestea participând ministrul Udrea Elena, precum şi Rudel Obreja., în 

cadrul ședințelor Rudel Obreja susţinea în mod invariabil ca MDRT să-i 

finanţeze gala, invocând acordul ministrului, iar reprezentanţii 

compartimentelor de specialitate se opuneau. 

 

• Insistenţa conducerii ministerului de a se întâlni cu Rudel Obreja pentru a 

găsi soluţii în sensul implicării ministerului în acest eveniment crease 

nemulţumire în rândul funcţionarilor, au întocmit o notă de informare 

adresată  conducerii  ministerului în care a expus punctual motivele pentru 
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care MDRT nu putea asigura finanţarea galei. 

 

• În urma mai multor întâlniri, s-a convenit ca valoarea totală a serviciilor de 

promovare care urmau să fie cuprinse în contract să fie de aproximativ 

2.000.000 EURO. 

 

La data de 21 iunie 2011, a fost întocmită de către Direcţia de Achiziţii Publice 

a MDRT Nota justificativă nr. 2818 privind „Achiziţionarea serviciilor de 

promovare a României ca destinaţie turistică şi a brandului turistic naţional, 

pe plan naţional şi internaţional, cu prilejul desfăşurării Galei Internaţionale 

de Box Profesionist organizate de Federaţia Română de Box (9 iulie 2011, 

Bucureşti).” 

 

• În cuprinsul notei se menţionează că, deoarece drepturile exclusive de 

proprietate şi vânzare a pachetelor de publicitate şi promovare legate de Gala 

internaţională de Box profesionist le deţine firma S.C. EUROPLUS 

COMPUTERS S.R.L., procedura aleasă este „negocierea fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare”. Această afirmaţie s-a bazat exclusiv 

pe adresa Federaţiei Române de Box, cuprinzând menţiunea „certificăm ca 

S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. deţine exclusivitate pentru organizarea 

si promovarea Galei de Box Campion pentru Romania în data de 09 iulie 

2011, totodată deţinând şi drepturile exclusive de proprietate si vânzare a 

pachetelor de publicitate si promovare legate de acest Eveniment”. 

 

• De asemenea, nota menţionează în mod expres că toate cheltuielile aferente 

contractului vor fi suportate din fonduri europene în cadrul Programului 

Operaţional Regional (POR) 2007-2013 

 

La data de 22.06.2011 a fost întocmită invitaţia de participare de către 

Direcţia Generală Achiziţii Publice din cadrul MDRT, iar la 22.06.2011 este 

numită  comisia de negociere prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 

turismului. 

 

• La 23 iunie 2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor şi negociere, 

prilej cu care s-a constatat că a fost depusă o singură ofertă de către S.C. 

EUROPLUS COMPUTER S.R.L., reprezentată de Rudel Obreja. 
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• Suma ofertată iniţial a fost de 2.239.000 Euro, fără TVA, iar „în urma 

negocierii ofertei din punct de vedere financiar s-a obţinut o reducere a 

valorii ofertei iniţiale până la suma de 1.930.000 Euro, fără TVA”. 

 

• În acest context, comisia a hotărât atribuirea contractului de achiziţie publică 

ofertantului S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., cu o ofertă totală de 

1.930.000 Euro fără TVA, echivalentul a 8.205.781 lei, fără TVA 

 

La data de 24 iunie 2011 s-a întocmit contractul de servicii nr. 232 între S.C. 

EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. Bucureşti, în calitate de Prestator şi 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Beneficiar, 

având ca obiect prestarea serviciilor de promovare a României în cadrul 

evenimentelor desfăşurate cu ocazia organizării Galei Internaţionale de Box 

profesionist de către Federaţia Română de Box, în data de 09 iulie 2011, în 

perioada şi în condiţiile convenite în contract şi în conformitate cu 

prevederile documentaţiei descriptive şi ofertei prestatorului 

 

• Preţul contractului a fost stabilit la 10.175.168,44 RON (din care TVA în 

valoare de 1.969.387,44 RON). Plata urma să fie efectuată prin virament 

bancar, cu ordin de plată, pe baza facturii fiscale emisă de Prestator şi 

acceptate de Beneficiar, a raportului de monitorizare întocmit de un auditor 

independent şi autorizat, a procesului-verbal de recepţie din care să rezulte 

modul de prestare a serviciilor de promovare (cu excepţia celor monitorizate 

de auditor), prevăzute în documentaţia descriptivă şi în oferta tehnică a 

prestatorului, precum şi pe baza altor documente justificative care să certifice 

realizarea serviciilor prestate scopul real al contractului a fost de a justifica o 

sumă apropiată de cheltuielile de organizare a galei, bugetul fiind stabilit pe 

căi informale anterior declanşării procedurii de achiziţie, fără a avea în 

vedere nevoile de promovare ale ministerului, ci nevoile organizatorului. 

 

• Europlus Computers nu a dovedit că deţinea exclusivitate pentru vânzarea 

serviciilor de promovare pe parcursul galei, având în vedere că în contractele 

cu federaţiile IBF şi WBC se face referire doar la dreptul exclusiv de 

organizare a evenimentului. De altfel, titularii unei alte mărci (Merkur 

Casino) au achiziţionat servicii de promovare în cadrul galei de la alte 

societăţi comerciale (King Promotion şi Maffaro Grup), care deţineau 

drepturile de imagine ale lui Lucian Bute; 
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• expunerea simultană a logo-ului în locuri diferite (pe echipamentul 

sportivilor, podea, stâlpi de susţinere) a fost cuantificată separat, rezultatul 

fiind că au fost achiziţionate 257,5 minute de promovare TV, în condiţiile în 

care gala a avut o durată totală de 151 min; 

 

• nu a fost analizată capacitatea profesională și tehnică proprie a prestatorului 

de a asigura serviciile contractate, deşi, potrivit anunțului de atribuire, 

contractul nu putea fi subcontractat. Europlus Computers nu avea 

personal de specialitate şi nu avea experienţă în domeniul 

publicităţii, iar cifra anterioară de afaceri era nesemnificativă; 

 

Pe parcursul procedurii de atribuire, au fost încălcate mai multe prevederi 

legale privind contractele de achiziţie publică. 

 

În condiţiile în care ordinul privind cheltuielile eligibile şi toate actele normative 

menţionau în mod expres că evenimentul va fi organizat de către Federaţia 

Română de Box, achiziţia de servicii la o gală organizată de S.C. Europlus 

Computers S.R.L. atrage imposibilitatea rambursării sumelor din fonduri 

europene. 

 

Prin încălcarea normelor legale şi realizarea unor cheltuieli neeligibile, serviciile 

care ar fi trebuit achiziţionate într-o modalitate care nu greva asupra 

patrimoniului ministerului, au fost suportate în cele din urmă integral din 

bugetul de stat, exclusiv datorită îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de 

serviciu de către funcţionarii MDRT. 

 

După încheierea şi executarea contractului, la 1 noiembrie 2011 s-a încheiat 

procesul verbal de recepţie. 

 

Cu prilejul recepţiei s-a constatat că o parte din servicii nu fuseseră prestate, iar 

raportul de monitorizare nu viza conţinutul transmisiei, cum se cerea în 

contract, ci doar audienţa. 

 

Având în vedere aceste împrejurări şi în contextul informaţiilor apărute în mass 

media cu privire la neregularităţi legate de organizarea galei, funcţionarii din 

comisia de recepţie au aprobat pentru plată doar suma 8.116.800 RON. 
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Suma aprobată a fost virată în contul BRD deschis la Trezoreria Operativă a 

Municipiului Bucureşti, în baza ordinului de plată nr. 9/01.02.2012 semnat 

de secretarul general Nastasia Gheorghe, şi a fost folosită integral pentru 

acoperirea creditului, aşa cum rezultă din informaţiile obţinute de la 

trezorerie şi de la bancă. 

 

Infracţiunea de tentativă la folosirea de documente ori declaraţii 

false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul Uniunii Europene 

La data de 16 iunie 2011, Direcţia de Promovare Turistică din 

cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a întocmit cererea de 

finanţare nr. BI/1/5/5.3/A/697, înregistrată la Organismul Intermediar 

pentru Turism (OIT), prin care se solicita asistenţă financiară 

nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în 

vederea finanţării proiectului „Promovarea brandului turistic al României”, 

prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007-2013). Înscrisul 

a fost semnat în numele ministrului Udrea Elena de secretarul general al 

ministerului Nastasia Gheorghe. 

 

Cererea viza 11 activităţi, din care una (nr. 7) se referă la „promovarea României ca 

destinaţie turistică şi a brandului turistic naţional, pe plan naţional şi 

internaţional, cu prilejul desfăşurării Galei Internaţionale de Box 

Profesionist organizată de Federaţia Română de Box (9 iulie 2011, 

Bucureşti)”. 

