
 

 

STIRIPESURSE.RO vă prezintă declarațiile din instanță ale inculpaților 

Alina Bica, Adriean Videanu și Alin și Dorin Cocoș: 

 

Inculpaţii Mihăilescu Ionuţ Florentin, Cocoş Alin, Cocoş Dorin, Videanu Adrian şi 

Bica Alina Mihaela, pe rând, au arătat că doresc să dea declaraţie în cauză. 

 

Constatând că nu mai sunt alte chestiuni prealabile, în conformitate cu dispoziţiile 

art. 378 Cod procedură penală cu referire la art.225 alin.7 Cod procedură penală, 

judecătorul de drepturi şi libertăţi a procedat la audierea inculpaţilor sus 

menţionaţi, declaraţiile acestora fiind depuse la dosarul cauzei după citire şi 

semnare. 

 

După terminarea audierii celor cinci inculpaţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi a 

învederat organelor de poliţie prezente în sală, precum şi celorlalte părţi, faptul că, 

la momentul expirării ordonanţelor de reţinere pentru unii dintre inculpaţi, aceştia 

devin persoane libere, fiind opţiunea personală dacă rămân sau nu în sala de 

judecată. 

 

Nemaifiind alte cereri de formulat ori excepţii de invocat, judecătorul de drepturi şi 

libertăţi a acordat cuvântul în dezbateri. 

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, a solicitat admiterea 

propunerii de arestare preventivă pentru o durată de 30 de zile, respectiv 31 

ianuarie 2015 – 1 martie 2015, şi emiterea mandatelor de arestare preventivă 

pentru durata şi perioada menţionată. 

 

A precizat că din punct de vedere al competenţei lucrurile sunt lămurite şi nu există 

nici un dubiu asupra organului de urmărire penală şi al instanţei pentru 

soluţionarea cauzei. 

 

În privinţa inculpatei Bica Alina Mihaela, a solicitat să se reţină că este îndeplinită 

condiţia prealabilă a avizului Consiliului Suprem al Magistraturii – Secţia pentru 

procurori, că potrivit actelor dosarului au fost respectate toate dispoziţiile legale şi 

garanţiile procesuale referitoare la procedurile specifice unei propuneri de arestare 

preventivă, respectiv începerea urmăririi penale, încunoştinţarea suspecţilor şi a 

inculpaţilor, punerea în mişcare a acţiunii penale, propunerea motivată de luare a 

măsurii arestării preventive prin referatul întocmit şi depus la dosarul cauzei. 
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În privinţa primei componente a dosarului, care vizează dosarul disjuns din dosarul 

ce face obiectul procedurii de cameră preliminară prin trimiterea în judecată a 

inculpatei Bica Alina Mihaela şi a celorlalţi membri ai comisiei de acordare a 

despăgubirilor din cadrul A.N.R.P., a solicitat să fie avut în vedere că, sesizarea 

Parchetului se referă la infracţiunile de trafic de influenţă, cumpărarea influenţei, 

respectiv dare şi luare de mită cu privire la soluţia dispusă în acel dosar. 

 

În privinţa acestor fapte a solicitat să fie avut în vedere că inculpatul Cocoş Dorin a 

promis, a pretins şi a primit suma de 16  

milioane euro de la Gheorghe Stelian pentru ca în schimbul influenţei vândute la 

nivelul comisiei de acordare a despăgubirilor din cadrul A.N.R.P., să îi asigure 

acestuia din urmă un folos reprezentând o sumă de bani pe care acesta a şi obţinut-

o, sumă corespunzătoare unor titluri de conversie. 

 

A mai arătat că în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Cocoş Dorin se reţine o altă faptă 

de trafic de influenţă, constând în vânzarea unei influenţe reale asupra unuia dintre 

membrii comisiei, respectiv Diacomatu Sergiu, prin acordarea unui sprijin, cu 

privire la menţinerea sa în funcţia de demnitate publică în cadrul acelei autorităţi, 

astfel cum reiese din declaraţiile martorilor. 

De asemenea, s-a mai arătat de către procuror că i se impută inculpatului Cocoş 

Dorin infracţiunea de dare de mită, constând în aceea că a remis cu ajutorul 

celorlalţi inculpaţi, inculpatei Bica Alina Mihaela o cotă parte suprafaţă de teren 

achiziţionată de persoane interpuse. 

 

Referitor la inculpata Bica Alina Mihaela se reţine că a primit, nu că a pretins, 

terenurile achiziţionate de fosta soţie a lui Cocoş Dorin în 2012 şi primite în 2013, 

precizând aspectul legat de cum este posibil să discuţi de lucruri în 2011 în 

condiţiile în care terenurile nu se aflau în proprietatea celui care dă mita. 

 

A lămurit acest aspect arătând că este vorba de infracţiunea de primire de foloase 

necuvenite, în accepţiunea vechiului Cod penal, cuprinsă în noul cod penal în 

conţinutul constitutiv al infracţiunii de luare de mită. 

 

A arătat procurorul că este vorba exclusiv de această modalitate de materializare a 

infracţiunii, a cărei încadrare juridică a fost realizată potrivit prevederilor noului 

Cod penal. 
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De asemenea, reprezentantul Ministerului Public a precizat că, în egală măsură i se 

reţine inculpatului Mihăilescu Ionuţ Florin complicitatea la infracţiunea de luare de 

mită, constând în ajutorul efectiv pe care l-a dat pentru obţinerea acelui teren. 

 

A mai arătat că inculpatului Cocoş Alin i s-au reţinut două fapte de complicitate, 

una la infracţiunea de trafic de influenţă cu privire la relaţia asigurată cu Diacomatu 

Sergiu Ionuţ în vederea atingerii obiectivului urmărit de către inculpatul Cocoş 

Dorin şi, respectiv, o infracţiune de complicitate la dare de mită în ceea ce priveşte 

vânzarea terenului care a ajuns la inculpata Bica Alina Mihaela. 

 

Pentru toate aceste fapte a solicitat să fie avut în vedere că probatoriul administrat 

până în acest moment demonstrează îndeplinirea condiţiei premisă pentru a se 

putea dispune arestarea preventivă, respectiv bănuiala rezonabilă că faptele sunt 

săvârşite de inculpaţi. 

 

A mai solicitat să fie avută în vedere declaraţia lui Diacomatu Sergiu, relatată şi de 

procuror în cuprinsul referatului, declaraţie care incriminează în mod direct pe Bica 

Alina Mihaela, oferind de asemenea date precise cu privire la implicarea 

infracţională a inculpaţilor Cocoş Alin şi Cocoş Dorin. 

 

De asemenea, a precizat că declaraţiile martorilor Vişoiu Valentin, Andrici Adrian şi 

Gheorghe Gabriel, cesionarii unei părţi  din dreptul primit de Gheorghe Stelian sunt 

relevante cu privire la implicarea inculpatului Alin Cocoş în asigurarea acelei părţi 

importante din dreptul obţinut de Gheorghe Stelian. 

 

Procurorul a mai învederat faptul că martorul Farcaş Alexandru oferă o declaraţie 

extrem de importantă în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Alin Cocoş, declaraţie ce îl 

incriminează pe acesta şi care, în coroborare cu celelalte probe, demonstrează 

faptele săvârşite de acesta. 

 

Cea mai importantă dintre depoziţiile cauzei, până în acest moment procesual, este 

declaraţia martorului Păun Octav Lucian, fost director de cabinet al preşedintelui 

A.N.R.P., declaraţie în care acesta precizează, cu amănunte, modul în care acţiona 

inculpata Bica Alina Mihaela, relaţionarea acesteia cu ceilalţi membri ai comisiei, 

implicarea inculpaţilor Cocoş Alin, Cocoş Dorin şi Mihăilescu Ionuţ Florentin în 

această afacere. 
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Totodată s-a apreciat că declaraţia martorului Păun Octavian Lucian este proba 

certă a legăturii directe a inculpaţilor din cadrul comisiei cu beneficiarul 

despăgubirilor, Gheorghe Stelian, prin intermediul celor trei inculpaţi Cocoş Alin, 

Cocoş Dorin şi Mihăilescu Ionuţ Florentin. A aprecita că este o declaraţie extrem de 

importantă, detaliată şi precisă care nu poate fi pusă la îndoială, care nu a fost 

contestată, o declaraţie credibilă şi prin aceea că este dată de către o persoană cu 

funcţie importantă în cadrul acelei autorităţi, care cunoştea din interior modul de 

lucru al autorităţii. 

 

De asemenea, a precizat că o declaraţie extrem de relevantă este cea a martorului 

Gheorghe Stelian, care oferă date precise cu privire la modul în care a ajuns acel 

dosar să primească rapid o soluţie favorabilă prin intermediul inculpatului Cocoş 

Alin. 

Totodată, a arătat că sunt relevante actele, înscrisurile referitoare la vânzarea acelor 

terenuri, precum şi declaraţiile persoanelor implicate în acele tranzacţii, martora 

Chiriac Olguţa, fosta soţie a lui Cocoş Dorin şi  mama inculpatului Cocoş Alin, care 

precizează că nu a avut nici o dorinţă să înstrăineze acel imobil, iar de întreaga 

afacere s-a ocupat fiul său, Cocoş Alin. 

Atât declaraţia martorei Popa Ana Maria, sora inculpatului Mihăilescu Ionuţ 

Florentin, cât şi declaraţia soţului acesteia, care precizează că a fost o persoană 

interpusă într-o afacere în care nu a avut decât un singur rol, şi anume acela de a 

figura cu numele pe documente, fără să aibă vreo implicare în acea afacere. 

 

Procurorul a mai arătat că extrem de importante sunt contractele şi declaraţiile 

martorilor, potrivit cărora tranzacţia nu pare una promovată onest, achiziţionarea 

acelui teren făcându-se în iunie 2012, cu suma de 200.000 de euro, şi ulterior 

vândut în 2013, la o distanţă de 11 luni, cu suma de 100.000 de euro. 

 

Cu privire la acest aspect a solicitat să fie avută în vedere declaraţia martorului 

Nicolae Mihail Gabriel, persoana interpusă în această tranzacţie, declaraţia acestuia 

fiind fundamentală, întrucât dovedeşte scopul pentru care a fost realizată această 

tranzacţie şi este de natură a răsturna depoziţiile inculpatului Cocoş Alin, date în 

această zi, dar şi depoziţiile inculpatului Mihăilescu Ionuţ Florentin, date în cursul 

zilei de ieri şi în cursul zilei de azi, depoziţii care se contrazic între ele. 

 

A arătat că, în ceea ce îl priveşte pe Nicolae Mihail Gabriel, acesta a precizat clar în 

declaraţia de la dosarul cauzei cum a ajuns să  
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intervină în acea afacere, având numai o sumă de 10.000 de euro şi că de întreaga 

afacere s-a ocupat inculpatul Mihăilescu Ionuţ Florentin. 

 

S-a menţionat că, Mihăilescu Ionuţ Florentin, sesizând discrepanţa dintre sumele 

de 100.000 euro şi 200.000 euro, a precizat că, deşi tranzacţia s-a încheiat potrivit 

actelor, pentru suma de 100.000 euro, în realitate s-au remis 200.000 euro; A 

subliniat că aceasta este prima neconcordanţă în declaraţia inculpatului Mihăilescu 

Ionuţ Florentin, respectiv  faptul că iniţial a declarat că este vorba despre suma de 

100.000 euro, iar apoi a rectificat, precizând că în fapt, este vorba de suma de 

200.000 euro. 

 

A doua discrepanţă în declaraţia acestui inculpat, care ridică un semn de întrebare 

cu privire la veridicitatea şi credibilitatea declaraţiilor sale, se referă la împrejurarea 

că acesta i-ar fi dat „cash” suma de bani inculpatului Cocoş Alin, aspect ce nu a fost 

confirmat de acesta din urmă. 

 

Din acest punct de vedere, a considerat că este elocventă declaraţia lui Cocoş Alin, 

din 27.01.2015, pe care nu a retractat-o la acest termen şi nu a făcut nici o obiecţie 

faţă de cele consemnate la acel moment, în care precizează că inculpatul Mihăilescu 

Ionuţ Florentin l-a sunat şi că a discutat exclusiv cu Niculae Gabriel, acesta fiind cel 

care „mi-a comunicat că ne vom înţelege la  

preţul de aproximativ 100.000 euro”. 

 

La fila 5 a acestei declaraţii, acelaşi inculpat a precizat „cu privire la încasarea celor 

100.000 euro (..) că banii au fost daţi în aproximativ 8 zile (nu în numerar la 

notariat cum a afirmat domnul Mihăilescu Ionuţ Florentin), în 4 tranşe în numerar 

şi 5.000 euro în cont.” A menţionat cât a fost prima şi a doua tranşă. 

 

Prin menţionarea acestor declaraţii, procurorul a arătat faptul că inculpaţii nu 

reuşesc să se pună de acord şi să demonstreze o altă situaţie de fapt decât cea 

reţinută de DNA. 

 

A precizat că, în situaţia în care inculpaţii nu sunt în măsură, în calitate de parteneri 

într-o relaţie comercială, să dea declaraţii şi explicaţii cu privire la ceea ce au 

negociat, acest lucru îi decredibilizează, iar procurorul este îndreptăţit să afirme că 

orice poziţie exprimată de aceşti inculpaţi nu este lămuritoare şi, ca atare, trebuie 

folosită împotriva lor. 

 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

Faţă de acest aspect, a solicitat instanţei să constate că tranzacţia încheiată între 

inculpaţi, ridică o bănuială rezonabilă cu privire la faptele penale de care sunt 

acuzaţi inculpaţii. 

 

De asemenea, a mai subliniat şi importanţa declaraţiei martorului cu identitate 

protejată Ulmeanu Florin, care incriminează în mod direct pe inculpaţii Mihăilescu 

Ionuţ Florentin şi Bica Alina Mihaela, precizând scopul tranzacţiei, finalitatea 

acesteia, motivul pentru care s-a ajuns la încheierea acesteia şi la modalitate de 

partajare a terenului. 

 

Totodată, se impune analizarea declaraţiilor domnului Mihăilescu Ionuţ Florentin, 

care iniţial, în prima declaraţie de suspect, nu a făcut nicio referire la doamna Bica 

Alina Mihaela, dimpotrivă, a afirmat doar că la un moment dat i-a prezentat 

acesteia sau soţului posibilitatea ca „în schimbul banilor primiţi să cedeze o cotă 

parte”. 

 

În egală măsură, a solicitat să fie verificată declaraţia de inculpat a domnului 

Mihăilescu Ionuţ Florentin, în care precizează foarte clar că doamna Bica Alina 

Mihaela era beneficiara în mod direct a unei cote părţi. 

 

De asemenea, importante în analiza acestor fapte, sunt declaraţiile lui Iliescu Dan, 

notar public, o persoană apropiată inculpatei Bica Alina Mihaela, ale inculpatului 

Gheorghe Stelian, precum şi celelalte declaraţii din prezentul dosar. 

 

A apreciat că, faptele reţinute de procuror în referatul cu propunerea de arestare 

preventivă sunt susţinute de probele administrate până în acest moment. 

 

Cu privire la infracţiunea de luare şi dare de mită, a precizat că, în acest stadiu 

procesual, se consideră că primirea bunurilor ce se presupune că fac obiectul 

infracţiunii s-a realizat ulterior exercitării atribuţiilor de serviciu. 

 

Cu privire la cea de a doua infracţiune descrisă de procuror în referatul cu 

propunere de arestare preventivă, respectiv fapta reţinută în sarcina inculpatei Bica 

Alina Mihaela, abuz în serviciu şi fapta inculpatului Videanu Adriean, de 

complicitate la aceeaşi infracţiune, reprezentantul Ministerului Public a apreciat, de 

asemenea, că probele administrate în această fază a anchetei penale dovedesc 

vinovăţia celor doi inculpaţi. 
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A solicitat să fie avute în vedere cu privire la aceste fapte, înscrisurile de la dosarul 

cauzei, care reprezintă în acest moment probatoriul preponderent în analiza 

săvârşirii acestei infracţiuni. 

 

Fără a intra în detalii pe situaţia de fapt, a solicitat să se constate că la data la care s-

a aplicat sechestrul de către procurorul DIICOT asupra acţiunilor TITAN MAR, cât 

şi ulterior, când s-au formulat cereri, acele acţiuni, transformate din nominative în 

„la purtător” s-au aflat sub controlul domnului Videanu Adriean. 

 

În acest sens, a solicitat să fie avute în vedere extrasul de la Oficiul Registrului 

Comerţului, depus la dosarul cauzei, care precizează calităţile deţinute de către 

domnul Videanu Adriean, precum şi răspunsurile din 11 decembrie 2013 şi 23 

septembrie 2013. 

 

În egală măsură, a mai solicitat să fie avut în vedere procesul verbal de depunere a 

acţiunii la purtător din data de 04.10.2013, acesta fiind documentul care dovedeşte 

cu certitudine că la acest moment acţiunile au fost trecute în proprietatea celor doi 

copii ai domnului Videanu Adriean. 

 

Totodată, din actele dosarului se observă că această transformare a acţiunilor din 

nominative în „la purtător” a fost una pur fictivă, deşi potrivit actelor şi registrului 

acţionarilor acestea aparţineau celor doi copii ai inculpatului Videanu Adriean, 

totuşi acestea se aflau la dispoziţia şi sub controlul acestuia din urmă. 

 

În acest sens sunt elocvente: convorbirea telefonică înregistrată şi aflată la dosarul 

cauzei din 30.09.2013 în care domnul Videanu Adriean face referire la acţiunile 

respective, ca fiind ale sale; a martorului – notar public, cu care domnul Videanu 

Adriean a încercat, să încheie un act juridic. 

 

Totodată, din fişele de cont existente la dosar rezultă sumele de bani primite de 

domnul Videanu Adriean în cadrul societăţii, aspect de natură a demonstra că, în 

fapt,  cel care deţinea societatea şi  acţiunile era doar inculpatul Videanu Adriean. 

 

Mai mult, a solicitat să fie avute în vedere şi calitatea persoanelor cărora le-au fost 

transmise la purtător acele acţiuni, respectiv copiii domnului Videanu Adriean, în 

vârstă de 22 de ani şi de 24 de ani. Or, raportat la lipsa oricăror acte din care să 

rezulte implicarea acelor persoane în afacerea societăţii şi la demersurile de ridicare 
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a sechestrului, rezultă că în realitate acel transfer de acţiuni din nominative în la 

purtător nu a operat decât aparent ca un transfer al dreptului de proprietate. 

 

A arătat că, faţă de această împrejurare solicitarea de ridicare a sechestrului a fost 

făcută cu atâta insistenţă de către societate şi de către inculpat. 

 

Cererea de ridicare a sechestrului s-a realizat în trei rânduri, primele două 

demersuri de către societate, iar ultima solicitare, personal de către inulpatuş 

Videanu Adriean. În momentul în care inculpata Bica Alina Mihaela a admis prin 

ordonanţă şi a infirmat măsura sechestrului, cererea de ridicare a sechestrului a fost 

formulată de SC Titan Mar S.A. 

 

La data aplicării măsurii sechestrului şi la data la care ea a fost infirmată, din punct 

de vedere faptic, acţiunile la purtător nu ieşiseră în mod real din patrimoniul 

domnului Videanu Adriean. 

 

Referitor la implicarea infracţională a inculpatului Videanu Adriean, a arătat că din 

actele dosarului rezultă că acţiunea de complicitate la infracţiunea de abuz în 

serviciu s-a realizat prin efectuarea demersurilor repetate formulate în cauză de o 

societate controlată şi deţinută de inculpat. 

 

Din punct de vedere procedural, fără a intra în detalii cu privire la posibilitatea de 

infirmare chiar şi de către un procuror şef a unei ordonanţe prin care s-a dispus 

luarea măsurii sechestrului, reprezentantul Ministerului Public a arătat că apărărea 

inculpatului nu poate fi primită; faptul că deţine o funcţie în societate şi că există 

dispoziţii legale, care aparent îi permit să formuleze o cerere de ridicare a 

sechestrului, în realitate acestea nu permit arogarea unor competenţe pe care legea 

nu le recunoaşte. 

 

A precizat că, atâta vreme cât potrivit dispoziţiilor vechiului Cod de procedură 

penală inculpatul Videanu Adriean şi S.C Titan Mar S.A. au formulat plângeri 

împotriva măsurii sechestrului, plângeri respinse, fără a fi atacate la procurorul 

ierarhic superior,  

rămânând ca atare definitive, nu se mai poate reveni asupra acestora. 

 

În susţinerea acestor aspecte, a invocat dispoziţiile art. 250 Noul Cod de Procedură 

Penală, potrivit cărora judecătorul de drepturi şi libertăţi are competenţa 

funcţională imperativă, sub sancţiunea nulităţii absolute, să se pronunţe asupra 
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acestor măsuri; în acest sens fiind şi practica constantă a instanţelor, după data de 

01.02.2014. 

 

A menţionat că plângerea împotriva ordonanţei prin care s-a instituit măsura 

sechestrului asigurator se depune la judecător, nu la procurorul şef, iar remediul la 

care se referă dispoziţiile art. 304 Noul Cod procedură penală este unul general, 

care este aplicabil în condiţiile în care nu există alte proceduri. 

 

Faţă de aceste împrejurări a considerat că la data la care s-a dispus măsura, aceasta 

a fost una ilegală, cum de altfel a fost şi infirmată de către procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 

Din punct de vedere al infracţiunii reţinute în sarcina inculpatei Bica Alina Mihela, 

a considerat că fapta există şi că, în mod cert, maniera de a acţiona a a fost una 

contrară atribuţiilor de serviciu. Prin săvârşirea infracţiunii, s-a produs un folos 

necuvenit, un avantaj în patrimoniul inculpatului Videanu Adriean faţă de aspectul 

evocat anterior cu privire la controlul deţinut în această societate. 

 

Cu privire la cea de-a treia infracţiune, a arătat că declaraţiile inculpatei Bica Alina 

Mihaela ar trebui înlăturate, pentru că nu se coroborează cu nicio probă din dosarul 

penal. 

 

În declaraţia de suspect dată de inculpata Bica Alina Mihaela, din 29.01.2015 

aceasta a afirmat faptul că a avut loc o singură întâlnire cu prim-adjunctul SRI, nu 

trei cum a afirmat ulterior. 

 

Mai mult, reprezentantul Ministerului Public, a solicitat instanţei să constate că la 

acest termen inculpata Bica Alina Mihaela a declarat că dânsa este cea care i-a oferit 

prim adjunctului SRI, ca şi alternativă la prima solicitare legată de achitare, 

posibilitatea de a fi condamnat cu o pedeapsă cu suspendare. În acest sens, fiind 

ultimul paragraf pagina 4 „i-am explicat domnului Coldea că lucrurile în dosar sunt 

foarte bine făcute şi o soluţie de achitare este exclusă, dar dânsul m-a întrebat ce 

părere am cu privire la modalitatea de executare”. 