 

La data de 23.06.2011, Organismul Intermediar pentru Turism a solicitat o 

„detaliere pe fiecare activitate, clarificări cu privire la metoda de calcul a 

dreptului de expunere, iar cu privire la drepturile de expunere outdoor 

numărul de spoturi difuzate, precum şi durata acestora, ce spoturi sunt şi 

dacă există exclusivitate de difuzare”. În acest context, solicitantul a răspuns 

că „nu există o metodă de calcul a dreptului de expunere outdoor”. 

 

La data de 07 iulie 2011 a fost emisă de către Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional Regional (AM POR) din cadrul MDRT Decizia nr. 

2007 de aprobare a cererii de finanţare pentru proiectul cu titlul 

„Promovarea brandului turistic al României”. 

 

După executarea contractului şi realizarea plăţii, suma de 8.116.800 RON a 
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fost cuprinsă în cererea de rambursare nr. 2/16.02.2012, transmisă de 

Direcţia Dezvoltare Turistică şi Marketing din cadrulMinisterul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului către Organismul Intermediar pentru Turism 

(OIT), având în vedere că acest contract făcea parte din proiectul 

„Promovarea brandului turistic al României”, care urma să fie finanţat în 

baza deciziei de finanţare 2007/07.07.2011, prin POR 2007 – 2013, cu 

fonduri provenind din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

 

Cererea cuprinde declaraţii inexacte, în condiţiile în care, aşa cum arătat anterior, 

scopul utilizării fondurilor a fost în realitate organizarea unei gale de box care 

nu se regăsea printre categoriile de cheltuieli eligibile, ia organizatorul nu era 

Federaţia Română de Box, împrejurare cunoscută de autorii cererii. 

 

Rezultatul nu s-a produs, iar fondurile europene nu au fost fraudate, deoarece 

Autoritatea de Management a dispus suspendarea soluţionării cererii ca 

urmare a sesizării organelor de urmărire penală. 

 

Din datele şi probele cauzei rezultă că şi aceste fapte au fost săvârşite la cererea 

ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Udrea Elena, care cunoştea 

împrejurările esenţiale ale cauzei şi a acceptat posibilitatea producerii 

rezultatului. 

 

Infracţiunea de folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase 

necuvenite în legătură cu obţinerea unui credit bancar de către 

S.C. Europlus Computers S.R.L. 

În cauză există date şi probe că Udrea Elena şi-a folosit influenţa derivată din 

funcţia de ministru şi de vicepreşedinte al partidului aflat la guvernare asupra 

decidenţi  B.R.D. – Societe Generale, şi Nastasia Gheorghe, secretarul general 

ministerului, pentru ca aceştia să îşi exercite atribuţiile într-o modalitate care 

să permită acordarea unui credit de către Banca Română de Dezvoltare 

societăţii S.C. Europlus Computers S.R.L. 

 

Suma astfel obţinută are natura unui folos necuvenit, în condiţiile în care 

împrumutul a fost acordat în regim de urgenţă şi în condiţii mai avantajoase 

decât cele prevăzute în normele de creditare ale băncii, avantaje pe care 

societatea nu le-ar fi obţinut în lipsa intervenţiei ministrului. 
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La data de 29.06.2011 MDRT a emis o adresă prin care comunica băncii acceptul 

prealabil privitor la cesiunea drepturilor la încasarea sumelor rezultate din 

executarea contractului de servicii. Adresa a fost semnată la cererea 

ministrului Udrea Elena de către un funcţionar deşi  ministerul nu eliberase 

niciodată asemenea înscrisuri pentru a garanta creditele unor societăţi 

comerciale. 

în 29.06.2012  comitetul de credit al centralei a susţinut acordarea 

derogărilor de la normele de creditare, invocând experienţa societăţii în 

organizarea unor evenimente similare. 

 

Împrumutul a fost aprobat de către comitetul de credit şi au fost acordate derogări 

atât cu privire la procentul cu care a fost finanţat contractul de prestări 

servicii (integral, inclusiv TVA), cât şi cu privire la dobânda şi comisioanele 

pe care urma să le plătească societatea (mai mici decât cele din normele de 

creditare). 

 

De asemenea, au fost acceptate garanţii diferite de cele prevăzute în norme, 

respectiv sumele existente în conturile societăţii (deşi societatea nu deţinea 

lichidităţi semnificative la momentul încheierii contractului), un bilet la ordin 

(cu valoarea unei promisiuni de plată) şi o garanţie reală mobiliară asupra 

sumelor ce urmau a fi încasate din contractul cu MDRT (care depindeau de 

modul de executare a serviciilor asumate de S.C. Europlus Computers S.R.L.). 

 

La data de 30.06.2011 a fost încheiat contractul de credit  între BRD GROUPE 

SOCIETE GENERALE S.A. şi S.C. Europlus Computers S.R.L., având ca 

obiect acordarea unui credit pe termen scurt în sumă de 10.175.168 RON 

„pentru finanţarea cheltuielilor aferente contractului de servicii 

232/24.06.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

şi S.C. Europlus Computers S.R.L.” 

 

Creditul ar fi trebuit restituit în termen de 3 luni,  însă scadenţa a fost prelungită 

succesiv pentru 60 de zile, 30 de zile şi alte 30 de zile până la data de 

27.01.2012, ca urmare a neplăţii. 

 

Lipsa garanţiilor palpabile pentru un credit acordat unui client nou, care nu 

avusese anterior niciun fel de relaţii cu banca şi care avusese în anii anterior 

cifre de afaceri de aproximativ 200 de ori mai mici decât suma împrumutată, 
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arată că banca şi-a asumat un risc disproporţionat în cazul în care contractul 

de prestări servicii nu ar fi fost executat. 

 

Riscul menţionat s-a materializat odată cu recepţia serviciilor furnizate de 

S.C. Europlus Computers S.R.L., având în vedere că MDRT a aprobat pentru 

plată doar suma 8.116.800 RON. 

 

În acest context, o parte semnificativă a creditului era neacoperită, motiv pentru 

care au existat mai multe discuţii la sediul ministerului între reprezentanţii 

instituţiei de credit, care solicitau achitarea întregii sume prevăzute în 

contract, şi cei ai instituţiei publice, care susţineau că nu pot achita decât 

serviciile recepţionate. 

 

Împrumutul a fost rambursat parţial în data de 02.02.2012, prin plata sumei de 

8.116.800 RON de către MDRT direct în contul de trezorerie al băncii, de 

unde a fost transferat în contul S.C. Europlus Computers S.R.L. 

 

Diferenţa a fost achitată de S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de 08.02.2012 

folosind fonduri primite de la S.C. Termogaz Company S.A., care le obţinuse 

la rândul său în baza unui contract de achiziţie publică finanţat în regim de 

urgenţă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Transporturilor şi care a fost 

atribuit cu încălcarea dispoziţiilor legale de către reprezentanţii municipiului 

Lupeni. Cu privire la aceste fapte s-a dispus în cauză începerea urmăririi 

penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, evaziune 

fiscală şi spălare de bani. 

 

 

Infracţiunea de abuz în serviciu în legătură cu încheierea de către 

MDRT a unui contract de prestări servicii de promovare 

La data de 24.06.2011 s-a încheiat contractul de servicii nr. 232 între 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de beneficiar, şi 

S.C. Europlus Computers S.R.L., în calitate de prestator, având ca obiect 

prestarea serviciilor de promovare a României în cadrul evenimentelor 

desfăşurate cu ocazia organizării Galei Internaţionale de Box profesionist de 

către Federaţia Română de Box. Valoarea contractului a fost de  

10.175.168,44 RON, sumă care urma să fie rambursată din fonduri europene, 

iar metoda de atribuire a fost negocierea fără publicarea unui anunţ de 
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participare. 

 

În baza acestui contract, prin ordinul de plată nr. 9/01.02.2012, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare 

în valoare de 8.116.800 RON. 

 

Fondurile publice au fost utilizate într-o modalitate interzisă de lege, 

respectiv pentru finanţarea unui eveniment sportiv organizat de către o 

societate comercială, iar suma achitată în baza contractului constituie în 

întregime un prejudiciu produs în patrimoniul ministerului. 

Prin încheierea contractului s-a urmărit în realitate asigurarea fondurilor 

necesare organizării galei de box menţionate, iar achiziţia de servicii de 

publicitate a reprezentat doar o justificare formală, pentru care nu exista o 

nevoie reală a ministerului, cu unicul scop de a da o aparenţă de legalitate 

contractului. 

 

Mai mult, contractul a fost atribuit cu încălcarea procedurilor legale de achiziţie 

publică şi au fost achiziţionate servicii care nu se regăsesc printre categoriile 

de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanţare europeană. 

 

Aceste împrejurări atrag refuzul de decontare a sumelor de către autoritatea de 

management a fondurilor europene, astfel încât, datorită modului defectuos 

în care funcţionarii şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, sumele care ar fi 

trebuit rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de către 

bugetul de stat. 

 

Pe parcursul urmăririi penale a rezultat că cea mai importantă contribuţie la 

săvârşirea acestor fapte şi la producerea rezultatului aparţine ministrului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului de la acea dată, Udrea Elena 

 

Din probele cauzei a rezultat că Udrea Elena a luat decizia organizării galei în urma 

unor discuţii informale cu Obreja Rudel, a determinat adoptarea actelor 

normative care au creat cadrul finanţării evenimentului, a cerut în mod 

repetat funcţionarilor din subordine să se întâlnească cu Rudel Obreja pentru 

a identifica soluţii pentru încheierea contractului şi a participat nemijlocit la 

stabilirea bugetului care urma să fie alocat de către MDRT în afara cadrului 

reglementat de procedura achiziţiilor publice. 
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De asemenea, a rezultat că Udrea Elena cunoştea împrejurările esenţiale ale cauzei 

şi a acceptat posibilitatea producerii rezultatului, având în vedere că  îi 

fuseseră aduse la cunoştinţă în mai multe rânduri impedimentele legale şi că 

a participat sau a determinat încălcarea regulilor de încheiere a contractelor 

de achiziţie publică reglementate de O.U.G. nr. 34/2006. 

 

Având în vedere că Lucian Bute era la acel moment una dintre personalităţile 

române cu cea mai mare cotă de popularitate, Udrea Elena avea un interes 

direct în organizarea galei, urmărind obţinerea unor beneficii electorale prin 

asocierea imaginii cu cea a sportivului. Totodată, faptele au produs un folos 

necuvenit lui Obreja Rudel, care a beneficiat de fonduri publice pentru 

organizarea unui eveniment ale cărui venituri i-au revenit în mod exclusiv. 

 

Săvârşirea faptelor a fost facilitată de împrejurarea că Udrea Elena putea influenţa 

atât atribuirea fondurilor europene, cât şi utilizarea ulterioară a acestora, 

având în vedere comasarea în cadrul aceluiaşi minister a activităţilor de 

dezvoltare regională şi a celor de turism. În acest mod, Autoritatea de 

Management a Programului Operaţional Regional care funcţiona în cadrul 

MDRT aproba deciziile de finanţare a proiectelor, iar Direcţia Generală 

pentru Turism din cadrul aceluiaşi minister avea calitatea de beneficiar 

pentru un domeniu al programului şi cheltuia sumele astfel obţinute. 

 

Împrejurările în care a fost încheiat contractul şi a fost achitat 

preţul sunt următoarele: 

La data de 17 noiembrie 2010, ministrul Udrea Elena a anunţat într-o 

conferinţă de presă că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va 

susţine organizarea unei gale de box profesionist cu participarea sportivului 

Lucian Bute, care era la acel moment campion mondial în versiunea IBF. 

 

Pentru a crea cadrul normativ al acestui demers, la 05.01.2011 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului a iniţiat o hotărâre de guvern privind 

aprobarea Planului anual de marketing şi promovare turistică, inserând 

printre activităţi organizarea unei gale de box profesionist în 

parteneriat cu Federaţia Română de Box. 

 

Întrucât Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor au refuzat avizarea proiectului 

şi au arătat că prevederile legale nu permit organizarea unui asemenea 

eveniment din fonduri publice, ministrul Udrea Elena a modificat conţinutul 
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proiectului în timpul şedinţei de guvern desfăşurate în ziua de 05.01.2011. 

Astfel referirea la organizarea galei a fost înlocuită cu menţiunea 

„activităţi de promovare a României ca destinaţie turistică şi a brandului 

turistic naţional, pe plan naţional şi internaţional, în cadrul Galei 

Internaţionale de Box Profesionist organizate de Federaţia Română de 

Box”, care se regăseşte în hotărârea de guvernadoptată în cursul aceleiaşi 

zile. 

 

La 27.04.2011, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului a adoptat un ordin, 

prin care au fost modificate categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele 

finanţate cu fonduri europene în cadrul Programul Operaţional Regional, 

fiind introdusă o menţiune dedicată special acestui eveniment, respectiv 

„activităţi de promovare a României ca destinaţie turistică şi a brandului 

turistic naţional în cadrul Galei Internaţionale de Box 

Profesionist organizate de Federaţia Română de Box”. 

 

Totodată, în luna mai 2011 a fost modificat Planul de achiziţii publice al 

ministerului pentru anul 2011, fiind introdusă o poziţie nouă „activităţi de 

promovare a României ca destinaţie turistică şi a brandului turistic naţional 

în cadrul Galei Internaţionale de Box Profesionist organizate de Federaţia 

Română de Box”. Suma alocată acestei achiziţii a fost de 2 milioane euro, 

în categoria Proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile 

(FEN) – programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 

 

Între timp, în perioada februarie – mai 2011, avuseseră loc mai multe 

întâlniri informale între reprezentanţii Direcţiei Generale pentru Turism din 

cadrul MDRT[3] şi Obreja Rudel cu privire la participarea ministerului la 

cheltuielile de organizare a unei gale de box profesionist la care urma să 

participe sportivul Lucian Bute. Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a 

rezultat că iniţiativa acestor întâlniri a aparţinut ministrului Udrea Elena, 

care a participat nemijlocit la unele. 

 

Obreja Rudel era în acel moment atât preşedintele Federaţiei Române de Box, cât şi 

asociatul şi administratorul S.C. Europlus Computers S.R.L., societate care 

obţinuse dreptul de organizare a galei de la federaţia de box profesionist IBF, 

la care era afiliat sportivul Lucian Bute. 
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Funcţionarii care au participat la întâlnirile cu Obreja Rudel au arătat că iniţial a 

existat o stare de confuzie cu privire la calitatea în care acesta participa la 

negocieri şi că iniţial au crezut că organizatorul evenimentului este federaţia 

de box, însă în momentul în care le-au fost prezentate documente referitoare 

la gală au constatat că singura entitate menţionată de deţinătorii drepturilor 

de organizare era S.C. Europlus Computers S.R.L. 

 

Înscrisurile depuse la dosar atestă că S.C. Europlus Computers S.R.L. era unicul 

organizator al galei. Astfel, federaţia profesionistă IBF (International Boxing 

Federation) a aprobat la data de 27 mai 2011 lupta dintre Lucian Bute şi Jean 

Paul Mendy, desemnând ca persoană de legătură S.C. EUROPLUS 

COMPUTERS S.R.L.; federaţia WBC (World Boxing Council) a autorizat la 

data de 6 iunie 2011 ca promotor pentru meciul dintre Jun TALAPE şi Viorel 

SIMION în cadrul aceleiaşi gale pe S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., iar 

Les promotions Sportscene Inc./InterBox (clubul la care era legitimat Lucian 

Bute) a desemnat pe S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. ca promotor 

exclusiv al Galei de box având ca protagonist pe Lucian Bute în România. 

Totodată, autorizaţia de organizare a reuniunii de box profesionist în data de 

9 iulie 2011 a fost eliberată la data de 14.04.2011 către S.C. EUROPLUS 

COMPUTERS S.R.L. 

 

Federaţia este menţionată exclusiv în contractul de parteneriat nr. 475 încheiat la 

18.04.2011 între Federaţia Română de Box şi S.C. EUROPLUS COMPUTERS 

S.R.L., având ca obiect realizarea în comun a tuturor activităţilor necesare în 

vederea organizării la Bucureşti, în data de 9 iulie 2011 a evenimentului 

sportiv „Campion pentru România”. Acest document, prin care federaţia îşi 

asuma obligaţia de a acoperi unele din cheltuielile galei, fără a primi în 

schimb o parte corespunzătoare din venituri, nu este de natură a conferi 

federaţiei calitatea de organizator şi a fost întocmit exclusiv cu scopul de 

obţine fonduri de la instituţii publice prin sponsorizări. 