 

De asemenea, a solicitat să se aibă în vedere declaraţia inculpatei Bica Alina 

Mihaela, precum şi a tuturor angajaţilor din cadrul DIICOT cu privire la concluziile 

formulate în cazul domnului Tender. 
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A arătat că, declaraţia dată de inculpata Bica Alina Mihaela este contrazis de toţi 

ceilalţi martori: Rădescu Mirel, procuror DIICOT, Ştefănescu Silvia, procuror şef 

serviciu DIICOT, Claudia Curelaru, procuror DIICOT, fostul consilier Blaga 

Nicolae,  fosta şefă de cabinet doamna Pană. Aceştia au declarat că inculpata Bica 

Alina Mihaela a luat dosarul domnului Rădescu, iar ulterior l-a dat doamnei 

procuror Curelaru. Toate aceste aspecte înlătură apărările inculpatei Bica Alina 

Mihaela. 

În concluzie,a precizat că din toate aceste probe indicate rezultă fără putinţă de 

tăgadă împrejurarea că inculpata a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa. 

 

Din lecturarea declaraţiilor date de procurorii anterior menţionaţi, se poate observa 

starea de spirit în care s-au aflat aceştia, faptul că au fost constrânşi să formuleze 

concluzii în sensul menţionat. 

 

Cu referire la această faptă a arătat că, nu poate fi primită apărarea inculpatei 

potrivit căreia, chiar şi în situaţia în care ar fi solicitat doar condamnarea domnului 

Tender, judecătorul nu i-ar fi dat o pedeapsă cu executare, pentru că relevant este în 

ce măsură s-a produs o vătămare a intereselor legale ca şi componentă de urmare 

imediată a abuzului, şi respectiv folosul necuvenit, componenta de corupţie. 

 

În opinia acuzării, vătămarea intereselor legale există, întrucât interesul este al 

statului, al Ministerului Public, al DIICOT-ului, şi anume, de a fi consecvent cu 

demersul său procesual prin trimiterea în judecată şi de a nu obţine o soluţie bazată 

pe probe şi a unei soluţii ce a fost impusă. 

 

În mod cert, folosul necuvenit s-a produs la momentul la care s-au formulat 

concluziile în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Ovidiu Tender, pentru acesta fiind 

suficient ca adversarul juridic să îi ceară o pedeapsă cu suspendare. A arătat că, în 

fapt, acesta este folosul urmărit de Ovidiu Tender şi el s-a realizat prin concluziile 

pe care procurorul le-a formulat şi prin toate consecinţele de rigoare pe care 

inculpatul le-a aşteptat şi a crezut că este posibil să se întâmple. 

 

A precizat că, procurorii au solicitat, în cazul domnului Tender o posibilă soluţie cu 

suspendare sau executarea unei pedepse modice, iar faţă de acest aspect, 

reprezentantul Ministerului Public a considerat că şi această componentă a 

infracţiunii este îndeplinită în acest stadiu incipient al cauzei penale de faţă. 
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De asemenea, a menţionat că favorizarea infractorului este infracţiunea care s-a 

săvârşit în cauză prin ajutorul dat de inculpata Bica Alina Mihaela, prin intermediul 

procurorului de la DIICOT, inculpatului Tender Oviu. 

 

A susţinut că,  infracţiunea de favorizare a infractorului fiind una de pericol, nu are 

relevanţă dacă ajutorul dat a fost de natură să conducă la împiedicarea cercetărilor, 

la obţinerea unei soluţii; legiuitorul interzice formularea, realizarea unui sprijin 

deliberat, conştient unei persoane în vederea îngreunării cercetărilor, lucru care s-a 

şi produs. 

 

Totodată, s-a solicitat a se avea în vedere, cu privire la infracţiunea de luare de mită 

şi complicitate la luare de mită, angajarea inculpatului Mihăilescu Ionuţ Florentin 

la societatea inculpatului Tender Ovidiu, în scopul asigurării acestuia din urmă a 

unui avantaj în dosarul penal. 

 

În acest sens, a indicat înscrisurile aflate la dosarul cauzei referitoare la salariile 

inculpatului Mihăilescu Ionuţ Florentin, declaraţiile martorului Ovidiu Tender, 

denunţul formulat de acesta şi declaraţiile lui Dan Vasile. Practic, din aceste probe 

rezultă motivul, scopul real pentru care inculpatul Mihăilescu Ionuţ Florentin a fost 

angajat la societatea martorului Ovidiu Tender. 

 

A mai învederat instanţei că, în opinia acuzării, nu se poate considera că o persoană 

de notorietatea lui Ovidiu Tender, ca şi om de afaceri, ar fi avut nevoie de domnul 

Mihăilescu Ionuţ Florentin, fost poliţist la DIICOT şi angajat la Autoritatea de 

Cetăţenie să îi conducă afacerea, să îi găsească oameni de afaceri care să îi potenţeze 

veniturile. 

 

Faţă de aceste împrejurări a considerat că declaraţia inculpatului Mihăilescu Ionuţ 

Florentin nu este credibilă şi este contrazisă de declaraţia martorului Dan Vasile, 

care precizează clar cine a negociat preluarea acelei societăţi, inculpatul Mihăilescu 

Ionuţ  

Florentin neavând nicio implicare. 

 

În privinţa actului nou depus de inculpata Bica Alina Mihaela, procurorul a precizat 

că lucrurile sunt clare, nimeni nu a afirmat că acel imobil a fost deţinut de familia 

Cocoş înainte de anul 2012, iar acel act nu schimbă cu nimic datele situaţiei de fapt. st
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Referitor la actele noi depuse de inculpatul Videanu Adriean a arătat că nici acestea 

nu schimbă cu nimic situaţia de la dosar, întrucât din Actului adiţional nr. 2 din 

17.05.2013 rezultă foarte clar că deţinătorii acţiunilor SC Titan Mar sunt cei doi.  

 

Procurorul a mai arătat că există şi o declaraţie din care cei doi copii în vârstă de 22 

şi 24 ani ai familiei Videanu vorbesc despre faptul că „suntem potenţialii noi 

acţionari”, declaraţie ce nu schimbă situaţia de fapt. 

 

În privinţa temeiului necesităţii şi al proporţionalităţii acestei măsuri în baza căruia 

se solicită arestarea preventivă, procurorul a solicitat să fie avut în vedere textul de 

lege prevăzut de art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, text de lege în baza căruia, 

pentru fiecare dintre inculpaţi se impune măsura preventivă, pentru buna 

desfăşurare a anchetei penale. 

 

De asemenea, a evidenţiat, în urma audierilor în faţa judecătorului de drepturi şi 

libertăţi, gravele şi repetatele contradicţii existente în declaraţiile succesive ale 

inculpatului Mihăilescu Ionuţ Florentin, şi între declaraţiile inculpaţilor, pe de o 

parte, şi declaraţiile martorilor pe de altă parte sau declaraţiile inculpaţilor între ei. 

Or, acest lucru demonstrează necesitatea desfăşurării anchetei cu inculpaţii în arest 

preventiv. 

 

Raportat la natura faptelor care se impută inculpatei Bica Alina Mihaela, la maniera 

în care a acţionat, la calitatea pe care o avea când se presupune că a săvârşit aceste 

fapte, a apreciat că se impune măsura arestării preventive, chiar dacă este arestată 

preventiv într-un alt dosar. 

 

A considerat că raportat la gravele fapte, la repetatele fapte de corupţie, de abuz în 

serviciu, de imixtiune în activitatea unui magistrat procuror în scopul de a obţine 

avantaje de către persoane cercetate în alte dosare, se impune o reacţie fermă din 

partea organelor judiciare. 

 

De asemenea, a considerat că în privinţa inculpatului Mihăilescu Ionuţ Florentin, 

raportat la natura faptelor, la gravitatea lor, la numărul de infracţiuni, la faptele de 

corupţie, la declaraţiile contradictorii ale inculpatului, la relaţiile de amiciţie 

dezvoltate de acesta cu inculpaţi şi martori ai cauzei, se impune, de asemenea, 

emiterea unui mandat de arestare preventivă în vederea bunei desfăşurări a 

cercetării penale. 
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În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii Cocoş Alin şi Cocoş Dorin a apreciat că raportat la 

natura faptelor, la avantajele patrimoniale primite şi oferite, la scopul şi la mobilul 

pentru care s-au săvârşit aceste fapte, se impune emiterea unor mandate de arestare 

preventivă. Relaţiile dintre inculpaţi şi atragerea familiei în activităţile 

infracţionale, la fel ca şi în cazul inculpatului Mihăilescu Ionuţ Florentin, 

demonstrează un anumit profil moral, care cel puţin la momentul fazei incipiente a 

cercetării penale nu justifică măsuri alternative arestului preventiv. 

 

În final, referitor la inculpatul Videanu Adriean, procurorul a apreciat că măsura 

arestării preventive este necesară faţă de faptele săvârşite, faţă de repetabilitatea 

demersurilor şi a rezultatului urmărit, precum şi de atitudinea nesinceră a acestuia, 

existând suficiente raţiuni pentru a aprecia că la acest moment nu se justifică luarea 

unor măsuri preventive mai uşoare. 

Apărătorul ales al inculpatului Cocoş Alin, avocat Aurel Ciobanu, a precizat faptul 

că inculpatului i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile noaptea anterioară la ora 01,00, 

iar acţiunea penală a fost pusă în mișcare la ora 2,00. A mai precizat că inculpatul 

Cocoş Alin a solicitat procurorului de caz şi încuviinţarea unor probe, cerere care 

însă nu a fost admisă. 

 

Apărarea a apreciat că nu este normală o astfel de modalitate de anchetă, respectiv 

chemarea la Parchet noaptea, aducerea acuzaţiilor la cunoștința clientului său, 

despre care se spune că a traficat influenţă la şeful DIICOT când avea 23 de ani şi 

care nu a înţeles acuzele ce i-au fost făcute. 

 

A arătat că reprezentantul Parchetului a omis faptul că declaraţia inculpatului 

Cocoş Alin din data de 27 ianuarie, a fost o declaraţie de martor, care nu poate fi 

folosită împotriva lui. Împrejurarea că unul dintre ceilalți inculpaţi a declarat un alt 

preț care s-a plătit pentru casa de la Snagov, nu poate fi folosită împotriva 

inculpatului Cocoş Alin. 