 

De altfel, statutul Federaţiei Române de Box nu ar fi permis organizarea unui 

eveniment sub egida IBF şi WBC. Pe plan mondial există mai multe asociaţii 

care organizează activitatea sportivă în domeniul boxului, cele mai 

importante fiind Asociaţia Internaţională de Box – AIBA (singura federaţie 

recunoscută de Comitetul Olimpic Internaţional) şi federaţiile profesioniste 

IBF, WBA, WBC, WBO. Federaţia Română de Box este afiliată la AIBA şi nu 

poate organiza evenimente în care participă sportivi ai celorlalte federaţii 
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profesioniste, sub sancţiunea dezafilierii, aşa cum rezultă şi din declaraţiile 

martorilor Doroftei Leonard şi Sima Viorel, preşedintele, respectiv secretarul 

general al federaţiei. De altfel, chiar şi pentru evenimentele organizate sub 

egida AIBA, în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1423/2003 privind 

recunoaşterea boxului ca ramură de sport profesionistă şi stabilirea 

condiţiilor de practicare a boxului profesionist se arată reuniunile de box 

profesionist se realizează de către organizatorii de meciuri licenţiaţi de către 

Federaţia Română de Box, pe baza autorizaţiei eliberate pentru fiecare gală în 

parte, nu de către Federaţie. 

 

În cadrul negocierilor desfăşurate la sediul ministerului, Rudel Obreja a 

solicitat iniţial ca ministerul să achite toate cheltuielile de organizare a galei, 

în cuantum de aproximativ 3,5 milioane euro, arătând că un contract de 

promovare nu îi poate acoperi cheltuielile. 

 

Datorită opoziţiei funcţionarilor din cadrul ministerului la această solicitare, 

ministrul Udrea Elena a cerut identificarea unei soluţii care să permită 

realizarea evenimentului. În acest context, la data de 13.03.2011 Rudel Obreja 

a prezentat martorului Mărăşoiu Paul, directorul general al Direcţiei 

Turistice, un document de estimare a valorii comerciale a expunerii brandului 

de turism la Gala Bute, care menţiona aceeaşi valoare de 3.5 milioane euro. 

 

Întrucât funcţionarii au considerat că această valoare este inacceptabilă, a urmat un 

schimb de mailuri pe această temă între Rudel Obreja, pe de o parte, şi Udrea 

Elena, consilierul acesteia Lungu Ştefan şi martorul Mărăşoiu Paul, în cadrul 

cărora Obreja Rudel a făcut trimitere la aspectele discutate anterior 

nemijlocit cu ministrul. 

 

Datorită dificultăţii de a ajunge la un acord între solicitările lui Obreja Rudel şi 

soluţiile considerate legale de către funcţionarii ministerului, in perioada 

martie - iunie 2011 au fost organizate numeroase şedinţe, la unele dintre 

acestea participând ministrul Udrea Elena, precum şi Rudel Obreja. Potrivit 

declaraţiilor de martor administrate în cauză, în cadrul ședințelor Rudel 

Obreja susţinea în mod invariabil ca MDRT să-i finanţeze gala, invocând 

acordul ministrului, iar reprezentanţii compartimentelor de specialitate se 

opuneau. 
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Totodată, martorii au arătat că insistenţa conducerii ministerului de a se întâlni cu 

Rudel Obreja pentru a găsi soluţii în sensul implicării ministerului în acest 

eveniment crease nemulţumire în rândul funcţionarilor, context în care 

martorul Mărăşoiu Paul a întocmit o notă de informare adresată  conducerii  

ministerului în care a expus punctual motivele pentru care MDRT nu putea 

asigura finanţarea galei. 

 

În urma mai multor întâlniri, s-a convenit ca valoarea totală a serviciilor de 

promovare care urmau să fie cuprinse în contract să fie de aproximativ 

2.000.000 EURO. 

 

La data de 06 iunie 2011 Direcţia Promovare Turistică din cadrul MDRT a 

întocmit Referatul de oportunitate nr. 2566. Acest înscris cuprinde 

menţiunea  „Anexăm propunerea venită din partea Federaţiei Române de 

Box”, care a fost modificată olograf de martorul Mărăşoiu Paul în „din partea 

Federaţiei Române de Box/firma organizatoare”, împrejurare care atestă că 

la acel moment funcţionarii cunoşteau deja că organizatorul galei este 

societatea S.C. Europlus Computers S.R.L. 

 

În aceeaşi zi, martorul şi-a dat demisia din minister. 

 

În cuprinsul referatului nu este prezentat modul de determinare a valorii alocate 

fiecărui tip de serviciu de promovare şi nu se precizează cine urmează să 

desfăşoare activităţile de monitorizare şi în ce constau acestea, iar devizul 

estimativ a fost fundamentat pe „Studiul privind estimarea valorii comerciale 

a expunerii brandului de turism al României cu prilejul organizării Galei de 

box profesionist în care Lucian Bute îşi va apăra centura la Bucureşti”, 

întocmit de către THE AD.COMP. DIVIZIA DE PUBLICITATE la cererea lui 

Rudel Obreja. Studiul a fost realizat de către Voinea Inocenţiu, persoană care 

potrivit propriei declaraţii nu mai efectuase asemenea lucrări. 

 

La data de 15 iunie 2011, Direcţia de Promovare Turistică a întocmit Referatul 

de necesitate, care copiază în întregime părţi din conţinutul „Studiului” 

întocmit de S.C. THE AD. COMP. DIVIZIA DE PUBLICITATE S.R.L., 

valoarea fiind cea din studiu. 

 

La data de 21 iunie 2011, a fost întocmită de către Direcţia de Achiziţii Publice a 

MDRT Nota justificativă nr. 2818 privind „Achiziţionarea serviciilor de 
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promovare a României ca destinaţie turistică şi a brandului turistic naţional, 

pe plan naţional şi internaţional, cu prilejul desfăşurării Galei Internaţionale 

de Box Profesionist organizate de Federaţia Română de Box (9 iulie 2011, 

Bucureşti).” 

În cuprinsul notei se menţionează că, deoarece drepturile exclusive de 

proprietate şi vânzare a pachetelor de publicitate şi promovare legate de Gala 

internaţională de Box profesionist le deţine firma S.C. EUROPLUS 

COMPUTERS S.R.L., procedura aleasă este „negocierea fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare”. Această afirmaţie s-a bazat exclusiv 

pe adresa Federaţiei Române de Box, cuprinzând menţiunea „certificăm ca 

S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. deţine exclusivitate pentru organizarea 

si promovarea Galei de Box Campion pentru Romania în data de 09 iulie 

2011, totodată deţinând şi drepturile exclusive de proprietate si vânzare a 

pachetelor de publicitate si promovare legate de acest Eveniment”. 

De asemenea, nota menţionează în mod expres că toate cheltuielile aferente 

contractului vor fi suportate din fonduri europene în cadrul Programului 

Operaţional Regional (POR) 2007-2013 

 

La data de 22.06.2011 a fost întocmită invitaţia de participare de către 

Direcţia Generală Achiziţii Publice din cadrul MDRT, iar la 22.06.2011 este 

numită  comisia de negociere prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 

turismului. 

 

Componenţă comisiei era Bogdan Răileanu (Director General – Direcţia Generală 

Achiziţii Publice), Alina Ioana Dincă (Director General – Direcţia Generală 

Economică şi Administrativ), Carmen Moraru (Director General – Direcţia 

Generală Turistică), Mihai Calotă (Director General – Direcţia Generală 

Turistică), Alexandru Vasile (consilier evaluare – examinare – Direcţia 

Promovare Turistică). 

 

La 23 iunie 2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor şi negociere, 

prilej cu care s-a constatat că a fost depusă o singură ofertă de către S.C. 

EUROPLUS COMPUTER S.R.L., reprezentată de Rudel Obreja. 

 

Suma ofertată iniţial a fost de 2.239.000 Euro, fără TVA, iar „în urma negocierii 

ofertei din punct de vedere financiar s-a obţinut o reducere a valorii ofertei 

iniţiale până la suma de 1.930.000 Euro, fără TVA”. 
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În acest context, comisia a hotărât atribuirea contractului de achiziţie publică 

ofertantului S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., cu o ofertă totală de 

1.930.000 Euro fără TVA, echivalentul a 8.205.781 lei, fără TVA 

 

La data de 24 iunie 2011 s-a întocmit contractul de servicii nr. 232 între S.C. 

EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. Bucureşti, în calitate de Prestator şi 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Beneficiar, 

având ca obiect prestarea serviciilor de promovare a României în cadrul 

evenimentelor desfăşurate cu ocazia organizării Galei Internaţionale de Box 

profesionist de către Federaţia Română de Box, în data de 09 iulie 2011, în 

perioada şi în condiţiile convenite în contract şi în conformitate cu 

prevederile documentaţiei descriptive şi ofertei prestatorului 

 

Preţul contractului a fost stabilit la 10.175.168,44 RON (din care TVA în valoare de 

1.969.387,44 RON). Plata urma să fie efectuată prin virament bancar, cu 

ordin de plată, pe baza facturii fiscale emisă de Prestator şi acceptate de 

Beneficiar, a raportului de monitorizare întocmit de un auditor independent 

şi autorizat, a procesului-verbal de recepţie din care să rezulte modul de 

prestare a serviciilor de promovare (cu excepţia celor monitorizate de 

auditor), prevăzute în documentaţia descriptivă şi în oferta tehnică a 

prestatorului, precum şi pe baza altor documente justificative care să certifice 

realizarea serviciilor prestate 

 

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză şi din corespondenţa electronică 

depusă de către aceştia la dosar rezultă că scopul real al contractului a fost de 

a justifica o sumă apropiată de cheltuielile de organizare a galei, bugetul fiind 

stabilit pe căi informale anterior declanşării procedurii de achiziţie, fără a 

avea în vedere nevoile de promovare ale ministerului, ci nevoile 

organizatorului. 

Cele mai importante argumente care susţin această concluzie sunt: 

-                     Rudel Obreja a indicat suma de care avea nevoie pentru 

realizarea evenimentului, iar negocierile succesive dintre părţi au urmărit 

identificarea serviciilor care puteau fi menţionate în contract pentru a 

justifica această valoare; 

-                     suma oferită de prestator era în realitate cea convenită deja cu 

reprezentanţii ministerului, negocierea din cadrul procedurii de achiziţie 

publică având exclusiv un caracter formal; 

-                     preţurile stabilite au fost mult mai mari decât achitate de 
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minister pentru aceleaşi tipuri de servicii în cadrul altor evenimente la care 

participase acelaşi sportiv şi nu au fost detaliate într-o modalitate care să 

permită cuantificarea prestaţiilor efectuate. Cu titlu de exemplu, MDRT 

achiziţionase anterior servicii de promovare cu ocazia unei gale de box 

desfăşurate la 19 martie 2011 la Montreal, Canada cu participarea lui Lucian 

Bute, iar valoarea expunerii logoului pe echipamentul sportivului în timpul 

meciului pentru o audienţă de 38 milioane telespectatori fusese estimată la 

24.000 USD. În contractul încheiat pentru evenimentul de la Bucureşti, 

expunerea pentru o audienţă de doar 1,5 milioane de telespectatori a fost 

estimată la 50.000 euro; 

-                     nu s-a urmărit atingerea publicului ţintă care ar fi trebuit să fie 

vizat de strategiile de promovare. Potrivit studiilor de brand pe care MDRT le 

achiziţionase în aceeaşi perioadă, grupul de potenţial principal al României îl 

reprezintă „Călătorul cu discernământ”, concept care cuprinde persoanele cu 

educaţie superioară şi venit mediu – mare. Gala nu viza acest grup, ci o 

audienţă nediferenţiată, specifică unui eveniment sportiv; 

-                     bugetul contractului, categoriile şi tipurile de servicii propuse, 

precum şi valorile acestora au fost stabilite de prestator și au fost însuşite de 

către reprezentanţii MDRT. Astfel, referatul de oportunitate a achiziției şi-a 

însuşit în totalitate modul în care S.C. Europlus Computers S.R.L. şi-a 

structurat oferta şi a preluat preţurile propuse de acesta, prin copierea în 

întregime a unor extrase dintr-un studiu pus la dispoziție de Obreja Rudel. 

Ulterior, aceste elemente au fost preluate în contractul încheiat între MDRT 

și S.C. Europlus Computers S.R.L.; 

-                     preţul nu a avut o fundamentare de piaţă, având în vedere că în 

aceeaşi gală Europlus Computers a oferit promovare prin expunere TV unor 

mărci care fie au prestat în schimb servicii de o valoare mult mai mică (NEI 

Guard), fie nu au plătit nimic pentru acest serviciu (Tiriac Auto). Caracterul 

disproporţionat al preţului plătit raportat la valoarea expunerii rezultă şi din 

sumele plătite de diferite companii pentru achiziţionarea drepturilor TV 

(165.000 USD pentru România şi Republica Moldova, câte 20 de euro pentru 

Marea Britanie, Irlanda şi Germania); 

-                     Europlus Computers nu a dovedit că deţinea exclusivitate pentru 

vânzarea serviciilor de promovare pe parcursul galei, având în vedere că în 

contractele cu federaţiile IBF şi WBC se face referire doar la dreptul 

exclusiv de organizare a evenimentului. De altfel, titularii unei alte 

mărci (Merkur Casino) au achiziţionat servicii de promovare în cadrul galei 

de la alte societăţi comerciale (King Promotion şi Maffaro Grup), care 
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deţineau drepturile de imagine ale lui Lucian Bute; 

-                     expunerea simultană a logo-ului în locuri diferite (pe 

echipamentul sportivilor, podea, stâlpi de susţinere) a fost cuantificată 

separat, rezultatul fiind că au fost achiziţionate 257,5 minute de promovare 

TV, în condiţiile în care gala a avut o durată totală de 151 min; 

-                     nu a fost analizată capacitatea profesională și tehnică proprie a 

prestatorului de a asigura serviciile contractate, deşi, potrivit anunțului de 

atribuire, contractul nu putea fi subcontractat. Europlus Computers nu 

avea personal de specialitate şi nu avea experienţă în domeniul 

publicităţii, iar cifra anterioară de afaceri era nesemnificativă; 

 

Pe parcursul procedurii de atribuire, au fost încălcate mai multe prevederi 

legale privind contractele de achiziţie publică. 

 

Totodată, din declaraţia martorului Friptu Laurenţiu Gabriel, care îndeplinea 

la acel moment funcţia de director al Autorităţii de Management pentru 

Programul Operaţional Regional, rezultă că achiziţionarea unor servicii de 

promovare cu ocazia unui alt eveniment decât cel indicat în mod expres în 

lista cheltuielilor eligibile echivalează cu angajarea unor cheltuieli neeligibile. 

 

În condiţiile în care ordinul privind cheltuielile eligibile şi toate actele normative 

menţionau în mod expres că evenimentul va fi organizat de către Federaţia 

Română de Box, achiziţia de servicii la o gală organizată de S.C. Europlus 

Computers S.R.L. atrage imposibilitatea rambursării sumelor din fonduri 

europene. 

 

Prin încălcarea normelor legale şi realizarea unor cheltuieli neeligibile, serviciile 

care ar fi trebuit achiziţionate într-o modalitate care nu greva asupra 

patrimoniului ministerului, au fost suportate în cele din urmă integral din 

bugetul de stat, exclusiv datorită îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de 

serviciu de către funcţionarii MDRT. 

 

După încheierea şi executarea contractului, la 1 noiembrie 2011 s-a încheiat 

procesul verbal de recepţie. 

Cu prilejul recepţiei s-a constatat că o parte din servicii nu fuseseră prestate, 

iar raportul de monitorizare nu viza conţinutul transmisiei, cum se cerea în 

contract, ci doar audienţa. 
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Având în vedere aceste împrejurări şi în contextul informaţiilor apărute în mass 

media cu privire la neregularităţi legate de organizarea galei, funcţionarii din 

comisia de recepţie au aprobat pentru plată doar suma 8.116.800 RON. 

Suma aprobată a fost virată în contul BRD deschis la Trezoreria Operativă a 

Municipiului Bucureşti, în baza ordinului de plată nr. 9/01.02.2012 semnat 

de secretarul general Nastasia Gheorghe, şi a fost folosită integral pentru 

acoperirea creditului, aşa cum rezultă din informaţiile obţinute de la 

trezorerie şi de la bancă. 

 

Infracţiunea de tentativă la folosirea de documente ori declaraţii 

false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul Uniunii Europene 

La data de 16 iunie 2011, Direcţia de Promovare Turistică din cadrul 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a întocmit cererea de 

finanţare nr. BI/1/5/5.3/A/697, înregistrată la Organismul Intermediar 

pentru Turism (OIT), prin care se solicita asistenţă financiară 

nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în 

vederea finanţării proiectului „Promovarea brandului turistic al României”, 

prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007-2013). Înscrisul 

a fost semnat în numele ministrului Udrea Elena de secretarul general al 

ministerului Nastasia Gheorghe. 

 

Cererea viza 11 activităţi, din care una (nr. 7) se referă la „promovarea României ca 

destinaţie turistică şi a brandului turistic naţional, pe plan naţional şi 

internaţional, cu prilejul desfăşurării Galei Internaţionale de Box 

Profesionist organizată de Federaţia Română de Box (9 iulie 2011, 

Bucureşti)”. 