 

Apărătorul ales a mai susţinut că procedura de aplicare a măsurii prevenției este 

una individuală. Noul cod de procedură penală, spre deosebire de art.136 Cod 

procedură penală anterior, concretizează la art.202 toată practica judiciară CEDO, 

şi impune condiţiile proporționalității şi necesităţii. Schimbarea nu a operat numai 

la nivelul condiţiilor generale, ci şi la art.223 Cod procedură penală, care impune 

pentru luarea măsurii arestării preventive existenţa probelor, nu şi a indiciilor 

temeinice. 
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S-a mai arătat de către apărare că, dacă generic se poate  lua o măsură preventivă pe 

bază de probe sau indicii, arestarea preventivă se poate lua numai pe bază de probe, 

urmând a se demonstra necesitatea acesteia şi proporționalitatea cu fapta. A mai 

învederat că la momentul la care s-au făcut diferenţele dintre art.202 şi art.223 Cod 

procedură penală, legiuitorul, a simțit nevoia să atenționeze judecătorul că 

arestarea preventivă este cea mai oneroasă măsură de prevenţie, şi din acest motiv a 

fost eliminată noţiunea de indiciu. În acest sens, apărătorul ales a făcut o 

comparație între începerea urmăririi penale în cazul căreia poate exista doar o 

bănuială rezonabilă şi punerea în mişcare a acțiunii penale, în cazul căreia trebuie 

să existe probe şi să existe certitudinea că inculpatul a săvârșit infracţiunea. Mutatis 

mutandis, a arătat că, dacă în cazul celorlalte măsuri preventive pot exista doar 

indicii, care sunt probe indirecte, în cazul arestării preventive prevăzută la art.233 

trebuie să existe probe. 

 

În ceea ce priveşte susținerile procurorului de şedinţă, apărătorul ales al 

inculpatului Cocoş Alin a arătat că acestea au plecat de la premisa că afacerea cu 

terenul este ciudată, pentru că un inculpat s-a contrazis în afirmaţiile referitoare la 

sumele de bani şi că au fost folosite mai multe persoane. A susţinut în acest sens că, 

împrejurarea că într-o tranzacție au participat mai multe persoane, unele interpuse, 

nu conduce la concluzia că s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. A 

considerat că unii oameni nu doresc să apară drept proprietari din variate motive. 

 

De asemenea, apărarea a apreciat că la acest moment procesual nu există probe în 

sensul că a fost săvârșită o infracțiune. Eventualele contradicţii ce se regăsesc între 

anumite declaraţii, în opinia sa, nu sunt suficiente pentru a justifica luarea măsurii 

arestării preventive. A mai susţinut că este greu de crezut că un tânăr 23 de ani, 

cum era inculpatul Alin Cocoş la data presupuselor fapte, a ajuns să dea mită 

procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism. 

 

A mai precizat apărătorul ales al inculpatului Alin Cocoş că, analizând declaraţiile 

de martori la care a făcut referire şi procurorul în propunerea de arestare 

preventivă, se observă că unii martori declară că au cunoscut anumite persoane prin 

intermediul lui Alin Cocoş, unii susțin că se mai întâlneau cu acesta, că Alin Cocoş a 

participat la efectuarea unei tranzacții, dar niciun martor nu face legătura între 

fapte şi probe. Probele indirecte (indicii) existente în cauză nu reușesc să facă 

dovada faptului principal. În cauză au dat declaraţii toate persoanele ce puteau fi 
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audiate cu privire la acest aspect, însă niciuna dintre acestea nu a susţinut că Alin 

Cocoş ar fi dat mită sau ar fi participat la o faptă de trafic de influență. 

 

A mai susţinut că în cazul arestării preventive, pe lângă existenţa faptei, se impune 

şi existenţa riscului de împiedicare a bunei desfășurări a justiţiei. La momentul 

actual arestarea preventivă şi-a păstrat componentul personal, acele împrejurări de 

circumstanţiere ale inculpatului. În aceste sens, a susţinut că inculpatul Alin Cocoş 

se află într-o stare de normalitate, nu are antecedente penale, are studii superioare, 

a avut o atitudine procesuală de colaborare, în sensul lămuririi pe deplin a 

acuzaţiilor ce au fost formulate împotriva sa, iar declaraţia pe care a dat-o în faţa 

judecătorului de drepturi şi libertăţi demonstrează dorință sa de cooperare cu 

organele judiciare. 

 

În final, apărătorul ales, a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi, ca la 

momentul analizării propunerii de arestare preventivă să analizeze probele indicate 

de Parchet. A arătat că inculpatul nu are la acest moment nevoie de reeducare prin 

recluziune, apreciind, aşa cum a susţinut şi inculpatul în declaraţia pe care a dat-o, 

că se poate lua şi o măsură preventivă mai puțin restrictivă care să permită buna 

desfăşurare a procesului penal. 

 

Apărătorul ales al inculpatului Mihăilescu Ionuț Florentin, avocat Moloman George, 

a arătat că este de acord cu avocatul Aurel Ciobanu referitor la discuţiile purtate cu 

privire la indicii şi probe. A mai adăugat raportat la acest aspect că modificarea 

Codului de procedură penală nu a operat doar cu privire la indicii şi probe, ci a 

operat o modificare în sensul existenței de indicii sau probe cu privire la existenţa 

unei infracţiuni, nu a unei fapte penale. Acuzaţia adusă de reprezentantul 

Ministerului Public a fost în sensul că infracţiunea de luare de mită nu s-a săvârșit 

prin „pretindere” ci prin „primire”. 

 

În opinia apărării, în dosar nu există probe din care să rezulte că a fost săvârșită 

infracţiunea de complicitate la luare de mită de către inculpatul Mihăilescu Ionuț 

Florentin, întrucât fără a indica probe concrete, reprezentantul Parchetului a scos în 

evidență unele aspecte neconcordante ce rezultă din declaraţiile date în calitate de 

suspect şi apoi de inculpat, şi anumitele inadvertențe cu declaraţiile date de Alin 

Cocoș. 
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S-a arătat de către apărare că, în declaraţia complexă pe care a dat-o inculpata Alina 

Bica, aceasta a arătat că nu avea cum să primească acea mită, obiectul căreia nici nu 

exista la momentul în care ea şi-a exercitat atribuțiile în comisia de la ANRP. 

Cu privire la inculpatul Mihăilescu Ionuţ Florentin, căruia i se reţine o complicitate 

la luare de mită, a arătat că pentru a reţine o asemenea faptă, trebuie să existe o 

înţelegere prealabilă, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, însă la dosar nu există 

probe care să demonstreze că o astfel de împrejurare a existat în realitate. 

Declaraţiile date de inculpat au fost sincere şi se coroborează cu celelalte declaraţii. 

 

În ceea ce priveşte situaţia de fapt reținută în cauză, apărătorul ales a învederat că 

referitor la şedinţa din martie 2011, inculpatul Mihăilescu nu a avut cunoştinţă, mai 

mult decât atât, la acel moment, martie 2011 inculpatul Mihăilescu nu se cunoștea 

cu Alin şi Dorin Cocoş. La 15 martie 2011, inculpatul Mihăilescu Ionuţ lucra la 

Autoritatea pentru Cetățenie, nu mai era consilierul procurorului Alina Bica, între 

aceștia existând doar o relaţie de prietenie. Din această perspectivă, inculpatul 

Mihăilescu nu putea aprecia că Bica Alina a pretins mită, iar astfel nu se poate 

reţine că acesta a fost complice la luare de mită prin pretinderea unei cote părţi din 

terenul de la Snagov care să-i revină Alinei Bica. 

 

S-a mai arătat de către apărătorul ales că reprezentantul Ministerului Public a făcut 

referire şi la declaraţia amplă dată de martorul Păun Octavian, prin care se arată că 

în luna noiembrie – decembrie 2011 Alina Bica împreună cu Mihăilescu exercitau o 

anumită autoritate în cadrul comisiei, fapt nereal. S-a mai precizat că martorul 

povestește împrejurări petrecute în intervalul noiembrie – decembrie 2011, ulterior 

lunii martie 2011, când a avut loc şedinţa în cadrul comisiei de la ANRP. S-a arătat 

că reprezentantul Parchetului oferă acestei declaraţii o importanță majoră, în sensul 

că aceasta ar demonstra activitatea presupus infracţională a Alinei Bica împreună 

cu Mihăilescu Ionuţ. 

 

De asemenea, s-a mai precizat de că, s-a demonstrat că acel teren a fost cumpărat în 

2012, iar ulterior a fost vândut în 2013 în condiţiile prezentate atât de Mihăilescu 

Ionuţ, cât şi de către inculpatul Alin Cocoş. 

 

Susținerile procurorului de şedinţă referitor la suma plătită pentru teren, sunt 

adevărate, însă numai parţial. Astfel, sumele indicate de inculpat în declaraţiile sale 

au fost 100.000, 150.000 sau 200.000, acesta precizând că inculpatul nu își mai 

amintește cu exactitate, întrucât plățile s-au făcut eșalonat şi de către mai mule 
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persoane, însă, în mod cert, în contractul de vânzare-cumpărare a fost trecută suma 

de 100.000 euro. 

 

S-a arătat că, este neadevărată susţinerea Ministerului Public în sensul că 

Mihăilescu a tranzacționat prin intermediul surorii, pentru că nu a dorit să-şi treacă 

în declaraţia de avere acea cotă-parte de teren. La nivelul anului 2013, inculpatul nu 

mai lucra în sistemul public şi nu mai era necesar să completeze declaraţii de avere, 

iar la nivelul anului 2013 nu a fost vorba de un contract de vânzare - cumpărare, ci 

doar despre un antecontract de vânzare- cumpărare. 

 

Se poate observa, din coroborarea tuturor declarațiilor la care se face referire şi în 

referatul cu propunere de arestare preventivă, respectiv declaraţiile lui Nicolae 

Gavrilă, Dorin Cocoş, Popa, că nimeni nu a susţinut că s-a ascuns vânzarea acelui 

teren prin persoane interpuse. Nu s-a ascuns şi nu s-a încercat ascunderea 

cumpărării terenului în condiţiile în care toată lumea cunoștea că Mihăilescu se 

ocupă de negocierile cu Alin Cocoş. Chiar şi martorul sub acoperire, a confirmat 

cele declarate de Mihăilescu Ionuţ, atât în declaraţiile pe care le-a dat în calitate de 

suspect, cât şi în calitate de inculpat, şi anume că, într-adevăr Stoica la începutul 

anului 2014 avea niște afaceri judiciare şi a solicitat să iasă din afacere. 

 

Apărarea a mai învederat faptul că nu poate fi negată relaţia de prietenie a 

inculpatului Mihăilescu cu Alina Bica, nu poate fi negată relaţia inculpatului cu Alin 

Cocoş şi faptul că au negociat acele contracte succesive, însă nu există probe clare 

din care să rezulte suspiciunea că inculpatul a săvârșit acea faptă de natură penală. 

 

În legătură cu cea de-a doua infracțiune reținută în sarcina inculpatului Mihăilescu, 

apărătorul ales a susţinut că lucrurile sunt neclare din perspectiva probatoriilor. 

Aşa cum s-a arătat, Mihăilescu l-a cunoscut pe Ovidiu Tender în 2006 cu ocazia 

prezentării materialului de urmărire penală, însă de atunci şi până în 2011 nu l-a 

mai văzut pe acesta, lucru confirmat chiar de denunțătorul Ovidiu Tender. La 

momentul la care Tender i-a făcut oferta de lucrul inculpatului Mihăilescu, acesta 

nu mai era consilier la Ministerul de Justiţie prezentându-şi demisia şi din cadrul 

poliției judiciare. 