 

La data de 23.06.2011, Organismul Intermediar pentru Turism a solicitat o 

„detaliere pe fiecare activitate, clarificări cu privire la metoda de calcul a 

dreptului de expunere, iar cu privire la drepturile de expunere outdoor 

numărul de spoturi difuzate, precum şi durata acestora, ce spoturi sunt şi 

dacă există exclusivitate de difuzare”. În acest context, solicitantul a răspuns 

că „nu există o metodă de calcul a dreptului de expunere outdoor”. 

 

La data de 07 iulie 2011 a fost emisă de către Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional Regional (AM POR) din cadrul MDRT Decizia nr. 

2007 de aprobare a cererii de finanţare pentru proiectul cu titlul 
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„Promovarea brandului turistic al României”. 

 

După executarea contractului şi realizarea plăţii, suma de 8.116.800 RON a 

fost cuprinsă în cererea de rambursare nr. 2/16.02.2012, transmisă de 

Direcţia Dezvoltare Turistică şi Marketing din cadrul Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului către Organismul Intermediar pentru Turism (OIT), 

având în vedere că acest contract făcea parte din proiectul „Promovarea 

brandului turistic al României”, care urma să fie finanţat în baza deciziei de 

finanţare 2007/07.07.2011, prin POR 2007 – 2013, cu fonduri provenind din 

Fondul European de Dezvoltare Regională. 

 

Cererea cuprinde declaraţii inexacte, în condiţiile în care, aşa cum arătat anterior, 

scopul utilizării fondurilor a fost în realitate organizarea unei gale de box care 

nu se regăsea printre categoriile de cheltuieli eligibile, ia organizatorul nu era 

Federaţia Română de Box, împrejurare cunoscută de autorii cererii. 

 

Rezultatul nu s-a produs, iar fondurile europene nu au fost fraudate, deoarece 

Autoritatea de Management a dispus suspendarea soluţionării cererii ca 

urmare a sesizării organelor de urmărire penală. 

 

Din datele şi probele cauzei rezultă că şi aceste fapte au fost săvârşite la cererea 

ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Udrea Elena, care cunoştea 

împrejurările esenţiale ale cauzei şi a acceptat posibilitatea producerii 

rezultatului. 

 

Infracţiunea de folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase 

necuvenite în legătură cu obţinerea unui credit bancar de către 

S.C. Europlus Computers S.R.L. 

În cauză există date şi probe că Udrea Elena şi-a folosit influenţa derivată din 

funcţia de ministru şi de vicepreşedinte al partidului aflat la guvernare asupra 

lui Sorin Popa, la acel moment director general adjunct al B.R.D. – Societe 

Generale, şi Nastasia Gheorghe, secretarul general ministerului, pentru ca 

aceştia să îşi exercite atribuţiile într-o modalitate care să permită acordarea 

unui credit de către Banca Română de Dezvoltare societăţii S.C. Europlus 

Computers S.R.L. 

 

Suma astfel obţinută are natura unui folos necuvenit, în condiţiile în care 

împrumutul a fost acordat în regim de urgenţă şi în condiţii mai avantajoase 
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decât cele prevăzute în normele de creditare ale băncii, avantaje pe care 

societatea nu le-ar fi obţinut în lipsa intervenţiei ministrului. 

 

Din declaraţiile martorului Groza Liliana Daniela, directorul agenţiei BRD 

Academiei, rezultă că în cursul lunii iunie 2011 a aceasta a fost chemată la 

sediul central al băncii de către Sorin Popa care i l-a prezentat pe Obreja 

Rudel, care urmărea obţinerea unui împrumut pentru societatea S.C. 

Europlus Computers S.R.L. 

 

Ulterior, agenţia condusă de martoră s-a ocupat de formalităţile preliminare 

aprobării creditului, întreaga documentaţie fiind întocmită în intervalul 28 – 

29.06.2011, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar. 

 

La data de 29.06.2011 MDRT a emis o adresă prin care comunica băncii acceptul 

prealabil privitor la cesiunea drepturilor la încasarea sumelor rezultate din 

executarea contractului de servicii. Adresa a fost semnată de către secretarul 

general al ministerului, Nastasia Gheorghe, care a arătat ca a acţionat la 

cererea ministrului Udrea Elena şi că ministerul nu eliberase niciodată 

asemenea înscrisuri pentru a garanta creditele unor societăţi comerciale. 

 

Sorin Popa a prezentat dosarul în cadrul şedinţei din 29.06.2012 a comitetului de 

credit al centralei şi a susţinut acordarea derogărilor de la normele de 

creditare, invocând experienţa societăţii în organizarea unor evenimente 

similare. 

Împrumutul a fost aprobat de către comitetul de credit şi au fost acordate 

derogări atât cu privire la procentul cu care a fost finanţat contractul de 

prestări servicii (integral, inclusiv TVA), cât şi cu privire la dobânda şi 

comisioanele pe care urma să le plătească societatea (mai mici decât cele din 

normele de creditare). 

 

De asemenea, au fost acceptate garanţii diferite de cele prevăzute în norme, 

respectiv sumele existente în conturile societăţii (deşi societatea nu deţinea 

lichidităţi semnificative la momentul încheierii contractului), un bilet la ordin 

(cu valoarea unei promisiuni de plată) şi o garanţie reală mobiliară asupra 

sumelor ce urmau a fi încasate din contractul cu MDRT (care depindeau de 

modul de executare a serviciilor asumate de S.C. Europlus Computers S.R.L.). 
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La data de 30.06.2011 a fost încheiat contractul de credit nr. 140 între BRD 

GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. – Sucursala Academiei şi S.C. Europlus 

Computers S.R.L., având ca obiect acordarea unui credit pe termen scurt în 

sumă de 10.175.168 RON „pentru finanţarea cheltuielilor aferente 

contractului de servicii 232/24.06.2011 încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului şi S.C. Europlus Computers S.R.L.” 

 

Creditul ar fi trebuit restituit în termen de 3 luni,  însă scadenţa a fost prelungită 

succesiv pentru 60 de zile, 30 de zile şi alte 30 de zile până la data de 

27.01.2012, ca urmare a neplăţii. 

 

Lipsa garanţiilor palpabile pentru un credit acordat unui client nou, care nu 

avusese anterior niciun fel de relaţii cu banca şi care avusese în anii anterior 

cifre de afaceri de aproximativ 200 de ori mai mici decât suma împrumutată, 

arată că banca şi-a asumat un risc disproporţionat în cazul în care contractul 

de prestări servicii nu ar fi fost executat. 

 

Riscul menţionat s-a materializat odată cu recepţia serviciilor furnizate de S.C. 

Europlus Computers S.R.L., având în vedere că MDRT a aprobat pentru plată 

doar suma 8.116.800 RON. 

 

În acest context, o parte semnificativă a creditului era neacoperită, motiv pentru 

care au existat mai multe discuţii la sediul ministerului între reprezentanţii 

instituţiei de credit, care solicitau achitarea întregii sume prevăzute în 

contract, şi cei ai instituţiei publice, care susţineau că nu pot achita decât 

serviciile recepţionate. 

 

Împrumutul a fost rambursat parţial în data de 02.02.2012, prin plata sumei de 

8.116.800 RON de către MDRT direct în contul de trezorerie al băncii, de 

unde a fost transferat în contul S.C. Europlus Computers S.R.L. 

 

Diferenţa a fost achitată de S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de 08.02.2012 

folosind fonduri primite de la S.C. Termogaz Company S.A., care le obţinuse 

la rândul său în baza unui contract de achiziţie publică finanţat în regim de 

urgenţă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Transporturilor şi care a fost 

atribuit cu încălcarea dispoziţiilor legale de către reprezentanţii municipiului 

Lupeni. Cu privire la aceste fapte s-a dispus în cauză începerea urmăririi 

penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, evaziune 
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fiscală şi spălare de bani. 

 

În cauză există indicii rezonabile, în sensul art. 305 alin. 4 C.pr.pen. cu 

privire la faptul că împrumutul nu ar fi fost acordat în asemenea condiţii în 

lipsa influenţei exercitate de Udrea Elena. 

 

Astfel, conduita reprezentanţilor instituţiei de credit (care au acceptat un risc 

neuzual, au aprobat creditul într-un termen neobişnuit de scurt şi au 

prelungit succesiv termenul de rambursare), se coroborează cu implicarea 

directă a ministrului în emiterea adresei din 29.06.2011 (care a reprezentat 

principala garanţie avută în vedere de comitetul de credit), precum şi cu rolul 

pe care MDRT l-a avut ulterior în obţinerea fondurilor cu care S.C. Europlus 

Computers S.R.L. a achitat diferenţa de împrumut (prin finanţarea în regim 

de urgenţă a unui contract încheiat cu încălcarea legii). 

 

 

Infracţiunea de participaţie improprie la abuz în serviciu 

Din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă indicii rezonabile 

cu privire la faptul că Ariton Ion i-a determinat pe reprezentanţii a 10 

companii de stat aflate în subordinea sa (Hidroelectrica S.A., Transelectrica 

S.A., Nuclearelectrica S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Complexul Energetic 

Turceni S.A., Complexul Energetic Rovinari S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Oil 

Terminal S.A., IAR S.A. şi  Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A.) să 

sponsorizeze organizarea galei internaţionale de box profesionist organizată 

la Bucureşti la data de 09.07.2011 în cadrul căreia a evoluat sportivul Lucian 

Bute. 

 

În condiţiile în care evenimentul era organizat de societatea comercială cu capital 

privat S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care a fost şi beneficiarul real al 

sponsorizărilor, sponsorizarea galei de box era interzisă de Legea nr. 

32/1994. Astfel, potrivit art. 3 alin. 2 din actul normativ menţionat, 

societăţile comerciale cu capital majoritar de stat nu pot efectua activităţi de 

sponsorizare având ca beneficiari societăţi comerciale cu capital privat. 

 

În acest context, atribuţiile de serviciu ale funcţionarilor care au încheiat 

contractele de sponsorizare au fost exercitate în mod defectuos, iar suma 

totală de 1.742.830 RON care a făcut obiectul sponsorizărilor constituie 

prejudiciu pentru companiile menţionate. 
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Din probele administrate a rezultat că sponsorizările nu s-ar fi încheiat în 

lipsa intervenţiei ministrului, iar sumele ar fi rămas în patrimoniul 

companiilor cu capital majoritar de stat. 

 

Totodată, suma are natura unui folos nejustificat obţinut de Obreja Rudel, în 

condiţiile în care sponsorizarea galei era interzisă de lege. Fondurile obţinute 

au fost folosite pentru plata cheltuielilor de organizare, în condiţiile în care 

unicul beneficiar al veniturilor galei a fost societatea S.C. Europlus 

Computers S.R.L., de unde au fost transferate în patrimoniul 

administratorului Obreja Rudel. 

 

Infracţiunea de folosire a influenţei în vederea obţinerii unui folos 

necuvenit 

Pentru a determina reprezentanţii companiilor să adopte conduita 

menţionată anterior, Ariton Ion şi-a folosit autoritatea şi influenţa derivată 

din funcţiile de ministru al Economiei, senator şi preşedinte al filialei 

judeţene Sibiu a Partidului Democrat Liberal. 

 

Având în vedere că Ministerul Economiei este o persoană juridică fără scop 

patrimonial, iar companiile se aflau în subordinea acestuia, ministrul Ariton 

Ion avea calitatea de subiect activ al infracţiunii prevăzute de art. 13 fin Legea 

nr. 78/2000. 

 

Totodată, funcţia de conducere deţinută în cadrul partidului aflat la guvernare 

permitea influenţarea numirii directorilor companiilor cu capital majoritar de 

stat. 

 

Prin folosirea autorităţii şi influenţei, Ariton Ion a urmărit transferul nelegal al 

sumei de 1.742.830 RON în patrimoniul S.C. Europlus Computers S.R.L. 

 

Infracţiunile au fost săvârşite în concurs ideal, având în vedere că prin faptele 

descrise au fost lezate valorile sociale protejate de ambele infracţiuni. 

Totodată, între conţinuturile constitutive ale celor două infracţiuni există 

diferenţe semnificative sub aspectul condiţiilor prevăzute pentru subiectul 

activ şi al urmării produse, astfel încât nu operează absorbţia şi se impune 

reţinerea pluralităţii de infracţiuni. 
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În cauză s-a reţinut forma participaţiei improprii cu privire la infracţiunea de abuz 

în serviciu întrucât, datorită autorităţii pe care ministrul o avea asupra 

funcţionarilor din subordine, a modului imperativ în care a fost formulată 

solicitarea şi a invocării unei pretinse decizii a Guvernului României, 

libertatea de decizie a autorilor faptelor a fost înlăturată, fiind astfel 

aplicabile dispoziţiile art. 25 C.pen. referitoare la constrângerea morală. 

 

Premisele săvârşirii faptelor sunt următoarele: 

La începutul anului 2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a 

iniţiat mai multe acte normative prin care urmărea sprijinirea organizării 

unei gale de box profesionist în care să evolueze sportivul Lucian Bute. 

 

Iniţial, a fost vizată organizarea nemijlocită a evenimentului de către minister, dar 

datorită opoziţiei Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor s-a adoptat 

soluţia de a achiziţiona servicii de „promovare a României ca destinaţie 

turistică şi a brandului turistic naţional, pe plan naţional şi internaţional, în 

cadrul Galei Internaţionale de Box Profesionist organizate de Federaţia 

Română de Box”, care se regăseşte în hotărârea de guvern nr. 14/05.01.2011 

publicată în M.Of. nr. 37/14 ianuarie 2011. 

 

Ulterior, în perioada februarie – mai 2011, au avut loc mai multe întâlniri informale 

între reprezentanţii MDRT şi Obreja Rudel cu privire la participarea 

ministerului la cheltuielile de organizare galei de box. 

 

Obreja Rudel era în acel moment atât preşedintele Federaţiei Române de Box, cât şi 

asociatul şi administratorul S.C. Europlus Computers S.R.L., societate care 

obţinuse dreptul de organizare a galei de la federaţia de box profesionist IBF, 

la care era afiliat sportivul Lucian Bute. 

 

În cadrul negocierilor, Rudel Obreja a solicitat iniţial ca MDRT să achite toate 

cheltuielile de organizare a galei, în cuantum de aproximativ 3,5 milioane 

euro. 

 

Datorită opoziţiei funcţionarilor din cadrul ministerului la această solicitare, au fost 

organizate numeroase şedinţe, la unele dintre acestea participând ministrul 

Udrea Elena, precum şi Rudel Obreja. Potrivit declaraţiilor de martor 

administrate în cauză, în cadrul ședințelor Rudel Obreja susţinea în mod 

invariabil ca MDRT să-i finanţeze gala, invocând acordul ministrului, iar 
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reprezentanţii compartimentelor de specialitate se opuneau. 

 

În urma mai multor întâlniri, s-a convenit ca valoarea totală a serviciilor de 

promovare care urmau să fie cuprinse în contractul de achiziţie să fie de 

aproximativ 2.000.000 EURO. 

 

Întrucât S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. nu deţinea resurse proprii, iar 

finanţarea galei de box fusese concepută exclusiv din fonduri publice, pentru 

a acoperi cheltuielile de organizare estimate de Obreja Rudel era necesară 

identificarea unei sume de aproximativ 1 milion de euro care să suplimenteze 

suma care urma să fie alocată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului. 

 

Faptele reţinute în sarcina lui Ariton Ion: 

În cursul lunii mai 2011, Ariton Ion le-a transmis martorelor Raicu Ionica, 

director general al Direcţiei Planificare şi Dezvoltare Economică, şi Apan 

Ioana, secretar general adjunct al ministerului, că Guvernul României a 

hotărât sponsorizarea Galei Bute cu o sumă totală de un milion  

de euro de către companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei. 

 

În acest context, la cererea ministrului, Raicu Ioana a convocat pentru ziua 

următoare o şedinţă la sediul ministerului, transmiţând că este obligatorie 

participarea directorilor tuturor companiilor. Potrivit declaraţiilor martorilor 

audiaţi în cauză, această procedură era folosită în mod uzual doar pentru 

pregătirea vizitelor delegaţiei FMI, iar ministerul nu se ocupase niciodată de 

sponsorizarea unor evenimente. 

 

La şedinţa cu directorii companiilor au participat martorele Raicu Ionica şi Apan 

Ioana, precum şi Medan Romeo Marcel, directorul de cabinet al ministrului, 

şi Muşat Eufemia, expert în cadrul ministerului. Ministrul Ariton Ion a 

prezentat scopul întâlnirii, după care s-a deplasat într-o încăpere alăturată, 

fiind informat periodic cu privire la desfăşurarea discuţiei. 

 

Pe parcursul întâlnirii, reprezentanţilor companiilor de stat li s-a impus încheierea 

de contracte de sponsorizare cu Federaţia Română de Box, cu motivarea că 

organizarea galei este un eveniment de interes naţional, susţinut de Guvernul 

României. 
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Fiecare companie a indicat suma cu care poate sponsoriza evenimentul, rezultatul 

fiind prezentat ministrului, care a solicitat suplimentarea valorilor propuse, 

motiv pentru care şedinţa a fost reluată. 