 

S-a mai arătat de către apărare că, reprezentantul Parchetului, în concluziile sale, a 

făcut afirmația că Mihăilescu nu avea pregătirea de specialitate pentru funcția 

oferită de Tender. Însă reprezentarea pe care a avut-o denunţătorul Ovidiu Tender 

când l-a angajat pe inculpatul Mihăilescu, în sensul că acesta s-ar cunoaşte cu Alina 
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Bica şi ar putea beneficia de pe urma acestei angajări, nu îl incriminează pe 

inculpatul Mihăilescu. Reprezentarea acestuia din urmă, a fost în sensul că Tender 

Ovidiu i-a oferit un loc de muncă. Sumele virate pe card, despre care se face referire 

în dosar, sunt sume ce se virau constant şi reprezentau salariul inculpatului 

Mihăilescu Ionuţ. Nu există nicio probă că acea sumă de bani avea altă natură şi 

reprezenta obiectul unei infracţiuni de mită, pe care Mihăilescu o dădea mai 

departe. Faţă de acest aspect, apărarea a apreciat că, şi în cazul acestei infracţiuni, 

este vorba doar de presupuneri, ce au la bază denunțul lui Ovidiu Tender, persoană 

cercetată şi condamnată, astfel că se pun serioase semne de întrebare cu privire la 

veridicitatea acelui denunţ. 

 

S-a mai precizat că acțiunile SC Upruc SA s-ar fi vândut prin persoane interpuse 

către o persoană din anturajul inculpatei Alina Bica, fără să existe nicio probă din 

care să rezulte că Mihăilescu Ionuţ a participat efectiv la săvârşirea acestei fapte. 

 

În concluzie, faţă de împrejurarea că nu există probe concrete care să demonstreze 

acuzaţiile aduse inculpatului Mihăilescu Ionuţ, apărătorul ales al acestuia, a 

solicitat respingerea propunerii de arestare preventivă. Mai mult, a arătat că 

organul de urmărire penală nu a făcut dovada înlăturării acelei stări de pericol 

pentru ordinea publică, iar cu privire la acest aspect apărătorul a învederat că 

legiuitorul, în cazul arestării preventive, a dorit să pună accent şi pe circumstanțele 

personale ale inculpatului, pe pericolul pentru ordinea publică, pericol ce trebuie să 

fie concret şi actual. În condiţiile în care faptele pentru care este acuzat inculpatul, 

s-au petrecut la nivelul anului 2013-2014, a apreciat că starea de pericol nu există. 

 

În circumstanţiere, apărătorul a învederat că inculpatul este căsătorit, are doi copii 

minori şi este la primul contact cu legea penală. A solicitat să se aibă în vedere 

atitudinea sa procesuală, acesta dând declaraţii ample ce se coroborează cu restul 

declarațiilor date în cauză. 

 

Apărarea a mai solicitat ca, în situaţia în care se va aprecia că se impune luarea unei 

măsuri preventive, să se dispună o măsură preventivă mai puțin restrictivă, 

respectiv arest la domiciliu sau control judiciar, măsuri suficiente pentru buna 

desfășurare a urmăririi penale. 

 

Apărătorul ales al inculpatului Cocoş Dorin, avocat George Toniuc, a solicitat 

respingerea propunerii arestării preventive solicitată de Ministerul Public, întrucât 
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în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.223 alin.1 şi 2 raportat la 

art.202 alin.1 şi 3 Cod procedură penală. 

 

În continuare, apărarea a arătat că, prima condiție care nu este îndeplinită în cauză 

este cea referitoare la lipsa probelor din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că 

inculpatul Cocoş Dorin a săvârșit infracțiunile de care este acuzat. Atât în referatul 

cu propunere de arestare preventivă, cât şi în concluziile procurorului de şedinţă se 

face referire la poziţiile denunțătorilor inculpaţi din dosarul deja trimis spre 

judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv denunțul formulat de 

Gheorghe Stelian şi Diacomatu Sergiu, în legătură cu care se reţin infracțiunile de 

trafic de influență în sarcina inculpatului Dorin Cocoş.  

 

În opinia apărării  respectivele depoziții trebuie tratate cu maximă rezervă atâta 

timp cât nu sunt coroborate cu alte mijloace de probă având în vedere şi dispozițiile 

art.103 alin.3 Cod procedură penală. 

 

S-a apreciat că, celelalte probe, declaraţiile martorilor şi inculpaţilor indicate la 

filele 14-24 din referat, inclusiv depoziţia martorului Păun (fila 17 referat) nu se 

referă deloc la Cocoş Dorin, cu atât mai puțin la fapte personale reținute în sarcina 

sa. Există două depoziții ale unor martori care spun că au auzit din discuțiile unor 

persoane de un anume Dorin. Depoziţia inculpatului denunțător Gheorghe Stelian 

este pusă la îndoială de Direcţia Naţională Anticorupţie în ceea ce priveşte 

autenticitatea şi realitatea contractului de cesiune încheiat în cauză, Parchetul (la 

fila 7) indicând că respectivul contract nu ar fi real întrucât prețul cesiunii nu ar fi 

fost plătit. 

 

Totodată, din această perspectivă, judecătorul de drepturi şi libertăţi ar trebui să 

facă o verificare pentru a vedea cât de plauzibile sunt acuzaţiile aduse inculpatului. 

Cu siguranță bănuiala puternică în sensul că inculpatul ar fi săvârșit o infracțiune 

precum şi indiciile de culpabilitate pot constitui temei al arestării preventive, însă 

nu sunt suficiente. Astfel, aşa cum s-a susţinut şi cum rezultă din probele de la 

dosar, Cocoş Dorin nu se cunoștea cu Alina Bica la nivelul anului 2010-2011, acesta 

nu a fost niciodată la ANRP, nu a avut în proprietate bunul oferit drept mită. Teza 

Parchetului este cea a primirii ulterioare a bunului, însă în opinia apărării era 

necesară demonstrarea unei înțelegeri prealabile în acest sens, ori o astfel de 

dovadă nu a fost făcută. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie prevăzută de art.223 alin.1 Cod procedură 

penală, referitoare la înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, 
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apărătorul ales a arătat că singura referire cu privire la Dorin Cocoş se află la fila 50, 

unde Parchetul face o judecată de valoare în sensul că Dorin Cocoş şi-a folosit 

pârghiile în scopul modului corupt de viață şi rezolvarea problemelor. 

 

În final apărătorul ales al inculpatului Dorin Cocoş, a solicitat să se aibă în vedere 

circumstanțele personale ale inculpatului, afacerile pe care le are acesta, faptul că, 

contrar celor susținute de Parchet, nu există contradicţii între declaraţiile de la 

dosar, cu excepţia celora date de martorii denunțători, precum şi faptul că de la 

momentul denunțului formulat în cauză – noiembrie 2014 şi până în prezent, au 

apărut în presă articole pe acest subiect, însă inculpatul nu a fost chemat la Direcţia 

Naţională Anticorupţie pentru a da lămuriri în cauză, împrejurare ce dovedește 

faptul că măsura arestării preventivă nu este necesară. 

Primul apărător ales al inculpatului Videanu Adriean, avocat Eliza Ene Ciobanu a 

precizat că, ascultând concluziile procurorului, a constatat că acesta din urmă s-a 

îndepărtat cu mult de la infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu ce a fost 

reţinută în sarcina inculpatului Videanu. 

 

A mai precizat apărarea că, Parchetul pune la îndoială transferul 

acţiunilor,  procurorul afirmând că transferarea a fost fictivă, că acţiunile au rămas 

în controlul şi la dispoziţia inculpatului Videanu, că insistenţa de a solicita ridicarea 

sechestrului arată că acesta a avut controlul asupra acestor acţiuni. 

 

În acest context, apărătorul ales al inculpatului Videanu Adriean, a considerat că 

toate susţinerile procurorului conturează o altă infracţiune, diferită de cea de 

complicitate la abuz în serviciu, precum sustragerea de sub sechestru. 

 

De asemenea, a mai precizat că referitor la intenţia inculpatului Videanu de a obţine 

foloase necuvenite, concretizată prin plângerile împotriva ordonanţelor de ridicare 

a sechestrului, la vol. III al dosarului de urmărire penală se regăsesc trei plângeri, 

de la data de 4.12.2013 semnată de administratorul societăţii, Mioriţa Videanu, de 

la data de 17.12.2013 semnată tot de reprezentantul societăţii Mioriţa Videanu şi a 

treia plângere semnată de avocat Nazat. 

 

În continuare, apărarea a precizat că, în opinia Parchetului, probele în baza cărora 

se solicită arestarea preventivă sunt dispoziţiile Codului de procedură penală 

întrucât inculpata Bica ar fi eludat dispoziţiile legale şi s-ar fi substituit instanţei de 

judecată când, în baza art.304 Cod procedură penală, a infirmat o măsură nelegală 

luată de procurorul de caz. În acest sens, s-a invocat o ordonanţă dată de Procurorul 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

General în baza art.304 Cod procedură penală prin care după 10 luni a infirmat o 

ordonanţă ce viza măsuri asiguratorii. 

 

În acest punct de analiză, apărarea a considerat că există identitate între ordonanţa 

Procurorului general şi cea a inculpatei Bica întrucât nu există nicio diferenţă între 

ce a dispus inculpata Bica în 2014 şi ce a dispus Procurorul General zece luni mai 

târziu. 

A mai arătat apărarea că, în cazul în care măsura nelegală de instituire a 

sechestrului asigurator dispusă de procurorul de caz nu ar fi fost infirmată de 

doamna Bica, legalitatea s-ar fi menţinut întrucât art.250 alin.1 Cod procedură 

penală impune un termen de trei zile de contestare a acestei măsuri, iar la 

momentul la care procurorul de caz a trimis această plângere la mapa procurorul 

şef DIICOT se depăşise termenul legal de contestare, fapt pentru care a fost 

respinsă ca tardivă în instanţă. 

 

Raţiunile pentru care inculpata Bica Alina a afirmat că a recurs la acest articol de 

remediu pentru a îndepărta o nelegalitate făcută de procurorul de caz apar ca 

singura soluţie viabilă pentru a îndrepta o nelegalitate în lipsa unei alte căi 

procedurale care să-i dea dreptul părţii nedreptăţite să i se facă dreptate. 

 

S-a mai arătat de către apărare că, proba de care se agaţă Parchetul când încearcă să 

contureze infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu, se referă la declaraţia 

unui martor, notarul Atănăsoaiei Mihai Cristian, ce afirmă că la sfârşitul verii 2013 

a fost întrebat de domnul Videanu în legătură cu procedura de donaţie a unor 

acţiuni la purtător. Martorul declară că nu are cunoştinţă despre cum se desfăşoară 

această procedură, dar apreciază că este o donaţie şi ar trebui făcut act autentic. 

Apărarea a precizat că notarul probabil nu ştia prevederile art.99 din Legea 

nr.31/1990, modificată, potrivit cărora pentru transmiterea dreptului de proprietate 

a acestor acţiuni este necesară tradiţiunea. Astfel, Parchetul a dat conotaţii 

infracţionale unei operaţiuni legale. 

 

În acest sens, apărătorul ales al inculpatului Videanu Adriean a apreciat că 

Parchetul a ignorat realitatea şi dispoziţiile legale prevăzute de Legea nr.31/1990. 

 

Cu privire la afirmaţiile procurorului referitoare la declaraţia din 17 mai 2013 a 

copiilor domnului Videanu ce au precizat că „suntem potenţiali acţionari”, apărarea 

a subliniat faptul că era normală acea declaraţie în condiţiile în care a fost făcută în 

17 mai 2013, iar cedarea s-a făcut la 20 şi 28 august 2013. La acea vreme erau 
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potenţiali cumpărători din moment ce predarea efectivă şi transmiterea dreptului 

de proprietate s-a făcut trei luni mai târziu. Actul adiţional al contractului de gaj 

arată că prejudiciul posibil la care face referire Parchetul, în realitate, nu avea cum 

să se producă întrucât aceste acţiuni despre care se vorbeşte au rămas la locul lor în 

tot acest timp. 

 

În susţinerea împrejurării că transmiterea dreptului de proprietate a operat la 20 şi 

28 august 2013, anterior ordonanţei de instituire a sechestrului, apărarea a 

învederat faptul că contractul nr.285 din 9.08.2012 încheiat între Titan Mar şi 

Imprimeria Naţională privind tipărirea a 15.127 de acţiuni la purtător infirmă 

acuzele aduse inculpatului Videanu întrucât la acel moment nu existau nici măcar 

premisele unui dosar penal, inculpatul nu avea cum să prevadă că în viitor, în 

septembrie 2013, avea să fie pus sub învinuire. Operaţiunea de transformare a 

acţiunilor a început din anul 2012. De asemenea, contractul nr.250 din 21.05.2013 

încheiat între aceleaşi părţi care vizează tipărirea a 160 de acţiuni la purtător 

infirmă acuzaţiile deoarece este anterior punerii în mişcare a acţiunii penale şi a 

ordonanţei de instituire a sechestrului. 

 

S-a mai arătat de către apărare că la data de 28.03.2013 doamna Videanu a cedat 

acţiunile primite de la domnul Videanu către cei doi copii, registrul acţionarilor 

făcând dovada în acest sens. A precizat că procurorul a indicat faptul că nu se găsesc 

menţiuni la Registrul Comerţului, însă transferul acţiunilor la purtător nu face 

obiectul înregistrărilor la Registrul Comerţului. Registrul acţionarilor face dovada 

transmiterii dreptului de proprietate, acţiunile fiind la purtător cel care le deţine 

este proprietar. 

Apărarea a apreciat că susţinerile Parchetului conform cărora inculpatul Videanu 

nu a contestat sechestrul sunt false. La paginile 21-22 ale vol. III de urmărire penală 

se regăseşte procesul verbal de aducere la cunoştinţă a sechestrului asigurator din 

data de 30.09.2013 în care domnul Videanu, în prezenţa apărătorilor aleşi, a făcut 

următoarea obiecţie: „acţiunile nu-mi mai aparţin din 20 august 2013”. Această 

obiecţie reprezintă o contestaţie asupra sechestrului nelegal instituit. 

 

În continuare, apărarea a precizat că singurul moment pe care Parchetul îl ia ca 

reper pentru a stabili transferul de proprietate este data Adunării Generale a 

Acţionarilor din 4.10.2013. Aceea a fost prima adunare în care noii acţionari s-au 

întrunit pentru a lua decizii şi nu dovedeşte faptul că transferul de proprietate a 

operat la momentul întrunirii Adunării Generale. 
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Cu privire la afirmaţiile procurorului conform cărora domnul Videanu a formulat 

plângere penală împotriva sechestrului şi nu reprezentantul legal, apărarea a arătat 

că la fila 23 din vol. III urmărire penală se află plângerea penală formulată de Sc 

Titan Mar prin avocat Nazat ce a depus delegaţia avocaţială. 

 

S-a mai arătat de către apărătorul ales al inculpatului Videanu Adriean că afirmaţia 

Parchetului conform căreia rezoluţia infracţională rezultă din faptul că acesta a 

depus toate diligenţele pentru a lua măsuri de protejare a bunurilor de sub 

sechestru este aberantă. Legiuitorul nu instituie nicio dispoziţie cu privire la 

propriile bunuri atâta timp cât acestea nu se află indisponibilizate. Or, câtă vreme la 

20.08.2013 asupra bunurilor nu era instituit nici un sechestru, inculpatul putea 

dispune liber de ele. 

 

A precizat apărarea că nu există dovezi a unei minime legături între domnul 

Videanu şi Bica Alina, nici direct, nici indirect. 

Declaraţiile inculpatei Bica Alica făcute la TVR referitor la măsurile asiguratorii nu 

susţin afirmaţiile Parchetului conform cărora celeritatea prin care Bica Alina a 

răspuns plângerii constituie o complicitate. 

 

În concluzie, primul apărător ales al inculpatului Videanu Adriean a precizat că, în 

cauză nu există probe care să susţină complicitatea inculpatului Videanu Adriean la 

infracţiunea de abuz în serviciu. 

 

Cel de-al doilea apărător ales al inculpatului Videanu Adriean, avocat Ene Cristian a 

precizat că în cazul în care art.304 Cod procedură penală nu ar fi interpretat ca 

situaţie de remediu s-ar ajunge la împrejurarea ca o ordonanţă de instituire a 

sechestrului emisă de un procuror şi constatată de procurorul şef serviciu ca legală, 

să conducă la rămânerea unui sechestru ilegal instituit întrucât partea nu a atacat-o 

în cele trei zile impuse de lege. 

 

A considerat că raţionamentul Parchetului conform căruia inculpata Bica Alina nu 

putea infirma ordonanţa de instituire a sechestrului asigurator conform art. 304 

Cod procedură penală conduce la concluzia că nici Procurorul General nu ar fi putut 

infirma ordonanţa conform aceluiaşi articol. 

 

A mai precizat apărarea că, art.250 Cod procedură penală dă dreptul de a ataca 

sechestrul asigurator în 3 zile, dar în situaţia în care nu este atacată ordonanţa, 

procurorul nu trebuie să aibă rol de pasivitate când se comite o eroare judiciară. 
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În continuare, apărătorul ales al inculpatului Videanu Adriean a afirmat că 

acuzaţiile aduse acestuia sunt enunţate în procesul verbal de aducere la cunoştinţă a 

învinuirii şi a punerii în mişcare a acţiunii penale. Cu privire la înţelegerea 

prealabilă existentă între inculpatul Videanu şi Bica Alina, s-a arătat că art.223 

alin.2 teza II-a impune existenţa unor probe din care să reiasă existenţa unei 

infracţiuni, iar din actele dosarului nu reiese nici măcar un indiciu din care să 

rezulte că ar fi existat o înţelegere între cei doi anterior datei de 24 februarie 2014. 

 

S-a mai arătat că Titan Mar a atacat ordonanţa de instituire a sechestrului, şi nu 

Videanu Adriean. În cauză sunt patru plângeri împotriva acestei ordonanţe, la cele 

trei enunţate anterior adăugându-se şi cea de la data de 23.11.2013 formulată de 

Videanu Mioriţa în numele Titan Mar astfel încât există trei plângeri formulate de 

Titan Mar prin Videanu Mioriţa şi una semnată de avocat Marian Nazat, ca 

reprezentant Titan Mar, pe împuternicirea avocaţială semnând tot Videanu Mioriţa. 

 

Totodată, apărarea a arătat că abuzul în serviciu necesită crearea unei pagube. 

Bunurile sechestrate inculpatului Videanu depăşesc prejudiciul estimat în acea 

cauză de 11 milioane dolari, prejudiciul reţinut în sarcina tuturor inculpaţilor. 

Valoarea celor 80 de acţiuni de 76.800 lei nu justifică interesul inculpatului 

Videanu de a le sustrage câtă vreme a pus o garanţie de 320 milioane de euro. 

Astfel, s-a apreciat că în cauză nu există prejudiciu. 

 

Cu privire la susţinerile procurorului din referatul cu propunerea de arestare 

preventivă referitoare la periculozitatea inculpatului Videanu, apărarea a precizat că 

din actele dosarului nu reiese nici măcar impresia că inculpatul a avut un mod 

corupt în rezolvarea problemelor. 

 

S-a mai arătat că era normal ca inculpatul Videanu să-l întrebe pe notarul 

Atănăsoaie Cristian de acţiuni. Practica Uniunii Europene şi a statelor dezvoltate 

este uzitarea acţiunilor la purtător, şi deoarece notarul nu cunoştea dispoziţiile 

art.99 din Legea nr.31/1990 i-a precizat inculpatului că în cazul unei donaţii este 

necesară ştampila sa. Astfel, transformând actul comercial într-o interpretare care 

să trădeze o aparenţă de nelegalitate procurorul solicită cea mai grea măsură 

preventivă. 

De asemenea, s-a mai precizat că nu există nici măcar un indiciu care să justifice cel 

puţin măsura controlului judiciar. Măsura arestării nu este justificată deoarece nu 

există date, informaţii care să creeze presupunerea rezonabilă că a existat 

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



 

 

înţelegerea anterioară cu Bica Alina şi  faptul că cererea a fost formulată de 

inculpatul Videanu Adriean. Ridicarea sechestrului de pe acţiuni nu este relevantă 

întrucât nu mai erau ale dânsului la momentul respectiv. 

 

Cu privire la caracterul de necesitate a măsurii preventive s-a arătat că, aceasta 

trebuie să conducă la un scop. Art.223 alin.2 Cod procedură penală arată cazurile şi 

condiţiile luării măsurii arestării, iar dacă acestea sunt îndeplinite judecătorul poate 

lua o măsură preventivă. Măsura preventivă se ia în situaţia în care există vreun 

indiciu care să atingă vreunul din scopurile de a nu afecta buna desfăşurare a 

procesului penal, de nu  împiedica sustragerea sau de a nu săvârşi alte infracţiuni. 

Teza a doua şi a treia nu au fost conturate în nici un fel de referatul cu propunere 

arestare preventivă a inculpatului Videanu. 

 

Referitor la posibilitatea afectării bunei desfăşurări a procesului penal s-a arătat că 

inculpatului Videanu nu i se poate imputa faptul că în prima plângere formulată de 

Titan Mar avocaţii au greşit neataşând documentele necesare, iar apoi s-a revenit de 

patru ori şi procurorul nu a analizat aceste plângeri. 

 

În continuare, s-a arătat de către apărare că singura teză corectă la referatul de 

propunere cu luarea arestării, care nu are susţinere probatorie, este teza relevată de 

art.227 alin.1 Cod procedură penală, respingerea propunerii de luare a arestului 

preventiv. Principiul intercondiţionalităţii între nevoia de a asigura o buna 

desfăşurare a urmăririi penale şi măsura preventivă adoptată trebuie să creeze 

organului judiciar o predicţie comportamentală că inculpatul influenţează 

urmărirea penală, predicţie ce nu se regăseşte în cauză. 

 

Apărarea a mai învederat instanţei că din 25 februarie 2014 inculpata Bica Alina a 

fost interceptată şi nu a rezultat nicio informaţie din care să reiasă presupunerea 

rezonabilă că Videanu Adriean ar fi săvârşit faptele imputate. 

 

În concluzie, apărătorul ales al inculpatului Videanu Adriean a arătat că probatoriul 

lipseşte din punct de vedere al condiţiei, al temeiniciei şi al scopului urmărit, iar în 

consecinţă a solicitat respingerea propunerii de arestare. 

 

Apărătorul ales al inculpatei Bica Alina Mihaela, avocat Laura Voicu,  având 

cuvântul, a precizat că aceste disjungeri conexate prezentului dosarul au fost făcute 

cu un singur scop, de a agrava situaţia juridică a inculpatei Alina Bica. 
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În opinia apărătorului,  două dintre acestea sunt lipsite de substanţă juridică, 

respectiv cazul terenului din Snagov şi cazul domnului Videanu, singura care poate 

ridica o problematică juridică fiind cazul domnului Tender. 

 

A precizat că, reprezentantul Ministrului Public  nu poate să înţeleagă temerea 

inculpatei Alina Bica faţă de Coldea, în momentul în care acesta i-a cerut direct o 

soluţie favorabilă pentru domnul Tender, acesta din urmă fiind cel care a denunţat 

anumite fapte pentru a profita de o îmbunătăţire a propriei situaţiei juridice, având 

o condamnare de 10 ani într-un alt dosar penal instrumentat de inculpata Bica 

Alina. 