 

Întrucât sumele disponibile în bugetul fiecărei companii pentru sponsorizări nu 

acopereau suma totală prestabilită de ministrul Ariton Ion, reprezentanţii 

ministerului au propus ca aceste cheltuieli să fie încadrate în alte capitole 

bugetare, respectiv „Cheltuieli de publicitate şi marketing”. 

 

În această modalitate a fost stabilită valoarea contribuţiei fiecărei companii, 

ajungându-se la o sumă totală de 1.742.830 RON, iar situaţia defalcată pe 

fiecare companie a fost înmânată ministrului Ariton Ion . 

 

Sumele stabilite au fost comunicate lui Obreja Rudel, iar acesta a transmis fiecărei 

companii de stat cereri de sponsorizare a Federaţiei Române de Box, 

formulate pentru valoarea convenită cu prilejul şedinţei desfăşurate la sediul 

ministerului. 

 

Deşi beneficiarul real al sponsorizărilor a fost S.C. Europlus Computers S.R.L. (care 

deţinea exclusivitatea organizării şi care a încasat toate veniturile galei), a fost 

folosită Federaţia Română de Box pentru a evita dispoziţiile imperative ale 

Legii nr. 32/1994 şi a crea aparenţa că este susţinută activitatea unei 

persoane juridice fără scop patrimonial. 

 

 

Ulterior, fiecare companie a încheiat câte un contract de sponsorizare cu 

Federaţia Română de Box, reprezentată în majoritatea situaţiilor de Obreja 

Rudel. 

 

S.C. HIDROELECTRICA S.A. a încheiat contractul de sponsorizare din data de 

07.06.2011, având ca obiect „susţinerea beneficiarului sponsorizării în 

vederea organizării la Bucureşti, în data de 09.07.2011 a galei Campion 

pentru România în care Lucian Bute îşi va apăra centura de campion 

mondial IBF la categoria mijlocie” cu suma de 600.000 lei. Suma a fost 

plătită în contul Federaţiei Române de Box în datele de 17.06.2011 (300.000 

RON), 08.07.2011 (150.000 RON) şi 13.07.2011 (150.000 RON). 
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Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. a 

încheiat contractul nr. C442/06.06.2011 având ca obiect „acoperirea 

cheltuielilor aferente meciului de box în care Lucian Bute îşi va apăra centura 

de campion mondial IBF la categoria supermijlocie” cu suma de 150.000 

RON. Plata s-a efectuat în data de 08.06.2011. 

 

SN NUCLEARELECTRICA S.A. a încheiat contractul de sponsorizare nr. 

591/26.05.2011, având ca obiect „susţinerea prin sponsorizare a costurilor 

legate de organizarea unui eveniment sportiv de interes naţional în data de 

09.07.2011” cu suma de 125.000 RON. Plata s-a realizat la data de 

07.06.2011. 

 

SNTGN TRANSGAZ S.A. a încheiat contractul de sponsorizare nr. 401/17.06.2011 

în vederea organizării la Bucureşti, în data de 09 iulie 2011 a galei de box 

profesionist, pentru suma de 207.830 RON (echivalentul a 50.000 EUR). 

Plata a fost făcută în data de 04.07.2011. 

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. a încheiat contractul de 

sponsorizare nr. 13815/10.05.2011 având ca obiect suma de 100.000 RON 

pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea meciului de box din 

data de 09.07.2011, în care Lucian Bute îşi va apăra centura de campion 

mondial IBF la categoria supermijlocie. În data de 12.05.2011 a fost efectuată 

plata. 

 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. a încheiat contractul de 

sponsorizare nr. 719/27.05.2011, având ca obiect „acordarea de sprijin 

financiar pentru organizarea meciului de box din data de 09 iulie 2011 în care 

Lucian Bute îşi va apăra centura de campion mondial IBF la categoria 

supermijlocie” pentru suma de 100.000 RON. Plata s-a efectuat în data de 

30.05.2011. 

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a încheiat contractul de sponsorizare nr. 85/03.06.2011 

având ca obiect suma de 410.000 RON cu titlul de „sprijin financiar pentru 

organizarea evenimentului pugilistic „gala de box pentru titlu mondial, 

versiunea IBF categoria supermijlocie, a pugilistului român Lucian Bute”. 

 

S.C. OIL TERMINAL S.A. a încheiat contractul de sponsorizare nr. 158/03.06.2011 

având ca obiect suma de 35.000 RON „pentru acoperirea unor cheltuieli ale 
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federaţiei efectuate pentru sportivul Lucian Bute”. Plata s-a realizat în data de 

06.06.2011. 

 

S.C. IAR S.A. Ghimbav a încheiat contractul de sponsorizare nr. 556/21.06.2011, 

având ca obiect suma de 10.000 RON în vederea „suportării unei părţi din 

cheltuielile aferente organizării în data de 09.07.2011 a Galei „Campion 

pentru România” în care Lucian Bute îşi va apăra centura de campion IBF la 

categoria supermijlocie”. Suma menţionată a fost plătită în data de 

20.06.2011. 

 

Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A. a încheiat contractul de sponsorizare 

nr. 1080/26.05.2011, având ca obiect susţinerea galei „Campion pentru 

România” cu suma de 5.000 RON. Plata s-a realizat în data de 21.06.2011. 

 

….. 

Federaţia Română de Box a fost menţionată în contractele de sponsorizare 

exclusiv pentru a evita dispoziţiile imperative ale Legii nr. 32/1994, care 

interzice sponsorizarea societăţilor comerciale cu capital privat. 

 

În acest mod, s-a creat aparenţa că este susţinută activitatea unei persoane juridice 

de utilitate publică, fără scop patrimonial, deşi în realitate beneficiarul a fost 

societatea comercială S.C. Europlus Computers S.R.L., care deţinea 

exclusivitatea organizării şi care a încasat toate veniturile galei. 

 

Astfel, federaţia profesionistă IBF (International Boxing Federation) a aprobat la 

data de 27 mai 2011 lupta dintre Lucian Bute şi Jean Paul Mendy, desemnând 

ca persoană de legătură S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L.; federaţia 

WBC (World Boxing Council) a autorizat pe S.C. EUROPLUS COMPUTERS 

S.R.L. la data de 6 iunie 2011 ca promotor pentru meciul dintre Jun TALAPE 

şi Viorel SIMION în cadrul aceleiaşi gale, iar Les promotions Sportscene 

Inc./InterBox (clubul la care era legitimat Lucian Bute) a desemnat pe S.C. 

EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. ca promotor exclusiv al Galei de box având 

ca protagonist pe Lucian Bute în România. Totodată, autorizaţia de 

organizare a reuniunii de box profesionist în data de 9 iulie 2011 a fost 

eliberată la data de 14.04.2011 către S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. 

 

Federaţia este menţionată exclusiv în contractul de parteneriat nr. 475 încheiat la 

18.04.2011 între Federaţia Română de Box şi S.C. EUROPLUS COMPUTERS 
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S.R.L., având ca obiect realizarea în comun a tuturor activităţilor necesare în 

vederea organizării la Bucureşti, în data de 9 iulie 2011 a evenimentului 

sportiv „Campion pentru România”. Acest document, prin care federaţia îşi 

asuma obligaţia de a acoperi unele din cheltuielile galei, fără a primi în 

schimb o parte corespunzătoare din venituri, nu este de natură a conferi 

federaţiei calitatea de organizator. 

De altfel, statutul Federaţiei Române de Box nu ar fi permis organizarea unui 

eveniment sub egida IBF şi WBC. Pe plan mondial există mai multe asociaţii 

care organizează activitatea sportivă în domeniul boxului, cele mai 

importante fiind Asociaţia Internaţională de Box – AIBA (singura federaţie 

recunoscută de Comitetul Olimpic Internaţional) şi federaţiile profesioniste 

IBF, WBA, WBC, WBO. Federaţia Română de Box este afiliată la AIBA şi nu 

poate organiza evenimente în care participă sportivi ai celorlalte federaţii 

profesioniste, sub sancţiunea dezafilierii, aşa cum rezultă şi din declaraţiile 

martorilor Doroftei Leonard şi Sima Viorel, preşedintele, respectiv secretarul 

general al federaţiei. De altfel, chiar şi pentru evenimentele organizate sub 

egida AIBA, în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1423/2003 privind 

recunoaşterea boxului ca ramură de sport profesionistă şi stabilirea 

condiţiilor de practicare a boxului profesionist se arată reuniunile de box 

profesionist se realizează de către organizatorii de meciuri licenţiaţi de către 

Federaţia Română de Box, pe baza autorizaţiei eliberate pentru fiecare gală în 

parte, nu de către Federaţie. 
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