 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Public, a susţinut că domnul Tender, un 

om de afaceri, nu avea nevoie de ajutorul domnului Mihăilescu, dar l-a angajat pe 

acesta în baza unei temeri faţă de Bica Alina. 

 

A mai arătat că, domnul Tender a intrat în insolvenţă cu o altă societate, respectiv 

S.C.TENDER S.R.L. 

 

Apărătorul ales al inculpatei a învederat instanţei că, în volumul 5 (dosar de 

urmărire penală) sunt declaraţii contradictorii ale procurorilor din această cauză, 

astfel: procurorul DNA a declarat că inculpata Bica şi-a impus autoritatea în faţa 

colegilor săi, prin luarea dosarului penal al domnului Tender de la procurorul de caz 

şi oferirea acestuia către mai mulţi procurori din cadrul Parchetului, aceştia din 

urmă fiind vizibil deranjaţi. Însă, la pagina 38 este declaraţia doamnei procuror 

Ştefănescu care a afirmat că  domnul procurorul Bădescu a fost de acord să i se ia 

dosarul, iar doamna procuror Curelaru, despre care se afirmă că doamna Bica ar fi 

influenţat-o şi împreună cu aceasta ar fi făcut jumătate din memoriul prezentat în 

faţa instanţei, la fila 44, a afirmat că domnul procuror Rădescu i-a transmis că va 

intra dânsa ca procuror în dosarul Tender. Aceeaşi martoră a mai arătat că, a 

solicitat o anumită pedeapsă pentru domnul Tender prin concluziile formulate şi 

înainte de a le depune a întrebat-o pe inculpată, aceasta răspunzându-i că poate 

face ce doreşte, pentru că nu o interesează. 

 

Legat de pledoaria procurorului de şedinţă în cazul Tender, a precizat că s-au pus 

concluzii de condamnare şi că doar în situaţia în care instanţa de judecată ar fi 

apreciat că se impune aplicarea unei pedepse cu suspendare, reprezentantul 

Ministerului Public nu s-ar fi opus. Acesta este singurul aspect care poate fi 
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interpretat legat de influenţa şi dorinţa domnului Coldea de a o forţa pe Alina Bica 

de a da o soluţie favorabilă domnului Tender. 

 

A arătat că, din declaraţia inculpatul Mihăilescu, rezultă că ameninţarea domnului 

Coldea nu este individuală, ci au mai existat ameninţări cu moartea la adresa 

inculpatei din partea a doi deputaţi PSD la sediul unui hotel din Constanţa, 

împreună cu proprietarul hotelului, lucruri care vor fi făcute publice. 

 

În ceea ce priveşte denunţurile domnului Tender, a solicitat să i se acorde acestuia 

credibilitatea unui denunţător, credibilitate care ridică multe semne de întrebare, 

având în vedere că denunţul i-a fost adus la cunoştinţă înainte de a se materializa 

printr-un dosar penal.  Chiar în ziua respectivă, 30 ianuarie 2015, cât timp 

inculpata a stat în sala de judecată, domnul Tender a formulat un nou denunţ la 

Direcţia Naţională Anticorupţie şi vor fi şi alte completări, pentru a putea să 

agraveze situaţia Alinei Bica. 

 

În ceea ce priveşte situaţia inculpatului Videanu, apărătorul ales al inculpatei a 

adăugat faţă de cele susţinute de colegii săi că, în mod clar, nu s-a dovedit nicio 

înţelegere frauduloasă între Alina Bica şi Videanu sau o legătură cu terţul beneficiar 

al folosului necuvenit, potrivit art.132 din Legea 78/2000. 

 

A susţinut că, în speţa privind luarea de mită, acuzarea a pus accentul pe elementul 

material al laturii obiective al acestei infracţiuni, în sensul că Alina Bica a săvârşit 

prin omisiune elementul material al infracţiunii, ori primirea terenului se face 

voluntar, anterior sau chiar în momentul săvârşirii  faptei şi trebuie primită 

imediat, o primire efectivă a bunului care se presupune că l-ar fi luat drept mită. 

 

De asemenea, a mai subliniat că, în anul 2011 terenul nu era în proprietatea fostei 

soţii a inculpatului Cocoş. 

 

În opinia apărării, nici în acest ultim caz, nu sunt întrunite elementele constitutive 

al infracţiunii de luare de mită, respectiv primirea cu titlu de mită a unei cote din 

teren, cotă care nu a fost individualizată. 

 

Cu privire la mituitorul Cocoş Dorin, acesta a declarat atât în faţa procurorului, cât 

şi a instanţei de judecată, că nu a cunoscut-o pe doamna Bica, nu i-a dat niciun 

teren şi nu a încercat să o influenţeze. 
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De asemenea, inculpatul Alin Cocoş, a declarat că nu o cunoştea pe doamna Alina 

Bica, că nu i-a dat mită şi nu a încercat să o influenţeze. 

 

A mai arătat  că, procurorul de caz precizează că declaraţia martorului Diacomatu 

face referire la contribuţia inculpatei la săvârşirea faptei, însă acesta face o singură 

menţiune la comportamentul inculpatei din şedinţa din 24 februarie, fiind foarte 

supărat că doamna Alina Bica nu a dorit să semneze şi a cerut amânarea până pe 15 

martie pentru a solicita expertului un supliment la raportul depus. 

 

De asemenea, martorul Baciu a precizat că doamna Bica a avut o atitudine 

inchizitorială faţă de expertul audiat în şedinţa din 15 martie. 

 

Astfel, a susţinut că cele două declaraţii sunt contradictorii, două percepţii 

individuale diferite, ori acestea nu pot fi considerate probe în dovedirea vinovăţiei 

inculpatei. 

 

A mai arătat că, referitor la susţinerile reprezentantului Ministerului Public, potrivit 

cărora declaraţia Gheorghe Stelian este covârşitoare în dovedirea vinovăţiei 

inculpatei, acesta a declarat că nu o cunoaşte pe Alina Bica, nu a văzut-o niciodată, 

nu a intervenit la dânsa şi singura persoană pe care o cunoaşte din cadrul Structurii 

Centrale este domnul Diacomatu. 

 

Totodată, cu privire la declaraţia martorului Păun, a precizat că acesta a dat 

declaraţii referitoare la fapte săvârşite în anul 2012, care nu au legătură cu fapta din 

2011. Referitor la acuzaţiile aduse doamnei Dănilescu, a arătat că acestea au fost 

infirmate de însăşi doamna Danilescu. 

 

A mai învederat instanţei că, declaraţia acestui martor nu se coroborează cu nicio 

altă probă din dosar, astfel că nu poate constitui o probă pentru stabilirea vinovăţiei 

inculpatei. 

 

Cu privire la relaţia dintre doamna Alina Bica şi domnul Mihăilescu, a precizat că a 

motivat domnul avocat Moloman de ce inculpatul Mihăilescu a dorit să pună pe 

numele surorii lui cota parte din teren, având în vedere situaţia conflictuală în care 

se afla acesta cu fosta soţie, şi anume că aceştia se aflau într-o procedură de divorţ. 

 

Un alt aspect pe care a dorit să îl arate instanţei, se referă la împrejurarea că luarea 

măsurii arestării preventive faţă de inculpata în acest dosar este incompatibilă, în 
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acest sens fiind cauza Stoican c. României, potrivit căreia este pedepsită aplicarea a 

două măsuri asupra aceleaşi persoane. A susţinut că scopul măsurii preventive, aşa 

cum rezultă din dispoziţiile art.202 coroborat cu art.223 Cod procedură penală  este 

acela de a nu împiedica desfăşurarea anchetei, de a nu influenţa martorii, de a nu se 

sustrage de la urmărire penală sau de la judecată, sau de a nu săvârşi alte acte de 

natură a impieta buna desfăşurare a procesului penal, ori, în speţă,  inculpata nu 

poate să realiza niciuna dintre aceste acţiuni, fiind arestată. 

 

Faţă de toate aceste precizări, a solicitat respingerea propunerii de „rearestare” 

preventivă a inculpatei Alina Bica şi analizarea tuturor indiciilor care nu pot fi 

numite probe, a celor trei disjungeri din dosar şi să se constate că probele existente 

la dosar  nu sunt suficiente pentru a putea dispune luarea acestei măsuri. 

 

În replică, reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, a precizat cu privire 

la inculpatul Cocoş Alin că declaraţia acestuia dată în calitate de martor nu 

contrazice declaraţia acestuia dată în calitatea sa de inculpat. 

 

În privinţa inculpatului Videanu, a solicitat instanţei să verifice actele de la Oficiul 

Registrului Comerţului depuse la dosarul cauzei, respectiv răspunsul cu privire la 

adresele referitoare la acţiunile la purtător, menţiunile din Registrul Comerţului cu 

privire la numerele acţiunilor. 

 

Cu privire la susţinerea inculpatei Alina Bica, potrivit căreia ordonanţa procurorului 

este dată în temeiul art.304 Cod procedură penală, într-adevăr doar într-o 

asemenea ipoteză se poate infirma un act procedural, pentru că o altă soluţie 

procesuală nu există. 

 

Ultima chestiune pe care a dorit să o precizeze se referă la paguba cauzată prin 

săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, ori reprezentantul Ministerului Public a 

arătat că nu s-a susţinut existenţa unei astfel de pagube, ci doar o vătămare a 

intereselor legale. 

 

În ceea ce priveşte valoarea prejudiciului, în cuantum de 70.000 de euro, în mod 

cert este o valoare mai mică decât valoarea celorlalte bunuri, însă fapta de abuz în 

serviciu există chiar şi în asemenea condiţii. 
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Inculpata Bica Alina Mihaela, având ultimul cuvântul, a precizat că se aştepta ca 

domnul procuror din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie să îi precizeze în 

concret în ce a constat mita primită de dânsa şi modalitatea în care a primit-o. 

 

Din probele existente la dosar nu este foarte clar ce a convins-o din discuţia purtată 

cu inculpatul Cocoş de a da 60 milioane unei persoane pe care nu o cunoaşte. Din 

susţinerile Parchetului, se presupune că ar fi avut o discuţie cu domnul Cocoş şi cu 

fiul acestuia, în urma căreia i s-a promis ceva, dar nu ştie ce a anume. Dacă ar fi 

săvârşit vreo faptă împreună cu inculpatul Cocoş, nu ar fi luat bunul de la soţia 

acesteia, întrucât risca să fie prinsă de Direcţia Naţională Anticorupţie. Mai mult, a 

precizat că nu avea când să ia bunul, fiind şefa DIICOT şi fiind monitorizată. 

 

Serviciul de spălare a banilor, în anul 2013, anunţa că pentru Cocoş Dorin, Cocoş 

Alin, Gheorghe Stelian şi Andrici există sesizări formulate la DIICOT, ori în aceste 

condiţii, este evident că nu ar fi avut cum să primească bunul de la soţia lui Cocoş. 

Nu înţelege raţionamentul avut în vedere de Direcţia Naţională Anticorupţie. 

 

Toată practica şi doctrina în materie arată că infracţiunea de luare de mită 

presupune luarea unui bun individualizat şi nu a unui bun viitor, aşa cum în mod 

greşit susţine Parchetul. 

 

În momentul în care a fost luată de pe stradă pentru a fi adusă la audieri, a avut 

senzaţia că totul este un vis urât, până a ajuns în faţa domnului Popovici şi a citit în 

referat aspectele privitoare la Vişoiu, Andrici şi Gabriel Gheorghe. 

 

A precizat că,  doar cu două zile înainte de audierile la Direcţia Naţională 

Anticorupţie, a avut o discuţie cu domnul procuror Tudosan, care a venit cu acest 

dosar sus menţionat la dânsa şi care i-a învederat că urmează să dea o soluţie de 

clasare, întrucât în cauză nu sunt dovedite faptele penale. În acel moment, dânsa, în 

calitate de şef DIICOT, i-a cerut domnului procuror Tudosan să îi monitorizeze 

pe  presupuşii făptuitori şi a cerut să vină procurorul şef de serviciu pentru a-i 

aduce la cunoştinţă modul de instrumentare a dosarului de către procurorul din 

subordinea sa. De asemenea,  a dat dispoziţie să se instituie măsuri speciale în acel 

dosar, ori în prezent Direcţia Naţională Anticorupţie susţine că dânsa este cea care 

se face vinovată de pretinsele fapte penale. 

 

Un alt aspect pe care doreşte să îl arate se referă la împrejurarea că domnul 

procuror Popovici, când a văzut-o prima oară a întrebat-o dacă doreşte să avocat 
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ales sau doreşte să îi fie numit un avocat din oficiu, fără să o întrebe în prealabil 

dacă are ceva de declarat. 

 

A precizat că, după ce avocata sa a primit adresa de la primărie în care se susţine că 

doamna Cocoş nu avea terenul în proprietate în anul 2011, deci nu avea cum să îl 

ofere mită, i-a menţionat acest lucru şi domnului Popovici, care nu a luat nicio 

măsură. 

 

În ceea ce priveşte cea de-a doua mită, angajarea inculpatului Mihăilescu, a arătat 

că, doar cu o zi înainte de a fi trimisă în judecată, domnul Turcescu a publicat pe 

site-ul său ordonanţa cu toate disjungerile, iar reacţia domnului Tender publicată 

pe internet a fost în sensul că l-a angajat pe Mihăilescu fără să îi ceară ceva lui Bica. 

 

A susţinut că s-a pronunţat pe măsura sechestrului pe data de 24 septembrie, 

pentru că partea a formulat mai multe plângeri în acest sens. În anul 2014 a intrat 

în vigoare Noul Cod Penal, iar partea nu a făcut plângere în 3 zile de la intrarea în 

vigoare, astfel că plângerea s-ar fi respins ca tardivă, iar dacă partea ar fi făcut 

plângere la procurorul ierarhic superior, urma să fie respinsă ca inadmisibilă. 

 

De asemenea, a arătat că, urmare a acestui dosar penal, are o carieră distrusă, deşi a 

muncit mult să ajungă în această funcţie şi nu a primit nimic gratis, că nu are 

pensie, nu are salariu. 

 

A mai arătat că, a stat 70 de zile în stare de arest preventiv astfel că nu consideră că 

mai poate reprezenta un pericol pentru ordinea publică şi prezenta acuzaţie penală 

constituie doar un motiv al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a-o reţine în 

continuare. 

 

Referitor la decizia sa de a ridica măsura sechestrului, a precizat că şi-a motivat 

decizia foarte bine, în temeiul art.304 Cod procedură penală, că nu a fost abuzivă şi 

că îşi asumă actul decizional. 

 

Totodată, a făcut referire şi la cei patru magistraţi din cadrul ICCJ care s-au abţinut 

de la judecarea cauzei penale în care aceasta are calitatea de inculpată şi, în mod 

special, la doamna judecător Iordache, care şi-a depus cererea de pensionare după 2 

zile de la data desemnării sale ca judecător în acest dosar. 
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A menţionat că, pe martorul Păun l-a văzut de două-trei ori în viaţa sa, atunci când 

a acuzat-o pe doamna Monica Şerbănescu de hărţuire sexuală şi a venit la inculpată 

pentru a-i arăta un mesaj, însă despre declaraţia acestui martor nu a fost întrebată 

la audieri de către procurorul de caz. 

 

Doamna Danielescu a fost chemată la Direcţia Naţională Anticorupţie, întrucât 

martorul Păun a declarat că aceasta a fost numită în funcţie, în anul 2012 din 

iniţiativa inculpatei cu sprijinul doamnei Udrea, însă doamna Danielescu a negat 

vreo implicare a acestora. 

 

A solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi ca, în pofida reţinerilor pe care le-a 

avut faţă de acesta, să aibă în vedere că este vorba despre viaţa unui om şi nu se 

poate stabili existenţa unor fapte penale acolo unde acestea nu există. 

 

Inculpatul Cocoş Dorin, având ultimul cuvânt, a precizat că nu doreşte să fie la fel 

de patetic ca şi inculpata Bica, dar se consideră o ţintă perfectă pentru Direcţia 

Naţională Anticorupţie. 

 

În opinia sa, toate denunţurile existente la dosar au un singur scop, şi anume acela 

de a-l „nenoroci” pe dânsul, familia sa şi pe doamna Udrea. 

 

Inculpatul Cocoş Alin, având cuvântul, a arătat că după 36 de ore de la prezentarea 

sa la Direcţia Naţională Anticorupţie, doreşte să facă o singură remarcă, şi anume că 

terenul despre care se face vorbire l-a cumpărat de la bancă şi ar fi fost mai simplu 

să îl cumpere direct de acolo pe numele doamnei Bica, fără a o implica şi pe mama 

sa, în calitate de intermediar. 

 

Inculpatul Mihăilescu Ionuţ Florentin, având cuvântul, a arătat că, în toate aceste 

ore s-a gândit mult la băieţii săi, însă când se raportează la situaţia inculpatului 

Cocoş care îl vede şi pe fiul său în această situaţie, realizează că ceea ce i se întâmplă 

nu este mai grav. 

 

A arătat că, este jenant să fie luat din casă pentru a fi adus la audieri, apoi să fie 

adus în faţa instanţei, pentru că a făcut greşeli cu privire la sumele menţionate în 

declaraţie. A precizat că, a stat 7 ore într-o singură cameră pentru a fi audiat şi din 

acest motiv a greşit, dar că revenit asupra acestora şi a declarat corect. 
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De asemenea, a susţinut că este singurul dispus să efectueze testul poligraf, pentru a 

arătat care este adevărul. 

Cu privire la denunţătorul Tender, a precizat că acesta a răspuns, ca urmare a 

ordonanţei publicate pe site-ul domnului Turcescu: „ce să îi dau? E o aberaţie. Nu 

am avut cum să intervin la ea, nu avea cum să îşi schimbe opinia.” 

 

În anul 2012, Victor Ponta era premierul României, iar înainte fusese avocat în 

dosarul domnului Tender, aşadar, în mod evident inculpatul nu avea posibilitatea 

de a-l aborda pe domnul Tender. S-a susţinut de către Direcţia Naţională 

Anticorupţie că mita consta în suma de 8.500 de lei, plătită lunar, însă nu 

precizează Parchetul şi care era modalitatea de împărţire a banilor.  

 

Totodată, Direcţia Naţională Anticorupţie se bazează pe declaraţia martorului Păun, 

dar nu are în vedere ce declară şefa acestuia, care susţine că întreaga declaraţie este 

o aberaţie. 

 

S-a mai arătat în referatul procurorului că, inculpatul ar avea „probleme de 

caracter”, pentru că a încercat să îşi împroprietărească familia sa. În opinia sa, 

aceasta este o speţă complicată, cu persoane interpuse, însă recunoaşte că iniţiativa 

afacerii i-a aparţinut, iar sora sa este proprietar în contul cotei deţinute de dânsul. 

 

Totodată, a precizat că este acuzat de complicitate la luare de mită, însă nu ştie în ce 

a constat mita, cui i-a dat-o sau pe cine a favorizat, pentru că terenul l-a cumpărat 

efectiv. 

 

A considerat că, în situaţia în care Parchetul va încuviinţa efectuarea testului 

poligraf, judecătorul va vedea că spune adevărul. 

Cu privire la martorul denunţător, a arătat că acesta este un martor condamnat în 

primă instanţă la 10 ani şi că, în mod greşit, Parchetul consideră denunţul 

martorului Tender credibil. 

 

Mai mult, a învederat judecătorului de drepturi şi libertăţi că, deşi a solicitat 

administrarea unor probe, Direcţia Naţională Anticorupţie nu a admis niciuna 

dintre probele solicitate. 

 

A mai menţionat că, procurorul de caz, în mod corect susţine că inculpatul este 

singura persoana care până acum pare aşezată, având în vedere că a declarat tot ce 

cunoştea cu privire la acuzaţiile aduse. 
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Din momentul în care a aflat că pe rolul Parchetului sunt dosare penale referitoare 

la inculpat, şi-a întrerupt orice legătură telefonică cu orice persoană apropiată, a 

primit doar vizitele unui prieten foarte bun şi vechi, aşteptând să fie chemat la 

Direcţia Naţională Anticorupţie. 

 

A considerat că, nu se impune arestarea sa preventivă, nu are nicio vină, nu există 

rezoluţie infracţională şi nu există nicio probă care să rezulte din monitorizarea 

efectuată timp de 1 an şi 6 luni. 

 

A precizat că, se gândeşte la familia sa şi, urmare a acestui dosar penal, nu ştie cum 

îşi va relua activitatea profesională. 

De asemenea, a mai arătat că nu retractează nimic din ceea a declarat şi îşi va 

menţine declaraţia în integralitate pe tot parcursul procesului penal. 

 

Inculpatul Videanu Adriean, având cuvântul, a precizat că, în şedinţa Adunării 

Generale a Acţionarilor din data de 04 octombrie, se susţine în mod greşit de 

Parchet că fiii săi ar fi intrat în aceea zi ca acţionari. 

 

A arătat că acest lucru poate fi probat cu copii după actele de la Oficiul Registrului 

Comerţului, potrivit cărora acţionari sunt Adriean şi Mioriţa Videanu. Obligaţia de 

înregistrare este a membrilor fondatori şi toţi cei care deţin ulterior acţiunile la 

purtător nu mai au această obligaţie a înregistrării. 

 

În opinia inculpatului, proba de forţă a procurorului este anulată de prevederile 

Legii nr.31/90 şi art.1101 din Codul Civil. Procurorul de şedinţă a precizat că fiii săi 

au vârsta de 24 şi 22 de ani, însă a dorit să menţioneze că unul este absolvent al 

Universităţii G. Washington, iar cel de-al doilea este şef de promoţie al UCL, a patra 

universitate din lume. 

 

A considerat că, în calitate de tată a procedat corect, pentru a-şi aduce copii acasă şi 

dacă acest aspect reprezintă un element de suspiciune în analiza pe care o face 

Direcţia Naţională Anticorupţie, este regretabil. 

 

A mai arătat că, singurul document care atestă calitatea de acţionar este registrul de 

acţionari care este la societate şi potrivit prevederilor legale, cei care se prezintă în 

ziua şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor probează calitatea de acţionari. 

Aceasta este şi specificitatea acţiunilor la purtător, neintrând în elementele de 
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natură economică, acestea se pot constitui în garanţii foarte rapide, se pot utiliza ca 

titluri de valoare şi sunt tipărite la imprimerie. 

 

În opinia sa, solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie este fundamental 

disproporţionată în raport de probele prezentate. 
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